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DIÓSZEGI ANDRÁS

Moszkvai jegyzetek

Művészeti hírek

Természetesen, ha az ember irodalmi kérdések tanulmányozása céljából utazik valahova, a legfris
sebb eseményekről szeretne először értesülni. S Moszkva újdonságokban sohasem szűkölködik. Leg
följebb mi megkésve veszünk ezekről tudomást.

Midőn legutóbb itt jártam, a Junoszty megindulása volt a szenzáció. Négyszázezer példánnyal. 
Tudni szeretném, tartja e még a mi szemünkben elképesztő szintet. Nem, már nem tartja. Régen 
kétmillió körül van. De az is kevés, nagyon kevés. Különösen most, mióta folytatásokban Kuznye- 
cov Babij Jár című regényét közli.

Érdeklődöm a regény iránt. Vajon Kuznyecovot a Jevtusenko-vers vezette volna rá a témára? 
Nem, éppen fordítva van, Kuznyecov kijevi, kilencéves kisfiúként élte át a Bábij Já r poklát. Ö mu
tatta meg Jevtusenkónak a helyszínt, beszélt a tragédiáról, s mindarról, ami ezzel kapcsolatban 
megírásra vár. Jevtusenko, lírai költőként s egyébként is, gyorsan, nyíltan reagáló kedély létére, 
szinte azonnal megnyilatkozott. Kuznyecov kilencéves kora óta hallgat, s most szólalt csak meg. 
Azt mondják, súlyosan, megrázóan, drámaian és korszerűen.

Talán nem is véletlen, hogy most érett meg az emlékezésre. Moszkva kívülről nyugodt, elegáns, 
szinte száll a tiszta, számomra a súlytalanság állapotát idéző, húszfokos hidegben. A lelkek azonban 
feszültek, felajzottak. E napokban van a moszkvai csata kezdetének negyedszázados évfordulója. 
Vendéglátóim, fehér asztal fölött, a lövészárokkal kezdődött ifjúságukra emlékeznek. A Csajkovsz- 
kij-teremben a Nagy Honvédő Háború dalaiból összeállított koncert megy. A Kreml falánál az 
Ismeretlen Katonát, a Moszkva körüli közös sírokból kiemelt névtelen hőst helyezik díszsírhelyre. 
A tág lélegzetű, ritmusos moszkvai közlekedés hirtelen fuldoklóan görcsössé lesz. Az utakon, az utak 
mellett százezrek állnak. Sokan sírnak.

Ezt a háborúra emlékező történelmi atmoszférát fogja körül magasabb légköri burokként egy 
másik. Moszkva már ma is a nagy októberi forradalom fél évszázados évfordulójára készül. A jövő 
ősszel esedékes nagy ünneplésre.

1965 nyarán a Kritika útján értesülhetett olvasóközönségünk a Tíz nap, amely megrengette 
a világot sikeréről, Vajda György Mihály színházi szemléje révén. Azóta mások is fölfedezték, írtak 
róla, s úgy hallom, magyar színház is foglalkozik a bemutatás gondolatával. A Tagankán ma is olyan 
a hangulat, mint frissen a premier után. Sőt még érdeklődőbb. Azóta „piros” és „fekete” ládikák 
állnak az előcsarnokban, a közönség, távozáskor, jegyének bedobásával szavazhat, tetszett-e a da
rab vagy sem. Mint minden népszavazáson, itt is igazi indulatok csapnak össze. Lehet-e magasztos 
témát, az októberi forradalmat, úgy, ahogy Ljubimov teszi, a „teljes színház” minden eszközének 
és fogásának bevetésével, monumentális komédiaként ábrázolni. Látványosan és hétköznapian.

A vita a tavaszon bemutatott Mihail Romm film, a Hétköznapi fasizmus körül érzékelhető hazai 
vitára emlékeztet. Ennél is sokan azt kifogásolták, hogyan lehet egy véresen komoly témát „elbaga- 
telizálni”. Kétségtelen, ha a Tíz nap . . . alapján akarnám megtudni : mi volt az októberi forradalom, 
torz képzeteim támadhatnának. Ljubimov azonban arra számít, hogy a közönség tudja, mi az ese
mény valódi történelmi jelentősége és helye, s éppen ezért nyugodtan beszélhet olyasmiről, amit 
még nem tud, vagy már elfelejtett. Azt hiszem különösen az egészen idős nemzedék örül ifjúsága, 
a forradalom hétköznapjai felidézésének. S a legifjabb generáció, amely a történelmi leckeórák ma
gasztos anyagának birtokában hálás a „fonák” bemutatásáért, például a Kerenszkij produkálta 
történelmi kabaré szcenírozásáért.

Más „októberi” események is vannak.
A Cselekvés rádiusza, Robert Rozsgyesztvenszkij új verseskötete új Lenin-poémát tartalmaz : Levél 

a harmadik évezredhez. Ez a kötet is széles, majakovszkijos gesztusokat érzékeltet, s a moszkvai hétköz
napok hangulatát. A sokszor plakátszerűen kiemelt, színes megoldásokkal is tarkított tipográfia a hú
szas évek avantgárd stílusát idézi. A versek s a közöttük elszórt fényképek azonban inkább a mai, jö
vőbe tűnődő, a saját történelmi küldetésének súlya alatt nem kevéssé megilletődött és elszánt szovjet 
fiatalságot.
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Leningrádban értesülök Petrov-Vodkin -  a Tretyakovba átvitt, de eredetileg az Orosz Múzeum
ban bemutatott -  tárlatának óriási sikeréről. Petrov-Vodkin is a tízes-húszas évek nagy, „elfele
dett” , de új életre kelő forradalmár művészeinek generációjához tartozik.

Vendéglátóim

A Voproszi Lityeraturi szerkesztősége is készül az évfordulóra. Nem látványos ünnepléssel, hanem szé
les körű tudományos program megvalósításával. Számukra az ünnep: alkalom a hétköznapok föl
tette, gyakorta fölöttébb bonyolult, összekuszálódott tudományos problémák megfogalmazására 
s megoldására.

E lap, azt hiszem, a Novij Mir mellett, az utóbbi évtized szovjet folyóiratai közül a legmélyebb 
hatást gyakorolta szellemi életünkre. Köreinkben eszmecsere folyik a magyar realizmus-vita perio
dizációjáról. Szívesen és elismerően emlegetjük azt a kezdeményező szerepet, amelyet a Gorkij Világ- 
irodalmi Intézet vitája nemzetközi téren s így nálunk is betöltött. A Voproszi Lityeraturi egy évvel 
e vita előtt, 1957 áprilisában indult meg. Előkészítője volt a vitának, s folytatója, továbbvivője. Ná
lunk, történetesen, a Kritika munkatársi gárdája bátorítást és érveket kapott tőle a vitáinkat kés
leltető revizionizmus és dogmatizmus nyomasztó befolyásával szemben. S legfőképp az értetlenség
gel szemben, amely semmiképp sem akarja elhinni, hogy a szocialista realizmus alapelveinek el
méleti végiggondolása és továbbfejlesztése csak a mi sorainkat erősítheti.

A Voproszi Lityeraturi tudatosan vállalja s kezdeményezi az együttműködést a szocialista orszá
gokban kibontakozó új elméleti törekvésekkel. Nálunk is nagy visszhangot keltett a lap 1965 
decemberi különszáma, amely teljes egészében az európai szocialista országok irodalmával foglalko
zott. E vállalkozás egyszersmind programadás is volt a jövőre nézve. „Szocialista barátság! -  írta 
Vitalij Ozerov, a lap főszerkesztője. — Mily sokat tartalmaz ez a két szó. A szocialista országok kö
zötti barátság megszilárdítása és az együttműködés elmélyítése : záloga a háborús fenyegetés elleni 
küzdelemnek, a békéért és a társadalmi haladásért való sikeres harcnak. íme, ezért beszélnek iro
dalmáraink oly felelősségteljesen a barátság, az együttműködés megerősítésének feladatáról.”

Aki ma Moszkvában jár, hamarosan meggyőződhet arról, hogy e szavak nem csupán szépen 
hangzanak, hanem nagyon is reális valóságfedezetük van. Mindazok a kérdések, amelyek a mai 
szovjet irodalomtudományt foglalkoztatják, a mi kérdéseink is. Az eszmecsere, a tudományos 
együttműködés elsősorban a mi előrehaladásunkat gyorsíthatja. De ne legyünk túlságosan szeré
nyek. Mi is hozzájárulhatunk egy mégoly kiváló elméleti alapokkal rendelkező irodalomtudo
mány gazdagításához is, mint a szovjet.

Űjabb realizmus-vita a Gorkij Világirodalmi Intézetben

Moszkvai és leningrádi kollégáink figyelik és méltányolják a magyar irodalomtudomány törekvé
seit. Felfedezhető ez abban az érdeklődésben, amellyel elsősorban idegen nyelven megjelent tanul
mánygyűjteményeinket fogadják. Az orosz-magyar irodalmi kapcsolatokat tárgyaló kiadvány 
orosz nyelvű változatát. A Sőtér István szerkesztette Littérature hongroise -  littérature européenne-t, 
amelynek problematikáját a Gorkij-intézet munkatársa, Igor Rossziánov külön tanulmányban 
dolgozta fel. Dimsic professzor örömmel mutatja: sikerült szert tennie a Littérature et réalité egy 
példányára. Ez a Juhász Péter és Köpeczi Béla összeállította kötet a nyári strasbourgi összehasonlító 
irodalomtörténeti konferencián is érdeklődést váltott ki. Milyen kár, hogy külföldi könyvterjeszté
sünk olyan lassú és egyenetlen. Bizonnyal visszhangja lett volna a Gorkij-intézetben november köze
pén rendezett újabb realizmus-vitán is.

E háromnapos konferenciának magyar résztvevője is volt a hónapok óta Moszkvában kutató 
Illés László személyében. Hamarosan hosszabb tudósításban számolhat be tehát a Kritika olvasói
nak a vita eredményeiről. Addig is azonban néhány szót, a fenti gondolat folytatásaképpen.

Balasov és Bernstein közös referátuma a szocialista országok irodalmi törekvéseit jellemezte, az 
új vonásokat törekedett megragadni. Elöljáróban, az elméleti jellegű bevezető-részben, különös
képpen kihangsúlyozta a magyar realizmus-vita nemzetközi jelentőségét: „Kiemelkedő figyelem 
nyilatkozik meg a szocialista realizmus kérdései iránt Magyarországon. Az MSZMP elméleti orgá-
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mamában, a Társadalmi Szemlében a szocialista realizmusról megjelentetett tanulmány (1965. 2. 
sz.) élénk visszhangot váltott ki az irodalmi sajtóban. A magyar kritika alapgondolata úgy foglalható 
össze, hogy a szocialista realizmus eszméje a mai világirodalmi fejlődés biztos aranyalapja.” Ki
fejezésre jutott az a gondolat is, hogy milyen kezdeményező érdemeket tulajdonítanak nekünk 
a szocialista irodalmak közös törvényszerűségeinek a kutatásában.

A konferencia tizenkét fő referátuma írásban is megjelent. Ezeket áttanulmányozva legyűrhetet- 
len a benyomás: az újabb realizmus-vita egyik indítóoka bizonnyal a szovjet irodalom legutolsó év
tizedben megtett ugrásszerű fejlődése. A másik: a többi szocialista irodalom tapasztalatait általá
nosító elméleti kutatások tudomásulvétele. A vitában külön, nagy hangsúllyal esik szó a szovjet iro
dalom nagy történelmi periódusairól, azonos és különböző vonásairól. S közöttük a legújabb perió
dus, a „60-ás évek” stílusáról. De szó esik olyan sajátosságokról is, mint amilyet a cseh vagy a lengyel 
avantgárd szerepe jelent a szocialista realizmus egyetemes történetében. És szó esik a Sánta Ferenc 
teremtette új formának -  a Húsz óra formájának — jelentőségéről.

Persze az is érezhető, hogy a cseh, bolgár, lengyel vagy német irodalom újabb alkotásait jobban 
ismerik, mint a mienknek azokat a műveit, amelyekre, gondolom, joggal vagyunk büszkék. S csak 
még inkább sajnálom, hogy nem adhatok szovjet kollégáim kezébe oroszul egy tanulmánygyűjte
ményt vitáink s kutatómunkánk anyagából. Híd lehetne számukra a mi 60-as éveink irodalma egé
szének a megértéséhez.

Kit Gogol s hasonló kérdések

Körülbelül tizenöt évvel ezelőtt olvastam Masinszkij Gogolról szóló könyvét a Művelt Nép kiadá
sában. Sokat köszönhetek neki Gogol megértésében, örömmel találkozom tehát a szerzővel. Gogol 
a szerelme, 1940 óta fél tucat könyvet írt róla. A legutolsóval megajándékoz. Ez csupán a Holt lel- 
kekről szól; egy kiskönyvtár sorozatban jelent meg, amely csupa műelemzésekből áll. Például a Don 
Quijotéről, a Rougon-Macquart-ciklusról, a Csendes Don-ról, Majakovszkij Lenin-poémájáról. 
A mai Gogol-kultuszról kérdezem. Adatokat mond, említi, hogy most is két Gogol-darab megy a 
színházakban. De a homlokát ráncolja. Nem értik, még mindig félreértik Gogolt. Nem indokolja, 
mire gondol.

Megnézem az egyik Gogol-előadást, a M HAT-ban, a Művész Színházban, Sztanyiszlavszkij 
egykori műhelyében. Ugyanaz a Holt lelkek előadás ez, amelyet Veres Péter látott, 1952-ben. Az 
egykori Sztanyiszlavszkij-rendezés húsz év óta változatlan, háború utáni realizációja. Kitűnő ren
dezés, kitűnő színészek, megérdemelt táblás ház, siker. Igaza van Veres Péternek, ez az előadás „sza
tírának tökéletes”, a legplasztikusabb társadalomkritika, amelyet színpadi ábrázolásban elképzelni 
lehet. Az új Masinszkij-könyv másképp értelmezi a Holt lelkeket, mint a színházi előadás. Nem lát 
benne mást, mint a rendező, de másképpen, differenciáltabban fogja fel tárgyát: miközben a szati
rikusról beszél, szuggesztív képet rajzol a költőről; a társadalmi drámában fölfedezi a megrázó lélek
tani drámát. Modernebb, intellektuálisabb írónak mutatja Gogolt, mint a hagyományos értelmezés.

Dosztojevszkijről is két, önmagában egyenértékű kép van jelen a szovjet közgondolkodásban. Az 
egyik az, amelyik történelmileg jogosultan Dosztojevszkij reakciós miszticizmusára tette a hang
súlyt. Az élesen kritikus, elítélő Dobroljubov, Strahov, Gorkij alkotta kép ez. S a másik, amelyik 
a nagy realistára, a művészre, az emberábrázolóra is figyel. S ugyancsak jeles előzmények
re hivatkozik. Bjelinszkijre. S Tolsztojra, aki Strahowal vitatkozva fontos igazságokat mondott ki. 
Nem az a lényeges, hogy Dosztojevszkij őrülteket ábrázol, ez nála csak módszer, a lényeg az, hogy 
nagyon mélyről merít az emberből. Az utóbbi évek gazdag Dosztojevszkij-irodalma az összetet
tebb, valóságos Dosztojevszkij-kép megalkotását tűzi ki célul. Izgalmas tanulmány Burszov pro
fesszor Dosztojevszkij és a modernizmus című írása, az egészében is izgalmas Realizmus és modernizmus 
című, idén megjelent tanulmánygyűjteményben. Lényegében ugyanazokat a kérdéseket veti fel, 
mint néhány évvel ezelőtt Nyugaton s nálunk a Kafka-vita. Hivatkozik is a Dosztojevszkij és Kafka 
közötti összefüggésekre, ez utóbbi, mint naplójából kiderül, Dosztojevszkijt ősének tartotta. És sike
rül elkerülnie a probléma „kitérő” megoldását, a „nagyrealizmus” koncepció merevségét s a „part
talan realizmus” koncepció engedékenységét a felmerülő dekadencia-problémával szemben. A mód
szer lenini. Ő mutatta meg, ellentétben Plehanov leegyszerűsítő felfogásával, miként lehet a Tolsz
toj életmű ellentmondásait egységükben megragadni.

Az ízlés: társadalmi szükséglet. A magasabb rendű, problémaérzékenyebb, differenciáltabb ízlés,
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ha a tömegekben jelentkezik, egy adott társadalmi formáció kifejlődésének a jele. A mai szovjet tár
sadalom, az érett, a kommunizmus küszöbén álló szocializmus nem tűri a szimplifikálást, a nivel- 
lálást, a bonyolult problémák durva vagy megkerülő kezelését. A szovjet irodalomtudomány mai, 
differenciáltabb problémakezelésében ez a társadalmi igény jut kifejezésre. S még egy másik, ame
lyet ugyancsak lehetetlen észre nem vennünk. Az emberi értékek -  köztük a művészet értékeinek — 
szenvedélyes szeretete, s könnyelmű, érzéketlen, barbár elherdálásuk elleni szenvedélyes tiltakozás.

Leningrádi műhely

Moszkva, ezelőtt öt évvel, az én, közép-európai méretű nagyvárosok otthonos méreteihez szokott 
ízlésemnek túlméretezett, szédítő, rideg volt. Az építkezések méretei s érzékelhető irama a tudo
mány és a technika együttes erejéről beszél. S egyszersmind félelmet kelt, nem vonulnak-e be vele 
együtt a mi életünkbe is, egyre jobban, az emberi kapcsolatokat szétfeszítő, dehumanizáló hatásai.

A mai Moszkva érzékelhetően otthonosabb, bensőségesebb, harmonikusabb. A fejlődés irama, 
ha lehet még szédítőbb, de egyszersmind emberközelibb, simulékonyabb, harmonikusabb is. 
A Kongresszusi Palota -  hétköznapian a Kreml Színház — otthonos monumentalitása jelkép is; 
azt fejezi ki, ami a köznapoknak is érzékelhető tendenciája.

Ebben az országban mindennek, így a tudománynak és a technikának az eredményeit is : emberre 
vonatkoztatott értékükben mérik. S szinte azonnal, lépésről lépésre nyomában haladva a fejlődés
nek. S nemcsak az élet látható, külső szféráiban, hanem a benső vonatkozásokban is. A Kommunyiszt 
legújabb számát lapozgatom. Keldis akadémikus írt benne cikket a technikai és tudományos fejlődés 
legújabbkori eredményeinek a világnézetre gyakorolt átalakító hatásáról.

A tudomány és a technika életet és szemléletet formáló hatását a művészet és irodalom, valamint 
a velük kapcsolatos stúdiumok is érzik. S vannak, akik megkísérlik szinte egyidejűleg levonni a kon
zekvenciákat, alkalmazni a lehetséges tanulságokat. Különben is, az orosz irodalomtudományban 
hagyománya van az egzaktságra törekvésnek. A 20-as évek orosz formalistái sok mindent meg
sejtettek, előlegeztek mindabból, amit a matematika és a kibernetika adhat az irodalomtudomány
nak. Az új metodikai kutatások tehát évek óta folynak. Kolmogorov professzor, a kibernetika világ
hírű szovjet szakértője, időt szakít arra, hogy példát mutasson, miként lehet egzakt, matematikai 
módszerekkel verset analizálni. Folyóiratokban cikkei jelennek meg e tárgyban, az írószövetségben, 
széles nyilvánosság előtt, egy Puskin-vers sajátszerű elemzését végzi el. A tartui egyetemen egy egész 
munkaközösség foglalkozik, kiadványaik tanúsága szerint hatásosan, hasonló problémákkal. A Vop- 
roszi Lityeraturiban is gyakoriak a viták művészet és kibernetika viszonyáról. Az ez évi januári 
számban egyszerre négy vitacikk is jelenik meg e tárgyban.

Nyilván, e kutatómunka célja összefügg a fenti ízlésváltozással is. Differenciáltabbá, érzékenyeb
bé tenni az irodalomtudományt a legrejtettebb problémákkal szemben is. S jellemző, hogy e célt 
a szovjet irodalomtudomány nem az intuitivizmus század eleji kísérletének felelevenítésével kívánja 
elérni. Az új módszerek bírálói között is van olyan álláspont, amely szerint ezek jelenlegi egyoldalú
ságukkal is közelebb állnak a marxista esztétikához, mint az ösztönös eljárások. Mindamellett a 
hagyományos esztétika sem szorul háttérbe, sőt az is megújulását, felfrissülését éli. Van aki a benne 
rejlő kiaknázatlan lehetőségekre hívja fel a figyelmet. Mihail Bahtyin műveire, Dosztojevszkij 
poétikáját és Rabelaist tárgyaló könyvére; s Lezsnyev nagyszerű, mélyen látó és művészien megírt 
Puskin prózájáról írt munkájára. Ezeket, mint egyedüli s ma különösen időszerű, példaszerű műve
ket, újra kiadják.

Érezhető, hogy a mai szovjet irodalomtudomány, miközben korszerűsödik, az általános tudo
mányos és technikai haladással való összhangra törekszik, megszakítatlanul keresi az integrációs 
központot is. Megtartani a kapcsolatot az emberrel, pillanatra sem veszíteni el a tudomány értel
mét, humánus érdekeltségét. S ez a törekvés korántsem romantikus óhaj formájában jelentkezik 
csupán és érezhetően csak igen ritkán romantikus antitechnicizmusban, amely a humánum védel
mét ember és technika elválasztásában látja.

A fejlődés integráló irányát, benyomásom szerint, leginkább s legtudatosabban az a leningrádi 
műhely képviseli, amelynek a Lenin és a művészet című könyve alapján Magyarországon is jól ismert 
Mejlah professzor a vezetője. E csoport célkitűzése, hogy „tudomány, művészet és irodalom kap
csolatait, kölcsönhatását, ellentéteit és különbségeit” tegye vizsgálat tárgyává. A végső célkitűzés:
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„tudomány és művészet szintézisének”, vagyis annak a közös humánus alapnak a felkutatása, amely 
mindkét megismerési formát emberi vonatkozásúvá avatja.

Mejlah két konferenciát rendezett eddig, az elsőt 1963-ban, a másodikat 1966-ban. A két kon
ferencia csaknem száz felszólalója között neves írókat színészeket, filmrendezőket, filozófusokat, 
történészeket, orvosokat, matematika-fizikusokat, biológusokat, pszichológusokat találunk a Szov
jetunió minden tájáról. Egy-egy előre kitűzött vita-témáról mondták el véleményüket, ki-ki a saját 
tudományága szemszögéből. A három évvel ezelőtti konferencia az alkotás pszichológiájáról és a ki
bernetikai kutatások irodalomtudományi alkalmazásáról szólt. Az idén a tudományos és művészi 
gondolkodás és. megismerés kölcsönhatása, valamint a fantázia és tudományos fejlődés viszonya 
szerepelt a napirenden. E témák, Mejlah idei bevezető téziseinek szavai szerint, „nemzetközi jelle
gűek”. S ezért neki is az a törekvése, hogy a legközelebbi konferenciákra már külföldi, főleg szocia
lista országokban működő tudósokat is bevonjon. Sőt el tudná képzelni, hogy egy ilyen konferencia 
színhelye Budapest legyen.

Október Panteonja

\  differenciáltabb s egzaktabb művészetszemlélet fejlődéséről tanúskodnak, ismétlem, ezek a moz
zanatok. S az értékek szenvedélyes szeretetéről. A szocializmusnak ez az alaptermészete a közvet
lenül a forradalom után kelt lenini dekrétumokban is benne van. Abban a gesztusban, amellyel 
megjelölte azokat a szellemóriásokat, akiknek sürgősen szobrot kell állítani. A nagy október 
Panteonjának alapjait rakta le e gesztussal. A Panteonban helye volt Tolsztojnak, de Doszto- 
jevszkijnak is.

Leningrádban több meglepetés is ért. Az Ermitage természetesen, amely másképp mutatta meg 
magát, mint ahogy előre vártam. Gazdagságából telik, hogy arra, aki a reneszánsz művészet bősé
gére készül fel, a teljes, a 20. századig terjedő francia festészet teljességét zúdítsa. De nem erről 
akarok beszélni mégsem, hanem a „Bibliotéka Poéta” fölfedezéséről. Gazdag, nagyszerű költé
szetet birtokló s azt rangja szerint meg is becsülő népnek tudjuk magunkat. Ilyen különös, lenyűgöző 
vállalkozásra azonban, mint amilyen ez, a mi erőnkből mindeddig még nem futotta. E könyvtár 
eszméje a lenini gondolat egyenes folytatása, amelyet Gorkij fogalmazott meg. Hatalmas terv, 
amelynek értelmében egyetlen könyvsorozatba össze kell gyűjteni a Szovjetunió népeinek teljes 
költészetét. Az eszme mai megvalósítási stádiumában — egy 1960-as, de azóta módosult, gazdago
dott kiadványtervezet adatai szerint — monumentális méreteket mutat. A „költők könyvtára” 
két nagy területet ölel fel: az orosz költészetet és a Szovjetunió népeinek költészetét. Az előbbi 
sorozat száznegyvenhat kötetből áll; az utóbbi hetvenegy kötetből. Ez összesen kettőszázharminchét 
kötet. Többségük egy-egy költő munkásságát öleli fel, lehetőség szerint a teljeset; bizonyos kötetek 
pedig összefoglaló antológiák.

A sorozat főszerkesztője, Vlagyimir Orlov, nálunk mint jeles költő ismeretes; emellett azonban 
kitűnő tudós is. О rendezte sajtó alá a legújabb kötetet, a századelő orosz költészetének antológiá
ját. Elvi jelentőségű bevezetőjét a Voproszi Lityeraturi októberi száma közölte. Ez az írás is jelleg
zetes, árnyaltan differenciáló s a művészi értékekkel szemben érzékeny szemléletet mutat. Maga
biztos, más véleményeket és bizonytalan álláspontokat elhárító mozdulattal jelöli ki e bonyolult, 
ellentmondásos korszak művészi csúcsait. „Nem szabad elfelejteni -  írja-, hogy a század eleje adta 
az orosz és az egyetemes művészetnek Gorkijt, Blokot és Majakovszkijt, Szerovot, Vrubelt és Pet- 
rov-Vodkint, Szkrjabint, Sztravinszkijt és Prokofjevet.” A nagyság és az érték bűvöletében sem 
keni el az ellentmondásokat. De miként a Dosztojevszkijt a maga összetettségében kutatók, tartóz
kodik a metafizikus ítélkezéstől, az irodalmat eleven emberi folyamatnak fogja fel, amelyben bonyo
lult, összetett mozgásirányok végső eredőjét föllelve találhatjuk meg csak az igazságot. „Meg kell 
tudnunk különböztetni — hangoztatja — a 20. század kezdetének költőit; azokat is, akik teljesen 
kitárulkozván, alávetették magukat a dekadenciának, azokat is, akik számára a dekadencia nem 
öröm volt, hanem átok és tragédia, s azokat is végül, akik tulajdon lelkűkből merített alkotóerejük
kel, meglehet kisebb vagy nagyobb sikerrel, legyőzték halálos befolyását. Lehetetlen nem látni, hogy 
éppen a dekadenciában való kételyek és csalódások határozták meg sorsát néhány nagy poétának, 
akiket az orosz irodalom történetétéből nem lehet kiiktatni.”

Történelmietlen, metafizikus hozzáállást e problémákhoz ma is találunk. Petrov-Vodkint, első
sorban a forradalom előtt keletkezett művei alapján ma is sokan hajlandók „misztikusnak”.

7



„formalistának” ítélni. Mihail Lifsic a Lityeraturnaja Gazdában közzétett cikkében, a 30-as évek 
„nagyrealizmus” koncepciójára támaszkodva egyoldalúan a dekadensek sorába utalja Matisse, 
Modigliani, Meyerhold, Picasso művészetét. A vita azonban, amely e cikk körül tapasztalható, 
ismét a nem differenciáló, az értékeket túl bőkezűen fecsérlő szemléletmód elleni föllépést tükrözi. 
Zsúfolt teremben vitatták a moszkvai képzőművészek szekciójában. Vitába szálltak vele a Gorkij- 
intézet említett konferenciáján is. S már idehaza olvasom, ugyancsak a Lityeraturnaja Gazetá- 
ban Alekszandr Dimsic válaszcikkét. Az elemző és értékelő álláspont látszik jellemzőnek, az a fel
fogás, amelyik Picasso világnézetének bonyolult ellentmondásait kívánja megfejteni, s művészeté
nek korántsem egységes fejlődés-irányokat mutató periódusait, problémáit és eredményeit szem
besíteni. De az alapgondolat nyilvánvaló: nem adhatjuk oda könnyelműen, mint dekadenst, a 
burzsoáziának az emberiség nehéz küzdelmek közepette született értékeit.

Történetesen e vitákkal egyidőben érkeztünk Picasso 85. születésnapjához. December 9-én, a 
Puskin Múzeumban grafikáiból és kerámiáiból nyílt gazdag, összefoglaló méretű kiállítás. A közön
ség azonnal, teljesen otthonosan, birtokába vette ezeket, a régi orosz művészet örökségét őrző szo
bákkal szomszédos termeket is.

„Analízissel a sematizmus ellen”

Dimsic vitacikke ezt a címet viseli, s ez nem hangzatos jelszó csupán. A szovjet irodalomtudomány 
fő módszere, amellyel a hagyomány s a jelenkori szocialista realizmus kérdéseit megvilágítja, a 
történeti szemléletre alapított dialektikus módszer. A szocialista realizmusnak zárt, meghatározás
szerű formulaként való kezelése anakronizmusnak minősül e törekvés alapján.A szocialista realiz
mus szintetikus s fejlődő jellegének a hangsúlyozása jellemzi a viták légkörét. Mindez nem jelenti 
azt, hogy teret nyerhet az eklekticizmus, a szocialista realizmus határainak elmosása.

Dimsic mostani vitacikkét érdekesen világítja meg egy nem sokkal korábban, a Voproszi Lityera- 
turi októberi számában megjelentetett másik írása. „A szocialista realizmus lelke -  a pártosság” -  
írja. Pártosság alatt nem valami merev, bürokratikus megkötöttséget ért, az ő szemléletében a pár
tosság a humanizmus legmagasabbrendű kifejezési formája. „Az ember fejlődése, átalakítása, 
megerősítése hősi küldetésében -  íme, ez az, ami a szocialista realizmus művészét különösképpen 
áthevíti.” E cikkében egyébként ő is hivatkozik a Társadalmi Szemlében megjelent magyar tanul
mányra A szocialista realizmusról. Annak bizonyságaként, hogy a nemzetközi esztétikai gondolko
dásban a szocialista realizmus problematikája nem a „krízis”, hanem a megújulás, a gazdagodás, 
a megerősödés stádiumában van.

A kutatómunkában és a vitákban mind szélesebb teret nyerő történeti, analitikus módszer elvi 
alapjai a pártossággal összefüggő elgondolásokban keresendők. Irodalomtudomány és humaniz
mus elválaszthatatlan kapcsolata fejeződik ki ebben az összefüggésben.

(
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N ÉM ETH  G. BÉLA

A rany János

Arany János az európai magyar olvasó legnagyobb bánata: Európa nem vette tudomásul. Holott, 
vélik, ő mutathatta volna meg legjobban, mire képes ez a nyelv s ez a költészet: ő volt a magyar 
vers és nyelv legnagyobb mestere. Recepciójának elmaradását ahányan annyiképpen magyarázzák. 
Mondanitudása abszolút értékű volt, mondanivalóját egyre vitatják. Azok közül való, akik at 
utókort örökre bizonytalanságban hagyják, akiket folyvást újra értelmeznek, mert érzik, művük 
és személyiségük, művészetük és tehetségük között divergencia van. Mindent elért, amit költő 
nemzetén belül elérhet. Magas királyi kitüntetést utasíthatott vissza, és megérte, hogy műveit 
iskolában a költészet kánonjaként tanítsák. Nemzete rajongása vette körül és biztonságot nyújtó 
vagyonra tett szert. De visszatekintve a pályavégről, tudta, nem adta azt, amit adnia kellett, 
adnia lehetett volna. A litterátus magyar olvasó szíve talán ezért is az ő nevére dobog föl igazán.

Vannak költők, akiket egy művükön tart számon a közvélemény, bárha sokkal többet s jobbat 
is alkottak amaz egynél. Aranyt a Toldi című eposz szerzőjeként említi a közember máig. Maga sem 
ártatlan ebben: maga is mindenekelőtt a Toldi alkotójának látta önmagát. Arany jellegzetesen 
forradalom utáni költő volt s a Toldi a forradalom előtt keletkezett. A forradalom után, kivált ha 
vesztes, minden bonyolulttá, nehézzé és érthetetlenné, minden bizonytalanná válik. Holott a for
radalom előtt, előestéjén minden egyszerű és tiszta, érthető és elrendezhető, minden bizonyos volt. 
Arany, mindenesetre, a bizonytalanság költője lett. Életművének hasonlíthatatlanul nagyobb fele, 
kivált a forradalom utáni, a szerep és személyiség egymásért s egymás ellen való küzdelmében 
fogant. Szereppel akarta legyőzni, lekötni bizonytalanságát, de örökké bizonytalanságban maradt 
választott szerepének helyessége iránt, s hányódó aggodalomban, nem a szerep győzi-e le végül őt 
magát. Érthető, ha visszavágyott a bizonyosság boldog pillanatába, a töretlen hit praeculpalis 
állapotába, melyben szerep és személyiség azonossága egyszer számára is, akár Petőfinek, magától 
értető természetesség volt. „De hogy a daliásban lelkem átifjodnék, / Oh, ha még egy olyat éne
kelni tudnék” -  sóhajtotta harminc esztendő után is, hatalmas életmű birtokában. Visszavágyása 
azonban nemcsak pszichológiai, etikai vagy politikai értelmű, indítékú volt. Hanem esztétikai is. 
A Toldi után művészete hallatlanul elmélyült és meggazdagodott, lélekismerete és eszközkezelése 
hibátlan találatú lett, de oly teljes és telt légkörű, egységes és egész világképű epikus művet, mint 
a Toldi, többé nem alkothatott. Mint Petőfi költészete, beteljesítő, meghaladó lezárása ez is a ro
mantika egy stádiumának, s megnyilvánítása egy újnak, a népiesnek, amely azonban nála sem 
tekinthető (egyértelműen) romantikának.

A Toldiban benne volt mindaz, amit a romantika Kelet-Közép-Európában előkészített. S amit 
várva-várt. A tárgy történeti volt, a nemzet fénykorából. A hős hős volt és históriai személy. De emlékét 
a népmonda őrizte meg s formálta ki a maga törvényei szerint. A nagy eseményeknek a perifériáján 
mozgott, de érintkezésbe jutott a központi szerepvivőkkel is. Karaktere, tettei a nép képzeletét 
fölgyújtók, a nép fantáziájában tovább növekvők, példaszerűen survival lényegűek voltak. Malom
követ emel, farkasokkal küzd meg, bikát fékez puszta kézzel, rablók közé keveredik, tanult idegen 
bajnokot győz le, tanulatlan. A népképzelet, a népmonda erős embere, a sértett népérzület elég
tételvevő, felülkerekedő, rekompenzáló hőse. S ami hiányzott a népmondában a liberális demokrata 
romantika vágyaiból, hozzáadta a költő finom korérzékenysége. Toldi nemcsak erős ember. Ter
mészetes, egyszerű, tiszta lélek. A civilizáció rontásától, a fontiek álságos világától távol, falun 
nő fel. Benne él, otthona a természet. Csillagok szerint tájékozódik, fa és patak, nád és ég igazítják el. 
Nagy indulat és szenvedély párosul benne lelki nemességgel. Gyöngéden-gyermekien szereti anyját, 
öreg szolgájához családias bizalom köti, a munkában osztozik embereivel, ő benne az első, a mél
tánytalanságot szenvedőt megsegíti és megbosszulja. A „műveltek” érvényesülési módját, csalárd, 
méltóságsértő formáit, modorát megveti, önzetlen, de önérzetes és öntudatos: azzá akar lenni, ami, 
amire természete hivatottá s jogosulttá teszi. S amiben a hibás rend s az emberi alacsonyság aka
dályozza. Miképp győzi le az akadályokat, miképp vívja ki jogát a nép e bátor, egyszerű, igaz 
embere, s miképp lesz közben ura önmagának is, eszményi vitéz, eszményi ember -  ez a mű volta
képpeni történése.

S a demokratizáló kelet-európaié mellett betölti e mű a magyar romantika speciális vágyait is.
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Toldi a nemzeti összefogás, egység megtestesítője. Származására nemes, de a nép között él, mint első 
az egyenlők, kiváló testvérek között. Nem származása, hanem egyéni tulajdonságai révén lesz 
a király választott vitéze, a nemzeti jellem példája, amelyeket a népből hoz magával. A nemzetet 
megosztó különbségek leomlanak e műben. A nemzeti közösség benne az, ami a romantika hite 
szerint volt egykor, s aminek, a romantika vágyai szerint, lennie kell újra: testvéri, családi közösség, 
melyet természetesség és igazság tölt be és vezérel.

Petőfi költészete nélkül a Toldi, mely Aranyt Petőfi legjobb barátjává s leghűbb szövetségesévé 
tette, nem született volna meg. De a két költő iránya, az eddigiekből is láthatni, nem volt azonos. 
Mint ahogy személyiségüket is oly mély különbségek választották el, hogy a nagy weimari barátpár 
különbségei sem lehettek mélyebbek. Petőfi egy egyértelmű boldog történelmi pillanat címszereplője, 
kezdeményező aktora volt, Arany egy átmeneti, választó, de választást alig hagyó hamleti kor 
visszarezgő, megszenvedő médiuma. Petőfi kapta a századközép ajándékát: a biztonságérzetet, 
Arany átkát : a bizonytalanságot. Petőfinek a nemzeti kérdés például csak hatalmas fölhajtóerejét 
mutatta meg, neki csak lekötő súlyát. Petőfinek „magától értető” volt az alkotás, öröm; (schilleri 
értelemben:) „naiv” költő. Aranynak keserves munka, kötelesség, fejzúgás; ő „szentimentálisnak” 
kényszerült lenni. Petőfi a szabadság szuverén gyermeke volt, ő minden lépését ellentétes kötött
ségek hámjában tette meg. „Forradalom előtti” az egyik, „forradalom utáni” a másik. Arany 
személyiségrajza (a szokottnál is szükségesebb életműve értéséhez) szükségképp belső fejlődésrajz 
s nem csupán jellemfölmutatás, mint lehet a homogén, egyívű típusoknál.

Életútját a hierarchia és tradíció kőtáblái irányították. Zárt rendű világba született bele, kemény 
fegyelemmel, szigorú hagyománnyal. Nem a legalsó grádusról indult: apja házzal, kicsi földdel 
rendelkező paraszt volt. De még többet számított ennél, hogy a család nemesnek tudta magát, s ezt 
okiratokkal igazolni igyekezett. Nem kényszerű részese, — önkéntes vállalója is volt a hierarchiának. 
Amit nem adott meg e rend Petőfi családjának, megadta az övének: helye, rangja volt benne. 
Petőfi családja vágyban polgár volt, Aranyé nemes. Egyik egy eztán létesítendőnek, a másik egy 
korrigálandó létezőnek vágybeli tagja. A létesítendő lendít, szuverén mozgást enged, a létező 
köt. S nemcsak társadalmi, — művelődési, erkölcsi hagyománya is ősi, zárt, kötött e családnak. 
Petőfi családja apjáig-anyjáig terjedt, s honosság-érzete családjának öt-tíz esztendőre egy-egy kö
zösségben. Aranyé másfél századra számlálta vissza őseit egyazon földön, egyazon közösségben. 
Petőfi gyermekműveltségét, géniuszának ébresztését polgáriasuló iskolák korszerű tananyagának s 
légkörének köszönte, melyet már a romantikus szabadelvűség szabadság- és egyéniségkultusza len
gett át. Aranyt, hamuba rajzolva, apja tanította betűvetésre, s első „irodalmi” élményindításait a 
biblia s a vásári népkönyv szintjére szállt, romantika előtti, barokk literatúra adta, melynek mű
velői a nemesi-paraszti hierarchiába illeszkedő honoráciorok voltak. S melyben az etikus-morális 
elem játszotta azt az eligazító-jogosító szerepet, mit a liberális romantikában a szabadság- és 
egyéniségkultusz.

Pályája egészen hagyományszerűen indult. Miután tízévesen már a helyi oskolamester segédje 
volt, a konzervatív kálvinista műveltség székvárosába küldték a mezei munkára alkalmatlan vézna, 
tehetséges parasztgyereket, hogy közössége papja-, tanítója-, nótáriusaként térjen majd vissza. 
Az iskola azonban, bármi maradi volt is, a művészet létére és nagyságára, a maga egyéniségére 
és tehetségére ébresztette. Szobrász, festő akart lenni, majd másfél esztendős diákoskodás után 
vándorszínésznek állt. Ki akart törni a hagyomány predesztinációjából. Kísérlete fatális csőddel 
végződött. Pár hónapos bolyongás után, a bizonytalanság anarchiájától megrettenve, céljatagadón 
céljavesztetten, megalázottan kellett szülőhelyén közössége bocsánatát kérnie a tradíció szemszö
géből oly kihívó és dőre, sértő és botor tettért. Petőfi, a hierarchián kívüli, a kötetlen, a „polgár” 
föl se vette a rendezetlenség szülte ily zűrzavart; belső biztonsága célt, a jövő rendjét vitte a ren
dezetlenségbe. Neki, a hagyomány százféle szálától kötöttnek, „parasztinak pályameghatározó 
élménye lett. Vállalta ezután a pályát mindenkor, melyet a tradíció és hierarchia engedett neki.

Aggódó figyelemmel, teljesítő elszánással fordult közönsége elvárásai, s ez elvárásokat összegező 
kínált szerep felé. Mandátumos, feladatvállaló típus lett. Aki a mandátum védelmében akarja megte
remteni biztonságát, függetlenségét, szabadságát, általa megalkotni erkölcsi személyiségét. Man
dátumához akart hasonulni, s magához hasonítani mandátumát. Pályája első szakaszán, harminc
esztendős koráig, ennek értelmében lett parasztközössége értelmiségi vezetője, ügyintézője: segéd
tanító egy közeli helységben, majd nótárius szülőföldjén, az óriási alföldi faluban, Nagyszalontán.

Ezzel adva volt életérzésének, lélekállapotának legállandóbb eleme: az ambivalencia, s vele
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a bizonytalanság. Mert mintahivatalnok lett : a legnagyobb szakértelemmel és jóindulattal vitte községe 
ügyeit, a meglévő törvények szigorú megtartásával. Tehetségét és intellektusát, művészi vágyait 
és egyéniségét azonban hivatalnokmunkával többé el nem nyomhatta. Hiába határozta el: „él, 
mint más közönséges ember”, házasodott, alapított családot úgy, mint falusi hivatalnokhoz illett, 
s fektette szellemi s erkölcsi energiáit jegyzői munkába -  éjszakánként olvasott. Politikai lapot, 
kivált pedig szépirodalmat. Csupa klasszikust, Goethéig, Schillerig bezárólag. Egy iskolai fölötte- 
sétől kapta őket. Shakespeare-en tanult meg angolul, Moliére-en franciául, Vergiliust latinul bújta, 
Homérnak görögül kezdett neki. S nemcsak olvasott. Miközben a falusi jegyző munkájáról a 
reformer liberalizmus szellemében eszmélkedett és írt cikket -  verset is szerzett és fordított is. 
De szigorúan csak magának. Erre a mintahivatalnoknak, a közönséges embernek nem volt meg
bízatása. Korszaka hazai s európai szépíróit igazában nem is ismerte még. Egyet, Byront leszámítva. 
S a gőgös és sértett, a lázadó és otthontalan, a pózoló és provokáló, az exhibicionista sánta lord, 
az ambivalens romantikus lelkiség ez archetypusa a hagyomány rendjébe visszamenekült kräh- 
winkeli mintahivatalnoknak (- s példaszerű családfőnek is immár -) életreszóló, talán legmélyebb, 
de mindenesetre legszemélyesebb irodalmi élménye lett. A mandátum és a személyiség, a kínált 
és vágyott szerep nem esett egybe. A vállalás ellenkező eredményt hozott, mint amit hoznia célozva 
volt. Egészen úgy, ahogy visszatekintve félelmes pontossággal megírta: „Vágytam függetlenségre, / 
Mégis hordám láncomat / Nehogy a küzdés elvégre / Súlyosbítsa sorsomat : / Mint a vadnak, mely 
hálóit / El ugyan nem tépheti, / De magát, míg hánykolódik,/Jobban behömpölygeti”. Nem 
Byron tette érzékennyé a romantikára; lappangó romantikája, gyötrő ambivalenciái tették érzé
kennyé Byronra. Mert nemcsak űzött foglalkozásának s vágyott hivatásának ellentétéről volt szó. 
S nem is csak sérelmesen tisztázatlan státusáról, nemesek és plebejusok között.

Autodidakta volt. Az a hatalmas klasszikus műveltség, mit másfél évtized alatt magába szívott, 
számára személyesebben, mélyebben és másként lett érzés-, ízlés- és ítéletformáló, személyiség- 
formáló, mint kiknek az iskola éppen akkor divatos (romantikus-liberális) válogatása, interpre
tálása közvetítette. Hírlapok (- közolvasmányok -) táplálta plebejus-liberális politikai nézeteinek 
akadt egy-két osztályosa az óriási falu értelmiségei között, klasszikus (magán) olvasmányai-daj- 
kálta művészi élményei és álmai, belső, „írói” személyisége elszigetelték. Az ő-féle vágyvilágot 
rejtő autodidakták rendszerint gőgösek és sérülékenyek, nagyot akarók és gyávák, szenvednek 
magányuktól és rettegnek albatrosz-voltuk következményeitől, gyanakvók, visszahúzódók, nem 
mernek maguktól próbára kiállni. S helyzeti gátló vonásait szorosabbra fogták a veleszületettek. 
Idős szülők utolsó, kilencedik gyermeke. Fáradt törzsök véghajtása. Az évszakokkal jelölő tipológia 
„őszi embernek”, „homo autumnális”-nak mondhatná; az életkorokkal nevező pedig „öregedő”- 
nek, ,,altus”-nak. Apja: vagyonállagát megőrizni sem képes, magába fordult, betűre kapott tö
rékeny öregember. Kilenc gyermekéből kettő nőtt fel, s Aranyt magát is meghatározhatatlan 
(nyilván idegeredetű) bántalmak gyötörték egész életén át. Az őszies otthoni légkör már gyermek
ként befelé élő meditálónak, kívülálló magányosnak jelölte ki. Jelképi utolsó esztendeiben elmon
dott .emléke : erőteljes, vad kamaszok miként csalták fel őt, az álmodozó, csöndes fiút a falu tornyába, 
s hagyták ott, magára, bezárva.

A falusi nótárius, az érett férfi, mindenesetre, a maga külön világának látószögéből nézte a körötte 
zajló eseményeket, a nemesi közélet hangadóit és helyi hírverőit. Fölöttük állt, átlátott rajtuk, 
félt tőlük, megvetette őket. Ezekből az érzésekből született első műve (Elveszett alkotmány). 
Nem mű szándékával kezdett neki. A konzervatívok és liberálisok egyként hazug, demagóg vá
lasztási küzdelmét gúnyolta ki groteszk-barokkos szcénákban, epés hexameteres kommentárokban. 
A maga kedvére. S mivel retorikájában mindkét párt a dagályos nemesi romantikus eposz tanít
ványa volt, akarva-akaratlan e stílt és műfajt is parodizálta. Egy pályázat ösztönzésére, melyet 
a Kisfaludy Társaság hirdetett meg, egybefűzte a fölszaporodott szcénákat és hexametereket; az 
egészet pedig barokkos-didaktikus allegóriával fejelte meg az egyetértés szükségéről. A pályáza
tot megnyerte, s ezzel vezető „hierarchikus” fórumtól volt immár írónak lenni mandátuma. Iránya 
azonban, bár harmincadik évében járt, még nem volt. Azt -  megismervén ezekben az években a 
nemesi romantikát -  érezte, tudta, mit utasít el, de azt nem, mit akar maga; vagy legalábbis: az- 
addig nem merte formulázni, bevallani. Petőfi költészete eligazította, fölszabadította. Bizonyítva 
látta, hogy van jog, lehetőség az ő lelkében rég megformálódott egyszerűen igaz világ látomásával 
előállnia. Fél esztendő alatt megírta a Toldi-t, s nagyobb sikert a magyar irodalom alig ért meg.

A Toldi „laicizált” eposz, ún. „nagyobb elbeszélő költemény”. Kedvenc műfaja a kelet-európai
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romantikának. Belső formája szerint azonban még közelebb áll a romantika leikéhez: hatalmas 
idill. Ellentétes párdarabja az Elveszett alkotmánynak. Az eposzformájú szatíra, ez eposzformájú 
idill. O tt: a világ, mely van, de nem volna szabad lennie. Itt: a világ, amely nincs, de kellene, 
hogy legyen; s volt is egykor, s van is: a költő lelkében. S hitte: osztályosai lelkében, akaratában. 
A javaslattevő költői gesztus az ember, a nemzet lényegétől való elidegenedés megszüntetésére, 
a romantika ez alapvonása, egészen sajátja e műnek s egészen az évtized szellemében: nemzeti
társadalmi értelműén. De a didaktikusság, irányzatosság árnyéka nélkül. Mert egészen lírai fogan- 
tatású mű ez; nem utópia vagy tézisillusztrálás; belső valóság, látomás. „Mint, ha pdsztortűz ég 
őszi éjszakákon, / Messziről lobogva tenger pusztaságon: / Toldi Miklós képe úgy lobog föl nékem / Majd 
kilenc-tíz emberöltő régiségben”, — így nyit, igen jellemzően: víziószerűen. Oly ember látomása, 
aki az ember lényegétől idegennek érzett világ szorításában, magányában, megálmodta a maga 
igaz világát. Egy a paraszti világból kiemelkedett, de a paraszti világ létformáiban érző, vágyó, 
képzelő értelmiségi látomása. Később maga hangsúlyozta, hogy sokkal személyesebb ez a mű, mint 
történeti témája, objektív előadása alapján hinni szokás.

Mű Magyarországon ennyire nem volt még eltelve a herderi romantika szellemével, mely nem 
volt forradalmi, de a francia forradalom vonzásában bontakozott ki s egész szívével hitte, akarta 
a demokráciát. De (a szónak nem peioratív, hanem különböztető értelmében) patriarchális-pro
vinciális látomásban idézte föl, mintegy a múltból, melyben az emberi, nemzeti élet azonos volt 
igazi önmagával. (Herder maga is egy „paraszt ország” -  Kelet-Poroszország -  vidéki értelmisége
ként indult s a weimari „urbánus polgári” környezethez nem simult hozzá soha igazán. -) Ennek 
az igaz világnak, „demokráciának” valósághite, s e valósághit idilli derűje sugározta be a Toldit. 
Nem a Taugenichts mesederűje, mely, mert megvalósulni eleve s tudottan lehetetlen vágy szülötte, 
melankolikus és ironikus ; hanem W. Scott legszebb regényeinek, a Pan Tadeusnak hitszülte való
ságderűje. A Toldi témája, eszköztára a romantikáé -  szerzőjének magatartásában azonban a 
romantika fő fogantató eleme: a valóság iránt bizonytalanság és bizalmatlanság helyébe a bizonyos
ság és a bizalom lépett. így lett a Toldi, akár Petőfi költészete, „beteljesítése és meghaladása” a 
romantikának. Arany stílje már most sem Petőfi homogén, „nőtt” köznyelvi „stíldemokratiz
musa” . De ez a derű, ez a bizonyosság és bizalom az élet érthető és elrendezhető volta iránt, az ő stílu
sának is, mely összetett, „alkotott” stíl, stíloptimalizmus volt már ekkor is, a „népies” közvet
lenség és egyszerű természetesség ízét, színét adta. Ez a hit, ez a bizalom és vágy, ez a stíl fordí
totta feléje Petőfit, „a forradalom előttit”, s tette legjobb barátjává s legfőbb szövetségesévé.

A Toldi „forradalom előtti”-sége tehát abban áll, hogy benne a vágy és a hit, az akarás és bizalom 
a világ megérthető és elrendezhető voltát illetően egybeesett. Arany „forradalom utáni”-sága pedig 
abban, hogy az a vágy és hit, akarás és bizalom ez egysége, egyetlen mű pillanatára terjedt ki 
s még a forradalom bukása, válsága, sőt kitörése előtt megingott, elborult.

A Toldi a legelső nevek sorába emelte. Járt a fővárosban; belenézett s belelátott a köz- és irodalmi 
életbe -  s megírta a Toldi estéjét (1847-48). Arról, mennyire nem a vágyott világot találta Toldi 
a király udvarában, s mennyire nem értette meg Toldit ez a világ. A költő nem áll, polemizálva, 
Toldi oldalára. Sőt, ironizálja őt. Tudja, az udvarban látottak felé halad a világ. De kétli, értéke
sebb lesz-e ez majd, mint volt Toldi otthoni, családias világa; mindenben értékesebb lesz-e, nem 
pusztít-e el visszahozhatatlanul alapvető értékeket. S főképpen : megszünteti-e a nemzet önmagához 
s társaihoz való idegenségét. A történelem nem a „herderi” vágy, nem a családias bizalom patri
archális demokráciája, hanem a polgári tőkés rend felé haladt s, nem sokat ígért az ő vágyott vilá
gából. E müvének lírai fogantatása ez előbbinél is nyilvánvalóbb. Toldit ironizálja, de iróniáját 
túlbúgja elégiája. Eposz formájú elégia ez, a magyar irodalom egyik legszebb elégiája.

A forradalom és a szabadságharc mellé egész szívével odaállt, fegyvert is viselt érte, de bizonyos
sága és bizalma nem volt többé ép. A bukás aztán kétségtelenné tette, hogy számára valami vég
képp elveszett. Sokféleképp nevezte, pszichológiai, politikai, filozófiai, vallási fogalmakkal. így: 
„Hová lettél, hová levél / Óh, lelkem ifjúsága?” ; vagy így: „Óh, ha bennem is, mint egykor, 
épen / Élne a hit. .  .” ; vagy így: „Álmaim is voltak, voltak, / Oh, én ifjú álmaim! / Rég eltűntek, 
szétfoszoltak / Mint köd a szél szárnyain. / Az az ábránd elenyészett. / Az a légvár -  füstgomoly, / Az 
a remény, az az érzet, I Az a világ — nincs sehol.”

Arany 1849 után lírikus lett. Lénye és művészete ambivalens voltának frappáns megnyilvánulása 
ez. Mert nem akart lírikus lenni semmi áron. „Rühelte” , mint Jónás a prófétaságot, annak ellenére, 
hogy két azaddigi (s mindenkori) legjelentékenyebb nagyepikus műve, a két Toldi lírai foganta
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tású és értelmű volt. Csakhogy: közvetve volt az. A közvetlen lírához, különösen a romantikáéhoz, 
„a puritán”, „a morális” , ,,a paraszt”, „a konvenciókötött” , „a mandátumos költő” , „a magába 
zárult” , „a kívül álló”, „a későn indult”, „a közvetett” , „az őszi ember”, a külön ízléssel mérő 
„autodidakta”, a „romantika előtti” (vagy nevezzük bármely tipológiával), vagy gyáva vagy 
gátolt, vagy szemérmes vagy gőgös, vagy finnyás vagy túl igényes, vagy túl felelős volt, vagy mind
egyik együttvéve. Még a szerelem sem tudta direkten szólásra bírni : menyasszonyának, a vágybeli 
költő, más költők versével vallott. Nagy lírai évtizede végén feszélyezetten mentegette magát. 
A körülményekre hárította lírikussága ódiumát.

S joggal. A körülmények lényege pedig a forradalom utáni bizonytalanság volt; rokon azzal az 
életérzéssel, mely neki a Toldi előtt sajátja volt. Meg akarta keresni azt a költői-emberi szerepet, 
mely megvédi a személyiséget a bizonytalanság anarchiájától. Az új helyzet amaz új szerepét, 
mely azt a valósághitet, életbizalmat és kommunikációs lehetőséget megadja, visszaadja, melyet 
a Toldi tapasztaltatott meg vele. A Toldinak, számára szinte abnormissá nőtt jelentőségéhez, 
meg kell gondolni, hogy ez olyat adott neki, mi nem volt természete (helyzete, neveltsége, alkata 
stb.) szerinti birtoka, hanem egy kegyes történeti pillanat ajándéka. Szerepkeresésében így lett a 
minta és a mérce a Toldi költőjének (átértelmezendő) szerepe : a forradalom utáni nemzet epikus korszerű 
szerepe. Lírája e cél elérésének eszköze, kísérője, mondhatni mellékterméke volt. A szerepről, 
melyet kialakított s végső inkarnálódásáról, a Buda halála c. eposzról sokféle vélemény van for
galomban, kezdettől. Különösen korszerűségét illetően. Az mindenesetre bizonyos, hogy az 
„eszköz” korszerűbb lett, mint az elért cél, eposzánál korszerűbb lírája. Ez egybeesett azzal, amit 
akkor az európai művészet java adott; annak egyik válfaja volt.

Arany lírája ama két fő élmény-képlet és mű-modell közül, melyet a pozitivizmus korában 
Európára (vagy legalább Közép-Európára) jellemzőnek lehet tekinteni, a wagneri és brahmsi közül 
az utóbbihoz állott közel. Ez a líra eszmény és valóság pólus-párjának forradalom utáni feszültségé
ben, széthajlásában jött létre. A nagy klasszikusoknál megélt s a forradalom előestéjén valósítható 
lehetőségként fölvillant egységes, egész, etikus világkép és világrend volt az eszmény. A tiszta 
értelemmel érthető, a szabad akaratú tettel elrendezhető élet, az életbizalom állapota. A korszak 
kapitalista-pozitivista társadalmi-szellemi fejlődménye a valóság: a részeire hullott, a csak részei
ben érthető és elrendezhető, eleve determinált élet; a bizonytalanság és bizalmatlanság állapota 
az egész iránt, a determinált bizonytalanság. A magyar helyzet nehéz különproblémája, a nemzeti 
rabság mélyen áthatotta ezt a feszültséget, s költészete tőle elválaszthatatlan. De egyetlen darab
jában sem afféle hazafias költészet ez.

Egy alföldi városka, Nagykőrös gimnáziumának tanára volt ekkor s immár az országnak egyik 
legműveltebb, legtöbbet olvasó s meditáló embere. Ami a pozitivizmus korában az európai polgári 
gondolkodáson áthullámzott, az hullámzott át az ő líráján is. Az egész széthullása, a megismerés 
kétsége, az igazság relativálódása, az egyetemes történeti célok elvesztése, a fejlődés és haladás 
azonosságának problematikussága, a szabad akarat s a determináció, az erkölcsi felelősség és anyagi 
meghatározottság antagonizmusa, az erő immoralitása, a munka kiszolgáltatottsága, eldologiaso
dása, a hagyományos közösség bomlása, atomizálódása, az individuum és közösség, az önelvű s a 
társadalmi ember ellentmondása, az ember otthontalansága, elmagányosodása, elidegenedése 
önmagától, társaitól, a világtól -  ezek s hasonlók verseinek tárgyai. „Közönyös a világ . . .  az 
élet / Egy összezsúfolt táncterem / Nagy részvétel, ha némelyikünk / Az ismerőst megismeri” -  
így szól; vagy így: „Köd-fátyolkép az emberek: / Én egy arcot sem ismerek . . . Óh, mily tömeg! 
s én egyedül, / Utam habár közé vegyül” ; vagy így: „A munka és vagyon egymástól távol esnek / 
És a tökélyre vitt csalás / Mondhatni rendszeresnek” ; vagy így: „Idegennek szolgálsz eszközül. . . 
A butának sorsa földi éden . . . , Bujdosunk e földi téreken” ; vagy így: „ . . .  az ember / önző 
falékony húsdarab, / Miképp a hernyó, telhetetlen / mindég előre mász s -  harap” . Egész évtizedét 
a bizonytalanság, céltalanság, fölöslegesség életérzése töltötte be. S megélte ennek szokásos következ
ményeit ; a halálvágyat éppúgy mint a tudatnélküli lét óhajtását, vagy az irracionális szabadságba 
menekülés vonzását. „Lelkem, a tenger hajósa, / Retteg újabb kikötőtűi. . .  El hát a bizonyta
lanba, / Rengj, hajóm, szabad hullámokon / És ne tudjam, így rohanva, / Meddig halál, meddig 
álom” -  így írt az évtized elején. „Rettent a perc, a létező, / S teher minden következő, / Új léptem 
új kígyón tápod: / Gyűlölöm a mát s a holnapot” -  így a végén. „Hamlet-lelkü”-nek mondta magát, 
mielőtt a romantikáé után Turgenyev a dezillúziós nemzedéknek is jelképévé emelte a bizony
talanság hősét, a dán királyfit, s bizonyosan ezért adta a legjobb európai Hamlet-fordítást.
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Mégsem romantikus líra ez. De nem is a pozitivista korszak dezillúziós elemző realizmusának 
lírai párja. Mindkettőből van benne; a kettő között helyezkedik el; az utóbbihoz közelebb.

Az ellentmondás feloldásának, az egységes, egész, etikus világképnek, a bizonyosságnak követel
ményét föl nem adja. De a valósághoz való ragaszkodásét sem. A szabad akaratú erkölcsi tett, 
felelősség posztulátumáról nem mond le, de számol a meghatározottsággal is. Nem menekül az 
eszményi illuzionizmusába vagy az irracionalitás képlékeny szabadságába. Őrizkedik a tárgyi világ 
helyébe, wagneri módon, szubjektív önkényű mítoszt és látomást, csak a szubjektum tudatában 
létező külön törvényű, külön értelmű világot állítani. Az ellentmondást és bizonytalanságot óvakodik 
akarati módon, a valóság ellenére teremtett monizmussal elfödni, legyőzni. De tartózkodik a totális, 
egyértelmű dezilluziótól is. Baudelaire-ról értőn, végletes dezillúzióját fájlaló cikket fordított és 
tett közzé saját folyóiratában. A totális tagadáson át való állítást, a teljes széthullás fölmuta
tásával való kiáltást az egészért, az eszményi egyetemes hiányával való mementót az eszményért 
sem alkata, sem neveltsége, sem helyzete nem engedte meg. Egy letiport, kétségbeesés és illúzió 
végletei között hánykolódó kis nemzet fia volt, puritán erkölcsiség, klasszikus műveltség neveltje, 
mandátumos költő.

A valót az eszményi követelmények átvilágító, fölemelő távlatából, az eszményi követelményét 
a való ellenőrző, leleplező tárgyiasságával szemléli. Lírája szembesítés, verse kétpólusú mű. 
Az egyik pólus állandó: az eszményi vágya. A másik változó: a valóságos emberi életnek, kora 
emberi életének egy-egy oly köznapi részlete, mely az imént elősorolt gondolatelemek megnyil
vánulási lehetőségét rejti. Kertjében oltja csöndes-egykedvűen fáit, őszi szobájából néz a ködös 
unalmú világba, kisfiától búcsúzva, este, jövőjét latolgatja. Mintegy keretességet ad lírájának, 
ahogy ezt Th. Storm vagy A. Tennyson is kedvvel teszi. Keretei azonban rendszerint kevésbé 
„költőiek” , mint Storméi, s kevésbé „emelkedettek”, mint Tennysonéi. Van valami egzisztenciáli
san önmagára korlátolt, empirikusan analizáló, „prózaian” reflektáló, „józanul” intellektuális jel
lege versének.

Egy-egy magatartás-lehetőséggel való vívódás folyamata a vers. Nem egy kész érzés, állapot
tézis bensőséges kidalolása, vizionáló megjelenítése, csodálatos retorikájú kizengése. Keresés
folyamat s nem eredményrögzítés. A folyamat belső dialektikája a vers struktúrája. Látszólag köz
napi epikus életmozzanatokból pattant ki egy-egy gondolatot; valójában pedig egy-egy magatartás 
gondolatélményi lírájának hordozását kényszeríti epikus, tárgyiasan rajzolt életmozzanatokra. 
Tárgyiasító, objektivizáló hajlama miatt líraiatlansággal, az individualitás és szubjektivitás hiá
nyával vádolták. A köznapi valóságelemek miatt pedig ,,népies”-nek könyvelték el líráját. Holott 
sohasem népies „közvetlenség”, „természetesség”, „közérthetőség” volt a célja. Hanem a pontos
ság, a klasszikusok pontossága. Ehhez az irodalmi nyelv, a régiség nyelve s a népnyelv legteher
bíróbb elemeit, nyelvi- és stíloptimumát válogatta ki. Lírájának nyelve, stílusa a legtipikusabb 
„alkotott” nyelv és stílus. Tudósként földerített ősi nyelvtörvények, nyelvi lehetőségek revelálódnak 
s hatnak lírája nyelvében, melyeket csillagmérföldek választanak el a népies közvetlenségtől. 
E tekintetben is egyike a „legnehezebb” magyar lírikusoknak. A szemantikai igazság-varázs fontos 
eszközei érvényesülnek együtt s egymást fokozva nyelvében: a legtöbb összefüggést fölvillantó, 
összetartó, az érzékelhetőre leginkább utaló s a legáltalánosabb, lényegesebb s ősibb tapasztalatot 
sűrítő nyelvi formulákat használja. A herderi romantika hagyományához híven úgy véli, az ilyfajta 
nyelvhasználat a népköltészet, s nem utolsósorban az ún. naiv eposzok előadásában valósul meg 
leginkább. Ebben az értelemben tekinti a népköltészetet eszménynek.

A számvetés erőfeszítésének, gondolatélményi folyamatának, személyes-egzisztenciális szükségé
nek, belső erkölcsi-intellektuális kényszerének „lélektanilag” hiteles, logikus rajzában áll Arany 
versének főfő ereje. Versei hatékonyságában, így érthetően, a „zenei” elemé a fő szerep. De nem 
daloló melodikusságban vagy különleges hanghatásokban nyilvánul ez. Bár tudja, s részletekben, 
kivált balladáiban, alkalmazza ezeket is. Sőt, nagyon is őrizkedik attól, hogy akusztika tekintetében 
és segítségével, mint tették előbb a romantikusok, később az impresszionisták, a lírát nyelvből 
(azaz fogalmiságból ) zeneivé játssza át, az említett pontosság rovására. Nyelvi anyagszerűség jellemzi.

A szerkesztésben áll „zeneisége” . Az időben, az élmény, a mű folyamatában megvalósuló, kitelje
sedő, megvilágosodó összefüggés érzékeltetésében, fölmutatásában. De már nem a klasszikusok egész 
világképű és nem a romantikusok részt egésszé abszolutizáló homofóniája jellemzi; különösen nem 
a dalé és az ódáé. Sokféle, heterogén kísérő motívumot sorakoztat föl, s a kíséret, látszólag, elborítja 
a központi elemet. De a kíséret (à la Brahms) tematikussá válik nála, műve mintegy polifonikussá
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lesz: a sokszorosan ellentmondásos összefüggések sokszoros és folytonos szembesítésének eszköze. Nem 
egy-egy motívum különböző, távoli, szokatlan, ellentétes hangterületeken, hangrendekben való 
drámaian fokozó kromatikus kijátszása, kihangoztatása, kiélése jellemzi a vizionáló önkívületig, 
extázisig (à la Wagner), hol aztán a széttöredezett, ellentmondásos világ helyébe a vízió szubjektív 
egyneműsége, egysége, tragikus eufóriájú harmóniája lép. Hanem a különböző heterogén témák, 
élményelemek (motívumok: irodalmi, kultúrtörténeti, néprajzi, életrajzi, művészeti, filozófiai, sőt: 
ökonómiai, szociológiai, stb.) egybejátszatása, egybehangoztatása, eggyéélése, hol a széttöredezett, 
ellentmondásos világot a művész a harmonikus mű egységébe, a mű harmóniájába kényszeríti, mutatja 
föl. (Maga mondta, hogy szereti a „discord hangfogást”, a „teljesebb harmónia” kedvéért.) 
Iróniával és melankóliával: föl nem adva az egység követelményét s el nem tagadva lehetetlenségét.

Lírája telve szimbolisztikus elemmel, de soha nem szimbolista. Az érzelem, a vízió, az irracio
nális eufóriájában megvalósuló egység, egyneműség, bizonyosság harmónia menedéke őt is vonzza. 
(El, el a bizonytalanba! / Rengj, hajóm, szabad hullámon / És ne tudjam, így rohanva, / Meddig 
halál, meddig álom!). Az értelem, a valóság ellenőrzése visszatartja. A bizonytalanság és nosztalgia 
a fogalmakat, a jelenségeket sokértelművé teszi, de őrizkedik, hogy a vágy kohójában született 
egyik vagy másik szubjektív jelentés, értelmezés kizárólagossága alá kerüljenek a fogalmak, kerüljön 
az egész, kerüljön ő maga.

Verse, mindé vonásai következtében, ritkán tárja föl első olvasásra szépségét. Nem sodor el, 
nem vág mellbe, nem tagióz le, mint az egynemű, nagy ívű, töretlen dikciójú, verbális pátoszú kész 
élményt kinyilvánító művek. Senkitől sem állt távolabb, mint Hugótól, az hugói típusú kinyilatkoz
tató költőktől, az önmozgású gyönyörű szózuhatagtól. Verse igen ritkán szavalati darab. Meditáció
ban született, meditációra való. A verbális pátoszú vers meditáló újra- s újraolvasása rendszerint 
émelyt, űrt hoz ; Aranyé egyre jobban kibontja szépségét ; a klasszikus fegyelmű, szakszerűségű, 
kidolgozottságú értelmi szerkesztés : az összefüggés : a felnőtt megértés szépségét.

Brahmséhoz hasonló élmény és magatartás, Brahmséhoz hasonló kivitel. A forradalom utáni 
„romantikus” vagy „dezillúziós” bizonytalanság lekötve a klasszikának az etikus személyiségben 
fönntartott művészi fegyelmével s megjelenítve az elemző pozitivizmus lélektani pontosságával, 
szakszerűségével. Klasszicizált romantika, romantikus életérzésű klasszika -  mondták (szimplifi- 
káltan) mindkettőjük művészetére gyakran. Aranyhoz, érzelmi rokonszenv tekintetében, az újabb- 
kori szépirodalomból Byron állt legközelebb, de Goethét tartotta legtöbbre, Brahmsban pedig már 
életében is a „beethoveni”-nek romantikus kiteljesítőjét -  vagy epigonját — szerették látni.

Ha tehát a Toldit a kelet-európai olvasó recipiálhatta volna, líráját, így, a nyugat-európai is. 
A dezillúziónak nála baudelaire-i totalitású s keménységű hangjai, melyek a Nyugat lírájában 
akkor a központi új elemet, élményt („a szenzációt”) jelentették, alig akadtak. De a dezillúziós 
európai líra szelídebb válfajának, a „zwischen Himmel und Erde”, valóság és eszmény, az erkölcsi 
szabad akaratban megalkotott harmónia s a determinált harmóniátlan valóság között álló poetischer 
Realismusnak nagyon is közeli rokona volt. S nemcsak magatartás- és stílelvében; a romantika és 
realizmus eszményítő, illetőleg dezilluzionáló összeolvasztásában, hanem a részletekben is. Melanko
likus és ironikus, elégikus és humoros, erősen érzelmi és erősen intellektuális egyszerre ő is. G. Keller 
fénytörő nosztalgikus-vaskos „humora” s emlékkultusza, Storm érzelmi telítettségű természet
közelsége, bensőséges realitású élményrajza, Meyer hűvös formafegyelme, objektiváló rejtőzködése 
jellemző vonása neki is. De Storm lágyságánál, édességénél rendszerint fanyarabb, keményebb, 
reflektálóbb, Keller rezignált bölcsességénél vívódóbb, fájdalmasabb, Meyer formatakarékosságá
nál, distanciatartásánál változatosabb, életközelibb. Egyszerre áll közelebb náluk Byronhoz és 
Goethéhez. S közeli rokona volt tulajdonképp Tennysonnak is, föltéve persze, ha ez, kivételesen, 
diszharmonikus is mert lenni.

Mégsem lett a szomszédos német nyelvterületen sem, német közvetítéssel sem ismert, mint Ibsen 
s a többi skandináv. A romantikus, népies lírához szokott magyar közönség nem lírikusként tartotta 
számon. A Toldi szerzőjétől nemzeti epikus műveket akart, töretlen hittel, egész világképpel. S 
kapott is nagyszerű történeti balladákat. Amaz epikus alkotásait is, melyekben nem ezt, hanem 
lírája lényegét, a bizonytalansággal való küszködését érezte meg a közönség, nem vették tudomásul 
(Bolond Istók) vagy fölháborodottan utasították el (Nagyidai cigányok). A lírikus híre így a külföld 
előtt eleve rejtve maradt.

De itt van egy másik ok is, melyet a magyar irodalomtörténetírás többnyire húzódik bevallani. 
Arany e lírai korszakából csak egy tucatra való a hibátlan, az autonóm mű.1 Ez a mondott élmény
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képlettel és mű-modellel, illetőleg a mögötte levő magatartással összefüggő s megvilágítható kérdés. 
Arany költői tehetsége bizonyosan nem maradt el Brahms zeneszerzői tehetségétől. De Brahmsnak 
sem sikerült mindig hiteles egységű, autonóm és homogén stílusú struktúrává kényszerítenie az 
eszményhez s a valósághoz való egyidejű ragaszkodás jellegzetes — forradalom utáni - , pozitivista
kori ellentmondásait, e kettős követelmény ellentmondásának intellektuális iróniáját és melankóli
áját, etikus pátoszát és nosztalgiáját. Ily esetekben némi joggal szokták emlegetni vele kapcsolatban 
az „akadémizmust”, a „tudósságot” , a „szekunderséget” , az „epigonságot”, s a romantikus, 
szentimentális, biedermeier elemek „mesterkedő”, klasszicizáló vegyítését, a forma és élmény diver
genciáját. Pedig ő hatalmas zenei hagyományra építhetett magatartásának gondolatélményi meg
fogalmazásában. Arany is éppoly tudatosan s tanulva nyúlt vissza a hagyományhoz, mint ő. De 
Kölcseyn kívül (s a kései Vörösmartynak meg a Felhőknek néhány darabján kívül) vajmi keveset 
talált. Magának kellett mindent megteremtenie; és e teremtésben helyzete, neveltsége, mandátuma 
egyaránt visszafogta. Az eszmény-való egyensúlyt, az eszmény követelményét gyakran az élmény 
és mű logikája ellenére, az élmény és mű logikájától idegen magatartás- és stíluselemekkel (roman
tikus, biedermeier, szentimentális; didaktikus, moralizáló elemekkel) tudta megvalósítani, fenn
tartani. Megdöbbentően modern s riasztóan archaikus elemek kerülnek így egymás mellé. íme, 
egyetlen strófában e probléma : előbb a „valóság”, azután a „követelmény” : Lelkem, a tenger hajósa / 
Retteg újabb kikötőtiil, / Hol tövis közt nincsen rózsa, / S pusztában virány nem zöldül.
Lezárásait, érthető módon, különösen fenyegeti az archaikus stílű, konvencionális közhelyek veszé
lye. A vers például, mely a már idézett félelmes képet (Mint a vad, mely hálóit / El ugyan nem 
tépheti . . . ) s hasonlókat talál a való érzékeltetésére (pl. : Az ifjúság szép kertjébe / Vaskorláton 
néztem át, stb.) ily lehangolóan oldja föl a totális dezillúziót, teremt egyensúlyt: Szende fényű szép 
szövétnek / — Mely egyetlen egy vigasz — / Szerelemnek, szeretetnek / holdvilága ! te vagy az. / 
Elkísérsz-e? óh, kísérj el -  / Nincs az messze -  síromig ; / s fátyolozod be derűs éjjel / Aki majd ott 
álmodik.” Nem a didaktikus Tennysonhoz, aki többnyire didaktikumában is elegáns tud maradni, 
hanem a kényelmetlenül moralizáló, unalmas és hiteltelen Longfellow-hoz csúszik ilyenkor közel.

De lehetett egy általánosabb európai oka is recepciója elmaradásának. Korszakában a művészi 
„új” militáns hívei a Wagner it és wagneries t mutatták föl kizárólagos új gyanánt.2 A francia szimbolis
ták és impresszionisták például „wagneriségükre” hivatkozva vindikálták a korszerű művésziség 
kizárólagos jogát. Századunk első harmadának végén, a szimbolizmus és impresszionizmus indi- 
vidualista-szubjektivista extázisának véghullámai után (a zenében R. Strauss és hívei, rokonai és 
utódai után), ismeretes, megváltozott a helyzet. A kiteljesülő, beérő bécsi iskola komponistái és 
teoretikusai pl. törekvéseik és újságaik első sejtéseit, tapogatózásait, csíráit gyakran Brahmsban sze
rették s tudták igazán megragadni. „Brahmsot venni példának sokkal érdekesebb, mint mondjuk 
Wagnert. Wagnernél nyeri el a harmónia legtágabb jelentését; de a harmónia-kapcsolatok tekinte
tében Brahms tulajdonképpen gazdagabb” -  mondja pl. Anton Webern. Jellemzően; mert „a leg
tágabb jelentés” elnyerése után „a kapcsolat” (vagy mint, ismét Brahms-szal kapcsolatban, másutt 
nevezi Webern :) „az összefüggés” új megteremtése lesz egyre fontosabb.3 Az új egykori „ellenpólusa”, 
történeti távlatból, az új másik (s néha fontosabb és mélyebb) alappólusaként mutatkozott meg.4 
A magyar líra fejlődéstörténetének vizsgálata is azt tanúsítja, hogy Arany lírájának újsága (és nagy
sága) nem a holnap, hanem a holnapután, a kései Babits és a kései József Attila költészete és kora vi
lágánál mutatkozik meg igazán. Ama líráénál, mely mélyen személyes, egyéni és egyedi, de nem 
szubjektivista és individualista, melyben az érzelmi-indulati töltésű látványos egyéniség-kultuszt 
a személyiség intellektuális-etikus problémájának nehéz gondolatélménye váltotta fel. Lírikus, kü
lönösen izolált kis nyelvhez tartozó lírikus kései méltánylása, persze, ritkán vezethet külföldi 
recepciójához is. A magyar líra történetében azonban ez évtizedének jelentősége egyre nő.

Arany azonban ez évtizede ellenére sem akart lírikus maradni. Egy nagy író-utódja, kinek talán 
nem a meditáció és a műveltség volt fő erénye, sorsérzékenysége viszont a legnagyobbakéval mér
kőzött, Arany írói bátorságát hiányolta. Az uralkodó osztályokkal s renddel szembeni bátorságára 
gondolt. Ebből kevés áll meg. De a bátorság valahol valóban hiányzott Aranyból. Mandátumával 
szemben. Lírája a bizonytalansággal való szembenézésként, a szerepkeresés kísérője-, eszközeként 
jött létre. De eredménye is ez lett, ez lehetett csak: az illúziótlan szembenézés s az eszményhez 
ragaszkodó keresés együttes követelménye, mely biztosítéka az etikus személyiségnek, melynek 
biztosítéka az etikus személyiség. Korában és helyzetében többnyire alig volt lehetőség. Aranynak 
azonban nem volt „bátorsága” megelégedni ezzel. Mandátuma nem erre szólt.
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Elméleti művek, régi és új szépírók szüntelen tanulmányozásával, szakadatlan meditálással 
kiformálta epikus szerepét, misszióját. A „Du gleichst dem Geist. . tétele újra igazolódott: ha 
a Toldi herderi szellemű volt, ez, bizonyíthatóan, a herderi tan betűjével vágott egybe. Az újabb európai 
kultúrák közül, eszerint, szigeti helyzeténél fogva, csak az angol nem idegenedett el saját nemzeti
népi alapjától. Ott a fejlődés önelvű, organikus és folytonos volt. A kontinensiekben azonban, a 
magyarban különösen, mély szakadék keletkezett az idegen hatás alá került fentiek s a nemzeti 
jellemet, nemzeti lelket őrző nép műveltsége között. A költő feladata, hogy az elveszett közös, egy
séges nemzeti tudatot-érzületet-jellemet korszerű szinten kialakítsa, fölélessze, erősítse. Ezzel szol
gálja a társadalom -  amely szükségszerűen nemzeti társadalom -  önmagától való elidegenedésének 
megszüntetését. Erre viszont az eposzias rajzolatú történeti tárgy, történeti hős a legalkalmasabb. 
Természeténél fogva is; de azért, is mert a jelen az egész nemzetre egyértelműen közös eszményi 
hősöket, tárgyakat nem kínál; s azért is, mert a jelen oly kérdések fölvetését követelné meg, minde
nekelőtt a „pauperizmusét” , melyekre a költő feleletet, megoldást adni nem tudhat; ennek híján 
viszont csak növelné általuk a szakadást és bizonytalanságot. Ez a gondolatmenet, kétségkívül, 
közel esett a romantikának ahhoz a tagadhatatlanul retrográd árnyalatához, mely a herderi tanok 
nemzeti-népi elemét, betűjét, a Savigny-féle történetbölcselet szellemével ötvözte s eszményítő- 
idillizáló parasztkultuszhoz vagy historizmushoz vezetett, s a századvégen a Gesellschaft és Gemein
schaft Tönnies-féle szembeállításában csapódott le.

Mit veszített e gondolat következtében életműve, jelen-tárgyú töredékei, kivált a Falu bolondja 
mutatja. Ez azt ábrázolta volna, helyzete következtében mint kallódik el nevetséges, méltóságsértő 
szerepében, falu bolondjaként, a paraszt nagyrahivatott fia. Az a csodálatos lírájú fragment, ami 
tervein túl belőle megmaradt, mélyen személyes érintettségtől tanúskodik. Egész életén át küzdött 
e témával s végül mégsem írta meg. A magyar parasztvilág e sorsfordulójára az utókor egyedüli 
kalauza így a nagy demokrata bárónak, Eötvösnek a regénye, A falu jegyzője maradt. Pedig mennyi
vel többet és mélyebbet tudhatott regénybeli társainál e világról ez a parasztból lett falusi jegyző. 
De nem uraival való szembekerüléstől félt. Hanem a nemzeti rabságtól végképp kötelezőnek 
vélt mandátuma feladásától. Attól, hogy egy ily mű nemhogy segítené, de gátolná a nemzet szabaddá 
és önmagává, autonómmá, egységes nemzetegyéniséggé válását, a kelet-európai nemzeti liberaliz
musok e nagy célját, melyet ez időben már oly remekül használtak ki, az említett történetbölcselet 
jegyében, minden rendű konzervativizmusok, sőt reakciók. A mindig fragmentáris, a legtöbbször 
képies Herder a legkönnyebben félreérthető és félremagyarázható szerzők egyike. Szelleme mindig 
demokrata, betűjéből sokszor kovácsolták a maradiság apológiáját.

Csakhogy Arany, szerencsére, hozzáadott mindehhez egy jellegzetesen „nem romantikus” elemet. 
A vázolt követelményt fordítva is fölállította : a nép által őrzött, de nála, szellemi magárahagyatott- 
ságában, elprimitivizálódott nemzeti jellemet, nemzeti szellemet, a továbbjutás érdekében, át kell 
hatni azokkal a gondolkodásbeli, esztétikai, kivált pedig etikai értékekkel, melyet az újabb kor 
magas kultúrája teremtett. Korát „vergiliusi” kornak tekintette: nem adatott meg neki a kultúra, 
kivált pedig a művészet területén újat hozni ; fő-fő lehetősége s feladata így a mondott áthatás. 
Comte vagy Herbart korára jellegzetes „művelődési” követelmény ez. Vagy: Herder „romantikus” 
betűje helyett Herder „aufklärista”  szelleméhez igazodó követelmény.

E kettős posztulátum jegyében fogant, egy trilógia első részeként, az önmagában is megálló Buda 
halála című eposz, mely a nagy hun király, Attila s bátyja, Buda testvéri s trónviszályát adja elő. 
Mondai-mitikus tárgya s fogantató posztulátuma első fele kínálja a Wagnerre való allúziót; pán- 
tragikus-etikus hangoltsága pedig a Fr. Hebbellel való párhuzamot. Az utóbbival vannak is rokon 
elemei, de lényegében mindkettőtől idegen; a posztulátum második fele, „a vergiliusi” következté
ben. Grillparzer világával, az Aranygyapjúéval, kivált pedig a Medeá-éval rokon világ ez, eszközei
ben, magatartásában, értékeiben egyaránt. Mindkettejüknek forradalom utáni bizonytalanságában 
és passzivitásában született „romantikus” világát mélyen átjárja a romantika előtti nagy barokk és 
antikos klasszikus hagyomány, az Osztrák Monarchia e közös öröksége. Mindkettejük nagyszerű 
lélektani regényt préselt hatalmas művészi fegyelemmel és mindentudással egy archaikus, emelke
detten korszerűtlen formába. Mendkettejükben mély kifinomultság élt a tragikum iránt, mely, ha 
egyszer megfogant, a lélek szinte érzékelhetetlen rezzenésein át visszatarthatatlanul növekszik föl 
a beteljesülésre. A katasztrófa kikerülésére mindkettejük óv az ésszerűvel, a természetszerűvel 
ellenkező, az indulati tett és szerep vállalásától. Az érzés és az akarat önismerő rációs-etikus disz- 
ciplinálásának szükségét tanítják. Enélkül a legnemesebb érzésből fakadt tett, vállalt szerep is 2
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tragédiát hozhat. Saját formafegyelmük is ebben a diszciplináló követelményben nyeri el mélyebb, 
erkölcsi értelmét. Grillparzer tanítása azonban inkább az egyénhez szól, s rajta keresztül a közös
séghez. Aranyé a nemzethez, s rajta keresztül az egyénhez. Az egyik egy nagy birodalom fia, mely 
a forradalom utáni rémületében valamennyi polgárát rabságban tartja, folytonos önkontrollra 
kényszeríti ; a másik egy kis nemzeté, melynek fiai a forradalom utáni nemzeti rabságon át érzékelik 
egyedi tragédiájukat is. Mert sokszoros áttétellel a maga sorsát is, nyilván, belejátszatta Arany e mű
be. Szerep és személyiség tragédiája a Buda halála is, akár a Medea. Buda is, Attila is oly szerepet 
vesz magára, mely lényükhöz nem vág. Egy pillanat nemes fölhevülésében testvériesen megosztják 
az uralmat, holott az egyik túl gyenge, a másik túl erős ehhez. S elpusztulnak mind, övéikkel együtt.

De ez óvó morális mellett kizeng e csodálatosan tömör műből egy másik szólam, vagy inkább 
csak egy felhang is. Talán írója szándéka, koncepciója ellenére, talán csupán a mű stíluseszközei, 
hangnemhatározói következtében. A tragikus, nehéz balladásság, a végösszegző sötét aforisztikusság, 
a feszített kemény epigrammatikusság következtében. A történelem vagy éppen a végzet moraja 
ez, mely a legnagyobbat is semmiként zúzza szét, s szándékát egyetlen mozdulásával ellenkező 
eredményűre viszi ki. Nem a romantika titokzatos, mitikus, szirénhangú történelmének, „Végzeté
nek” moraja ez, hanem a pozitivizmus korának részleteiben jól látható s ridegen ellenőrizhető 
iszonyú fogaskerékrendszeréé. Miképp hajtják egymást s zúzzák szét a kerekek a közibük kerülőt, 
azt jól látni, de hogy mivégre, azt nem. Nem Wagner kéjes végzet-akarásával rokon azonban ez a 
felhang sem. Hanem inkább C. F. Meyer döbbent tárgyilagosságáéval, mely szűkszavú, szakszerű 
pontossággal rekonstruálja a történeti tragédiák kifejtését, óraműszerű logikáját attól a pillanattól, 
midőn az első lépés megtörtént irányába. Felhang csupán ez, s talán szándékolatlan is; de a felhang 
gyakran hitelesebb tanú, kivált az életérzést illetően. Aranynak, mindenesetre, egyre kevesebb 
illúziója volt a korszak történeti fejlődményeivel szemben.

A Buda halála tehát évtizedes epikus szerepkeresésének végső eredménye volt: a Toldi mellé 
szánta. A közönség azonban nem fogadta oda; az epikus Aranyt, a Toldi mellett, számára híres 
balladái reprezentálják máig. Ezek a balladák epikusi szerepkeresésének, mondhatnánk, menet
közi részeredményei, előlegei voltak. Nehéz róluk szólani, mert szakadatlan szuperlatívuszokban 
kellene szólani. A ballada vásárian korszerűtlen műfaj volt ekkor Európában. Minden rendű 
dilettánsok vadászterülete. Arany azonban magas irodalommá emelte újra, s alighanem Goethe 
mellett lehet helyét a műballadában kijelölni. A nemzeti önfenntartás ösztönének, a nemzeti 
ethosz élesztésének nagyszerű eszközei lettek kezében. Erkölcsi óvások a meggondolatlan tett, 
bizonyítékok a történeti defetizmus ellen, többnyire a nemzeti história nehéz korszakaiból vagy a 
népéletből merített tárggyal. A maga tragikus ambivalenciáinak, fojtogató életérzésének s magát 
meg nem adó erkölcsi elszánásának is kitűnő, tárgyias kivetülései.

Hihetetlen lelkesedés fogadta őket. A nemzet elnyomói fölötti erkölcsi felsőbbségét és nagyságát 
ünnepelte bennük és e „fensőbbségre”, „nagyságra” alapozó tragikus optimizmusának jogát. A költő 
gyötrő küzdelmét a bizonytalansággal, lírájának testvérhangjait nem tudták vagy nem is akarták 
kihallani belőlük. A nemzeti érzés, akarat omnipotenciájának hitében, illúziójában élt e korszak. Nem 
ritka illúzió nehéz sorsú kis népek tragikus korszakaiban. Balladáit mindenesetre a Toldi egységes, 
egész nemzeti világképű s bizalmú folytatóinak fogadták el, s Jókai regényeinek drámai hangnembe 
fogott lírai társaiként olvasták őket. Stílművészete, stíloptimalizmusa oly bravúrokat teremtett, 
a magyar nyelv, a magyar mondat mindenfajta, de főképp pszichológiai törvényszerűségeinek oly 
realizációit alkotta meg, melyeket fordítás soha nem érzékeltethet. Egyetlen sorban gyakran a leg
különbözőbb élmény-, ítélet-, látás-síkok érzés- és távlatfajták találkozását, kereszteződését, szembe
sítését tudja megteremteni („ötszáz, bizony, dalolva ment, lángsírba, velszi bárd” -  mondja 
A walesi bárdokban ; s csupán a mondatszerkesztés, a szórend segítségével rettenetét és büszkesé
get, elégtételt és fenyegetést, pátoszt és gyászt, tragikumot és bizakodást, meditációt és dikciót 
egyesít, szembesít -  egyetlen sorban.) A balladaköltő Arany, emiatt a nyelvi kötöttség miatt is, reci- 
piálhatatlan maradt a külföld számára. De kivált s eleve a műfaj korszerűtlensége, fölvirágzásának 
s problematikájának lokális „beltenyészeti” volta miatt. Hazájában azonban ballada-özön kelet
kezett nyomában. A ballada a legnehezebb s a legkönnyebb műfaj. Epigonjai a legkönnyebbet 
választották. Ó viszont talán ezért, talán még inkább azért, mert a kívánt nagy epikumot ezek 
végül is nem helyettesíthették, fölhagyott a balladákkal.

Balladáit rajongó, a Buda halálát kötelező lelkesedéssel fogadták. S totális süketséggel. A közönség 
azt várta tőle, amit balladáiban kapni vélt; egész világképet, s naiv, a nemzeti érzésben és akaratban
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jogát nyerő életbizalmat. S tragikummal való vívódást s szigorú tanítást kapott az érzés és akarat 
önismerő, intellektuális-etikus disciplinálásáról, a kornak magas s a kortól idegen formában. 
A Buda halála így nemcsak a közönségnek nem adta meg azt, amit az tőle várt, hanem ennek követ
keztében a költőnek sem. Nem nyújtott kommunikációs lehetőséget a nemzettel, nem bizonyult 
mandátum-teljesítésnek, a bizonytalanság lekötőjének, s így személyisége elégséges védelmének sem.

E műve s négy esztendős kritikai lapszerkesztése nyomán -  (1860-tól a fővárosban élt és siker
telenül szerkesztett két magasszintű kritikai lapot, a mondott „herderi-vergiliusi” programmal) -  
tudomásul kellett vennie a magányt és idegenséget, mely a polgárosuló-iparosodó társadalomban 
körülölelte. „Praeceptorságom nem kell, -  jó, hát nem kell” -  összegezett dacos keserűen. Ez az 
idegenség és magány akkor lett számára aztán menthetetlenül világossá és véglegessé, midőn 
1867-ben a nemzeti függetlenség nagyrészt helyreállt, s létrejött a kettős Monarchia a maga állibe
rális félpolgári-félfeudális világával. „Szabad” volt; ez a világ neki, a „herderi-vergiliusi” nemzeti 
epikusnak többé megbízást nem tudott adni. A trilógia többi részének megírásához lényegében 
hozzá sem fogott hát. A Magyar Akadémia főtitkári munkájába temetkezett, s a teljes Aristophanes 
hangulatban, jelentésben és formában egyaránt hű tolmácsolásába. Mondják, Aristophanesszel 
felelt korára. Lírája a szerepkeresés eszköze volt, s a szerep nem vált be. Seul le silence est grand — 
írhatta volna ő is most következő évtizede homlokára.

De nem keserű daccal, csak bölcs és fájó rezignációval : elégiával távozott. Halála előtt néhány 
esztendővel, midőn hivatalát lerakta, újra megszólalt. Nem azért, mert volt már ideje, hanem 
azért, mert nem volt már hivatala. A klasszikusok erkölcsi tanítványa, a puritán parasztból lett 
„polgár”, a mandátumos ember, a nagy lélekismerő tudta, hogy a halál és „szabadság” kettős szo
rításában csak a „munka” védheti meg, a goethei schwerer Dienste tägliche Bewahrung. Amelyet 
ő (barokkos-klasszikus műveltségéhez illőn) per: nulla dies,sine linea mondogatott egyre. „Alantot, 
a lantot / Szorítsd kebeledhez / Ha jő a halál ! / Ujjod valamig azt / Pengetheti : vigaszt / bús elme 
talál” -  így adott a végső napokra magának feladatot, ha már társadalma nem adhatott. Mint 
Grillparzer vallomásának hőse, az alte Spielmann, játszott tovább. „Van hallgatód, nincsen? / Te 
mondd, ahogy isten / Adta mondanod.”

Ezt a kései lírát lelkes, de szentimentalizmustól nem ment kultusz övezi. Nagy líra ez, valóban. 
A homo autumnalis a maga közegében mozgott, s az öregember világának csodás őszi fényű tükrét 
adta. Első lírai korszaka magasságát s korszerűségét azonban ez a líra el nem éri. Pedig formailag 
sokkal egyenletesebb nála, és struktúrában is összetartóbb. S zártabb és egyneműbb is. De nem na
gyobb művészi erő jelenlétét tanúsítja mindez. Kisebb energiájú, kevésbé divergens, lágyabb dia- 
lektikájú erőket tart egybe ez a líra. Lelkében, úgy látszik, már elfogadta, hogy korában és helyze
tében a keresés és szembenézés egyedüli eredménye a keresés és szembenézés követelménye lehet. 
A Toldit ugyan befejezte, a megbizatásnak eleget tett, megírta a trilógia hiányzó középső részét, 
a Toldi szerelmét, de kétségtelen öniróniával, öreges időfeledtető, bíbelő játékkal tette ezt.

A si fractus illabatur kereséséhez, az entweder-oder szembenézéshez, a nagy dezillúzióhoz azon
ban, melynek a félszázad két művészi-lírai gyújtópontja — Baudelaire az elején, Nietzsche a vé
gén - erejét köszönte, többnyire már fáradt volt. Egy-egy darabjában föltör újra az egész pályát 
végigkísérő hang, az egész költészetét átszövő motívum : az elhibázott élet, az eltévesztett szerep, az 
elmulasztott lét tragikus sejtelme. De a szereppel való leszámolásra nem került sor. Többségében 
konstatáló emlékidézés, regisztráló búcsúzás ez. Elsősorban gyermekvilágának idézése. Néhányszor 
nem közvetlen líraként, hanem nagyszerű „paraszt” balladákban; Th. Storm Schimmelreiterének 
tömény-titokzatos sorssugalmával s a Hardy-regények falusi részleteinek nehéz feszültségével. S be 
nem telt vágyainak búcsúztatása. Nosztalgia és melankólia, humor és elégia. A poetischer Realis- 
mus-hoz még közelebb lépett; de lágyabb tónusú, „költőibb” („mörikésebb”) árnyalatához. Verse 
most melodikusabb, dalolóbb, mint előbb ; inkább az érzés, az emlékezés lágy, mélázó hullámve
rése szolgáltatja struktúráját, mint a vívódás dialektikája, belső drámája. Néha az impresszionisták 
színekben gyönyörködő, szókat becéző, oldott zenéjű művészete tűnik már át strófáin. Akkor leg
magasabb, midőn pátosztalan, tárgyias fanyar méltósággal, mosoly és könny nélkül veszi számba, 
miként tette azt, amit tehetett, s miképp kell vennie azt, ami még hátra van. Ilyenkor, valóban, 
mint mondják, goethei ; magavállalásában, sorsa vállalásában. Lénye legbensőbb vonását kemény, 
humánus moralitását látjuk ilyenkor igazán.

S azt, mennyivel nagyobb volt nagy életművénél. Szerepe iránt kétségben volt örökké; és joggal. 
A nemzeti költő ama szerepe, melyet ez a nehéz átmeneti, ez a választó, de választást alig hagyó
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„hamleti” kor, a nemzeti liberalizmus első nagy válsága nyújtott, engedett neki, ha gyakran segí
tette is, tehetségének igen jelentős részét korszerűtlen vállalkozásokba ölette el. De ha maga is sej
tette már közben, ha maga is tudta már ezt később, a szerepkeresés, a szerepvállalás kötelezettsége 
iránt nem engedett meg magának kétséget.

Ez a kemény fegyelmű moralitás, ez a folytonos erkölcsi jelenlét az utókornak sem engedi művét 
és személyiségét kényelmes kategóriákba szorítani. Összegező volt és betetőző, kétségtelen. De nem
csak a „népiességé.” Maga ugyan „népies”-nek, ,,népies-nemzeti”-nek vallotta magát egész életé
ben. De míg Petőfi, az igazán „népies” , a Fiatal Európa több tagjához hasonlóan, mély ellenszen
vet érzett Goethe iránt, Arany az általa óhajtott népiesség egyik legmagasabb példája gyanánt mu
tatta föl. M int némelyek manapság a realizmust, ő a „népies-nemzeti” fogalmát terjesztette ki min
den felfogása szerint jó, azaz az embert a nemzeti társadalmon át szolgáló irodalomra. De, szemben 
epigonjaival, nem gyártott megvalósítására iskolás, kizáró szabályokat. Maga is -  a régi irodalom 
és nyelv kiváló tudósa, a világirodalom mély ismerője, kitűnő kritikus -  mindazt befogadta, össze
gezte, feldolgozta, amit koráig a magyar irodalom alkotott s adoptált. S bár a romantikus s a dezil- 
lúziós-realista kor mezsgyéjén állt, s e kettőnek irodalma adta költészetének törzsanyagát, életműve 
és magatartása közeli rokona, tudatos folytatója és továbbadója a klasszicizmusnak is. Nemcsak 
összegező, betetéző így, hanem kezdeményező is. Iskolája ugyan nem volt, csak igen tehetségtelen 
epigonjai: nemzeti tematikáját, klasszikus technikáját majmolták. Az erkölcsi személyiségteremtés
ből fakadó költészetnek, persze, alig is lehet iskolája. A jelentős utódok azonban majd valamennyien 
megérkeztek hozzá, de majd valamennyien más-más, egyedi úton érkeztek meg. Akkor rendszerint, 
midőn egyéniségük mámorának és nyilvánításának kamasz élvezetéből már kinőttek, s megértek, 
hogy fegyelmezetten és tárgyiasan meghatározzák helyüket és feladatukat a világban.
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1. A wagneries e jogosítványszerző szerepére A. G. Lehmann: The Symbolist Aesthetic in France, Oxford, 
1950.

2. Hasonlóan idézi Brahmsot A. Berg is: elsősorban új, kivált ún. aszimmetrikus „építkezések” megteremtője- 
ként. (írások — levelek -  dokumentumok Bp. 1966. 54-56.). S a kor teoretikusai is hasonlóan nyilatkoznak; pl. 
Th. W. Adorno vagy E. Bloch.

3. A két nagy zeneszerző művének társadalmi eredeztetésére, szerepének értelmezésére -  s egyben az Arany- 
Brahms párhuzamra is — reveláló Engels A status quo Németországban c. munkája. A korszak német polgárának hely
zetét, szemben az angol és francia polgáréval az határozza meg, hogy itt a mezőgazdaság, a falu uralkodik az 
iparon-kereskedelmen, a városon. A német polgár ebben a helyzetben igyekszik megtalálni a maga személyiség
lehetőségeit, integritása biztosítékait. A francia-angol polgár „burzsoá”, a német „kispolgár”. A két zeneszerző az 
öntudatteremtés, személyiséglehetőség tekintetében alighanem két jellegzetes válfaját képviseli a „falu” uralma 
alatt álló „kispolgárinak. A zeneszociológusok közül többen, pl. Th. W. Adorno, hajlanak arra, hogy még Wag
nerben az iparosodásba rohamosan belelendülő, a kialakuló új nagypolgári életszintre törő rétegek megnyilvánító- 
já t lássák, Brahmsban a hagyományhoz ragaszkodó, értelmiségi, hivatalnok, kézműves-kisvállalkozó rétegekét. 
Mások értékítéletet is kapcsolnak e lokalizáláshoz. E problémák szakszerű vizsgálatában a marxista zeneesztétika, 
jóllehet illetékessége s lehetőségei itt egészen különlegesek, a kezdet kezdetén áll. (Nálunk különösen Zoltai Dénes 
fáradozásai figyelemre méltók). Az olyan törekvések azonban, melyek Wagner művészetét megfosztják minden 
progresszív művészi s így hasznos társadalmi hozadékától is, nyilván eleve elfogadhatatlanok. Sándor Pál Schelling- 
tanulmánya segítséget nyújthat Wagner valódi méltatásának a filozófiai kiinduláshoz. (Marx-Engels: Művei IV. 
Bp. 1959. 41—45.; Th. W. Adorno: Versuch über Wagner, Berlin-Frankfurt, 1952.; ua.: Einleitung in die Musik
soziologie, Frankfurt, 1962.; Sándor Pál: Az idős Schelling és a fiatal Engels, Magyar Filozófiai Szemle, 1966.)

4. Egyéniségükben, sorsukban, művük sorsában -  mutatis mutandis -  megannyi hasonlóság. Mindketten egy 
expanzív, az övékével ellentétes egyéniségű, kezdeményező géniusz érintésére, bátorítására indulnak el. Vissza
húzódnak, félénkek, rejtőzködők, szemérmesek. Kitüntetés, vita, nyilvánosság elől lehetőleg kitérnek. Mély öniróniá
val, csöndes, öreges, őszies humorral szólnak magukról, védik belső világukat. De mint művükben a frappírozástól, 
humorukban a poentirozástól mélyen idegenek. Levelezésük hangnemében, gesztusaiban meglepően sok a közös. 
A IV. szimfóniát, életműve egyik csúcsát, például, mely szinte minden nagy utódra hatott Strausstól (pl. Halál és 
megdicsőülés) Webernig (pl. Passacaglia), Bartóktól (pl. Concerto) Hindemithig (pl. Mathis szimfónia), ily ízig- 
vérig „aranyi” öniróniával küldi Brams Hans Bülownak: „Ein paar Entreaktes liegen da — was man so zusammen 
gewöhnlich eine Symphonie nennt” ; majd: ,,. . . nebenei denke ich, ob sie weiteres Publikum kriegen wird” ; hogy 
végül az igazi aranyi „keser-édes” is ott legyen: „Sie schmecken nach dem hiessigen Klima -  die Kirschen werden 
hier nicht süss, die würdest du nicht essen.” „Költői alkotásnak”, a bibliai sorokból nagy gonddal, személyességgel
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összeállított Requiem-szövegének, mely életérzésének nemcsak (első) nagy zenei, hanem költői szövegszerű össze
gezése is, szinte minden motívuma mellé idézhető egy-egy párhuzamos Arany-részlet. A „bújdosunk e földi tére- 
ken” azonos, hangsúlyos idézése véletlen is lehetne, ha a szerzőt elsődlegesen nyilvánító csodálatos bariton szóló fő 
szövegmotívumai nem vágnának olyannyira egybe a célért küzdő, a bizonytalansággal viaskodó Arany világával. 
Mindkettejük kiváló „tudósa” is művészete történetének. S tudósságuk hihetetlen szivósságú, részletekbe is mé
lyen ereszkedő „autodidaktikus” tanulság, munka eredménye. Egyformán szerények; a Wagner-szerű zajos hír
verés és bizantin udvartartás elviselhetetlen volna számukra. De, történeties tudatosságuknál fogva, pontosan tud
ják jelentőségüket. A híres jelenet: „tudom, hogy nem vagyok Beethoven, de Brahms vagyok” -  egészen azonos 
kihangzású a Csengerynek küldött, összegező, s az Erdélyinek küldött sértődött Arany-levéllel. A becsvágyuknak 
s önmaguk méltánylásának végösszegzése is mennyire rokon : valami egészet, belső forma, belső szükség szerinti egé
szet létrehozni, halljuk Aranynál egyre. S Brahms a Requiemről szemérmes büszkeséggel így ír Cl. Schumannak: 
„Ich hoffe sehr, eine Art Ganzes zusammen bringen.” Művészetük wagneries megfilozófusításától, a tétel illuszt
rálástól és hirdetéstől mindketten visszahúzódnak, de folytonos vívódó-eszmélkedő meditációban élnek. Ez alap
magatartásuk. A régi korok, kivált a barokk iránti érdeklődés egyformán nagy bennük, mint ahogy gyermekmű
veltségüknek is egyformán van valami régies alapszíne, gyermekkörnyezetüknek pedig puritán patriarchális jel
lege. S ugyanakkor nagyon is korán kényszerülnek a maguk lábára állni, kenyeret keresni. Népköltészeti (népze
nei) érdeklődésükben is sok a rokon. Mint Arany a székely, Brahms oly figyelemmel fordul az északnémet balladák 
felé. S a népköltészet felhasználása is mily rokonian sokrétegű mindeniknél, a citátumszerűtől (mint pl. a Magyar 
rapszódikában, az írószobámban, a Hej, iharfá-ban, a Csendes dalok-ban) -  a legmagasabb, (Arany illúziójával 
élve) goethei jellegű személyes áthasonításig, hol a „népies” a legősibb, leglényegibb, a leginkább közös emberi 
elemet jelenti (mint a Requiem-ben vagy a Vásár-ban s a Tölgyek alattban). Hírnevük idején mindkettejük köré 
rajongó kör záró abroncsa kovácsolódik, mely kánonná erőszakolja művészetük metodikáját, s nem mindig érti 
művészetük lelkét, etikumát. Zászlónak használják nevüket, az új elleni sáncnak és fegyvernek. Hanslick úgy bun- 
kóz Brahms nevével, mint Gyulai Aranyéval. Híveik tétova, rezignált foglyai, s ellenfeleik híveiken keresztül látják, 
támadják, gyűlölik, kicsinyük őket. Epigonjaik epigon hírbe hozzák őket, ellenfeleik szekunderszerűségüket, aka- 
démikusságukat hánytorgatják. Amit Tolnai Lajos Arany szemére hány, azt mind Brahmsnak is szemére vetik a 
dühös, eredeti „új-németek” . A közvetlen utókor is sokban hasonló kegyes leereszkedéssel, szól róluk. B. Shaw pl. 
oly hangnemben regisztrálja folyvást a „nagy”, a „Wagner-méretű” „gondolat” hiányát s az „aprólékos” szak
értelem jelenlétét Brahmsnál, mint amily elnézően a Nyugat némely értekezője szokta Arany „egyszerűségét”, 
„vidékiségét”, „mesterségbeli páratlanságát” konstatálni. Szinte mulatságos művészetük holnapja s holnap- 
utánja tekintetében egymás mellé tenni Shaw-nak szecesszió kori kritikáit s a zeneszerző-zenetudós A. Webem 
érett írásait. Az egyik a „nagy gondolat” hiányát emlegeti egyre, a másik a világos gondolat kemény fegyelmű, 
hiteles, egzakt kidolgozottságát magasztalja; a blöfftől való irtózást. Mintha csak a tízes-húszas évek Arany- 
kicsinylőit s Babitsot olvasnók egymás mellett. S mint megvesszőztetésüknek, népszerűségüknek is megvannak a 
fatálisán közös elemei. A virtuóz balladák triviális s az öszikék enyhén szentimentális kultusza mint fedte el ki
váló értőknél is a költő teljes arcát, elég Riedl józan, bölcs, harmonikus, deák-ferenci, könnyön át mosolygó Arany
ára gondolni. S idézni Adorno remek kritikáját Toscanini ama IV., szimfónia-interpretálásáról, mely az ún. 
nagyközönség gyönyörűségére, csupa daloló, vágyakozó, érzelemdús melódiát, „tiszta”, bölcs, könnyű harmóniát, 
„Kandare”-t állít elő, a modell egyik felének fumigálásával, e mélyen tragikus és ironikus műből.

Főbb források: E. Evans négykötetes Brahms monográfiája (1912-1935), A. Webern Dokumente, Bekentnisse, 
Erkentnissem Analysen (Wien, 1955) c. kötete; a W. Reich által szerkesztett A. Webem, Weg und Gestalt (Zürich, 
1961) c. kötet; Th. W. Adorno Klangfiguren (Berlin-Frankfurt, 1959), Quasiunafantasia (Frankfurt, 1963). Ein
leitung in die Musiksoziologie (uo. 1962) c. kötetei -  Molnár Antal: Brahms, (Bp. 1959).

RÉNYI PÉTER

A z  avantgarde-tól a korszerű alkalmazott művészetig

Az izmusok . . . gondolom, kézenfekvő oka van annak is, hogy Lissitzky és Arp az avantgardista 
irányzatokról már 1926-ban „Az izmusok” címen írtak könyvet és ma is gyakran gyűjtőfogalom
ként használjuk az „izmusok” szót. Nem mintha korábban és azóta is nem használták volna a prak
tikus végződést, amelynek segítségével bármely személynév vagy fogalom egy tendencia, egy moz
galom elnevezésévé szélesíthető. De soha nem született ilyen rövid idő alatt annyi izmus, mint a múlt 
század végén és a XX. század első két évtizedének művészeti életében, az irányzatoknak erre az in
flációjára utal Lissitzky-ék önironikus többes száma; s ez az inflatorikus jelleg nemcsak külsődle
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ges jellemző, hanem a kor esztétikai-ideológiai mozgásának igen lényeges vonását húzza alá : azt 
a földcsuszamlást érzékelteti, amely ebben az időben az európai és az amerikai művészetben végbe
ment és amely minden két-három évben maga alá temetett egy irányzatot, hogy újabb törekvések
nek adjon helyet, amelyek aztán hasonló sorsra jutottak.

Hogy mi váltotta ki ezt az erupciót, vagy mifajta láz tört ki az avantgarde művészein, annak 
társadalmi feltételeit és a művészet törvényein belüli okait boncolni -  óriási, szerteágazó téma. Itt 
csupán egy pillantást vethetünk visszafelé, hisz a feladat, amelyet magunk elé tűztünk : az avant
garde „klasszikus” korszakát követő időszak némely sajátosságának megfogalmazása. Csupán, hogy 
érzékeltethessük, miben látjuk a későbbi fejlődés lényegét, térünk ki az avantgarde kezdetére, ere
deti vonásaira.*

Tegyük mindjárt hozzá: ez nem is könnyű lecke, ugyanis ez a mozgalom hihetetlenül ellentmon
dásos, mindegyik irányzata ihleti is meg tagadja is a másikat; formai újításaikat, legalábbis nagy 
részben, átadják egymásnak, jóllehet elveikben (többnyire) kizárják egymást. A kubizmus és a hoz
zá kapcsolódó konstruktivizmus például a tudomány objektivitását, a legszigorúbb racionalizmust 
követeli meg a művészettől; célja olyan végső megfogalmazása a valóságnak, amely az érző és elfo
gult embertől teljesen függetlenül is érvényes: kiiktatja, megszünteti a személyiséget az alkotás fo
lyamatából és eredményeiből. Az expresszionizmus viszont mindent elvet, ami nem a művész egyé
niségének szuverén önkifejezése : a szubjektív momentumnak követel abszolút érvényt, a szenvedő, 
vergődő, fájdalmát világgá kiáltó ember érzelmét emeli a művészet legfőbb princípiumává. Ilyen 
értelemben tehát az expresszionizmus a kubizmus pontos ellentéte, majdhogy nem úgy, ahogy az 
irracionális, érzelmi misztika ellentéte mindenféle analizáló, rendező racionalizmusnak. Ám ne cso
dálkozzunk, ha azt fogjuk tapasztalni, hogy kubistákból expresszionisták lesznek és fordítva. Sőt, 
hogy vannak művek, amelyeket mindkét iskola a magáénak vall.

Ennél groteszkebb csoportosításokat is meg lehetne kísérelni, mint teszem a futuristák és a Bau- 
haus-iskola párosítását. Az olasz futuristáknál, Marinettinél és társainál agresszívebb, nyugtalaní
tóbb esztéta-apostolokat eladdig nem ismert a világ. Az idiotizmusig vad, militarista és nacionalista 
demagógiájukat nem véletlenül fogadta be Mussolini: egy olyan életformát, egy olyan filozófiát 
prédikáltak, amely mélységesen megegyezett a fasiszta kalandorság eszmevilágával. Az ,„agresz- 
szív küzdelem”, amelyről fecsegtek, logikusan elvezetett a „veszélyesen élni” moráljához, az általuk 
hirdetett „gyorsaság művészete” voltaképpen a gázolásnak volt a kultusza, a gyengéken átrobogó 
erőszaknak a dicsőítése. (Az orosz futurizmus, noha a hagyományok ellen lázító első szózataiban 
még hasonlóképpen fogalmazott, mint az olasz, már akkor is más jellegzetességeket mutatott és az 
orosz forradalom viszonyai között egészen más irányba is fejlődött.)

El lehet-e képzelni alakzatot, amely távolabb állt volna ettől a kétes megszállottságtól, mint 
a Baushausban társult művészekét, ezeket a békés, teoretikus elméket, akik funkciójuk szerint újjá
formálták a használati eszközöket, a régi utópisták falansztereihez hasonló módon a célszerűség vi
lágát akarták megteremteni a tárgyakban, művészetükkel egy olyan praktikus életmódot kívántak 
szolgálni, amely nemhogy felesleges veszélyeknek nem tenné ki az embereket, de megkímélné őket 
minden felesleges mozdulattól, a legoptimálisabb feltételeket biztosítva munkájukhoz és minden
napi életvitelükhöz. Pedig a futuristáktól is vezetnek vonalak a Bauhaushoz és a funkcionalizmus
hoz : a mozgással kapcsolatos modern, célszerű formákat például a futuristák inspirálták. És még ha 
a legellenszenvesebb módon, azt is ők érzékeltették először nagy erővel, hogy a hagyományos művészi 
formák szétrobbantásában milyen drámai szerepe lesz a gépnek és a technikának : tehát azt a folya
matot, amelyet nem a futuristák vittek végbe, hanem éppen azok a holland meg német meg ame
rikai építészek és formatervezők, akik a Bauhaus elképzeléseitől indultak el.

A hasonló ellentéteket és összefüggéseket még sorolhatnánk. Szembe lehetne állítani a futuristákat 
a szürrealizmussal, a dadaistákat a kubizmussal stb., stb. De ha egyszer ilyen kusza az összkép, le
hetséges-e egyáltalán az avantgarde-ot valamilyen közös nevezőre hozni? Sőt, nem célszerűbb-e 
lemondani az efféle általános ismérvek kereséséről és fordított irányban haladva, éppen hogy diffe
renciálni és osztályozni a különféle irányzatokat, pozitív és negatív hatásúakra, vagy akár reakció
sokra és progresszívekre? Alighanem erre a törekvésre is lehetne komoly indokot találni, mégis úgy

* Az esszé második része Lengyel Lajos Kossuth-díjas grafikus és nyomdász munkásságát tárgyalja, egy 
olyan művész útját, akinek alkotói pályája körülbelül akkor kezdődött, amikor ennek a forrongásnak az ered
ményei már-már leszűrődtek és a 20-as évek végén, a 30-as évek elején lényeges fordulat állt be.

22



tűnik : annyira egymásba gabalyodott törekvésekről van szó, és oly kevéssé tudtak kiforrni, elveiket 
önmaguk és a világ előtt tisztázni, hogy egy részletező értékelés -  a mi tárgyunk szempontjából kü
lönösképpen -  nem vezetne túl messzire: eléggé esetlegesnek tűnik, ami az egyes iskolákban sajá
tosságként kielemezhető, túlságosan homályosak és zavarosak az elképzelések, semmint hogy kiala
kult stíluskoncepciók szerint vagy kikristályosodott világnézeti irányzatokként elemezhetnénk őket.

Ha viszont egyetlen szóval meg kellene fogalmazni, ami bennük többé-kevésbé közös, akkor azt 
lehetne mondani: a közös mindenekelőtt az volt, ami ellen felléptek, a támadás főfrontja, főiránya, 
amelynek stratégiai célja nem kevesebb volt, mint a kor egész hagyományos művészetének lerom
bolása, megsemmisítése ; lázadást és rohamot hirdettek minden ellen, amit a polgári kultúra és köz
ízlés akkor szentnek és sérthetetlennek hitt. S lényegében ez az, ami hatásukból a művészettör
ténetre ki nem iktatható. Ezt a tiltakozó, elvető gesztust azért sem szabad meg nem történtnek tekin
teni, mert negligálása egyszerűen lehetetlenné teszi, hogy megértsük a művészet jelentős területén 
azóta végbement fejlődést. A XX. század esztétikai folyamatainak marxista megítélése -  a többi 
között -  azért torzult el, mert ezt a problémát is leegyszerűsítettük. Gondolom, főként azért, mert 
történelmietlenül, vulgárisán értelmeztük azt a harcot, amely még Lenin idején a kulturális hagyo
mány e radikális tagadása ellen megindult. Akkoriban annak jegyében vívták ezt a harcot, hogy 
a proletkult -  éppen az izmusok folytatójaként, azok hatása alatt -  önkényesen elvetette a polgári 
műveltség minden eredményét. Lenin annak idején azt tanította -  s ebben is tökéletesen igaza volt -, 
hogy a szocialista kultúra csupán a múlt egész örökségének elsajátítása útján teremtheti meg a maga 
magasabb rendű kultúráját. Az aggályok a proletkulttal kapcsolatban is innen eredtek, abból a féle
lemből, hogy a tabula rasa, amelyet az avantgarde követelt, kulturálisan visszavetné a proletariátust, 
védtelenné tenné a burzsoáziával szemben. Nagyon is érthető félelem volt ez, amelyet csak felfoko
zott, hogy a puszta rombolás és felforgatás eszméje a művészetben szellemi rokonságban állott álta
lában az anarchizmussal, a fiatal szovjet állam egyik legveszedelmesebb politikai ellenségével.

Csakhogy ebből a nagyon is szükséges aggályból dogma lett, axióma lett, amely szerint az izmu
sok semmi mást nem fejeztek ki, mint a pillanatnyilag radikalizálódott kispolgárság pseudo- 
forradalmi mozgalmát, amely az igazi forradalmat elárulta, a tartalmak konstruktív forradalmát 
felcserélte a formák puszta rombolásával. Amiből, valamivel később, már az az abszurd konklúzió kö
vetkezett, hogy a hagyományos polgári formák védelme előfeltétele a forradalmi tartalom védelmé
nek. A XIX. század klasszikus polgári művészetének és a kritikai realizmusnak abszolutizálása 
mint szinte egyedül követendő hagyomány -  amely a 30-as évektől az 50-es évek közepéig a szocia
lista kulturális politika konstans eleme volt -  ebből is következett. S nem ez volt az egyetlen és nem is 
a legrosszabb következmény: az avantgarde generális tagadása, problematikájának differenciálat
lan kezelése gyakorlatilag konzerválta, sőt elvileg igazolta a XIX. század és a századforduló sok
kal kevésbé nemes tradícióit is, a biedermeier közízléstől és a századforduló operettkultuszától a 
historicizmusig, (amelynek késői termékeihez lehet számítani a szocialista országok bombasztikus 
építészeti alkotásait a második világháborút követő első évtizedből is).

Figyelmen kívül hagyta ez a kritika, hogy az avantgarde, zavaros ellentmondásai és extrém 
torzításai ellenére is, tiltakozás volt a burzsoá világ ellen és nem is csak esztétikai értelemben. Igaz, 
a földcsuszamlás, amelyhez folyamata hasonlít, a polgári társadalom tektonikus rengésének csak 
következménye volt : nem maga volt a forradalom, maga a robbanás, csupán a forradalmi erők 
feszülése és kitörése által megindított lavina kísérő jelensége. De mint ilyen, korántsem jelenték
telen.

Mire összpontosította mindegyik avantgardista irányzat a tüzet? A polgári önelégültség, élvhaj- 
hászás, a burzsoá tespedtség ellen? Ezt már előtte is megtette a polgári művészet, megtette a kriti
kai realizmus, a naturalizmus, az impresszionizmus, de még a szimbolizmus sok árnyalata is. Persze 
az avantgarde ezt is támadta, de ennél is radikálisabb ambíciók feszültek ebben a mozgalomban : 
ha dühét a burzsoá fin de siècle jóllakottsága váltotta is ki, célpontját jóval hátrább helyezte: min
den eddigi művészet, az egész múlt megsemmisítését hirdette; programatikus tételei, a kor burzsoá 
pseudo-kultúrája mellett, a magasrendű polgári kultúrát és minden kulturális előzményt támadtak. 
Jóllehet ez a koncepció nem volt racionális, volt racionálisan megérthető oka, azaz -  torzítva -  
valóságos viszonyok tükröződtek benne. Az avantgarde-nak ugyanis az volt az alapélménye, az ural
kodó víziója, hogy a modern kor -  a maga hatalmas nagyvárosaival, csodálatos, mindentudó gépei
vel és ezerféle soha nem látott lehetőségeivel, az ipar mérhetetlen erőivel -  egy teljesen új világot te
remtett, valami olyasmit, amihez az előző korok nem hogy fel nem érnek, de ami tőlük függetlenül
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született. Itt nincs folytonosság, nincs átmenet -  csak törés van, szakadék van, amely után valami 
gyökeresen új és más következik, valami új és más, amely annál diadalmasabb és nagyobb lesz, men
nél merészebben határolja el magát minden eddigi hagyománytól.

Valamilyen igen elvont formában ez, a felfogás a tudományos szocializmussal, a forradalmi moz
galommal is egybevágott. A szocializmus is egy olyan új társadalmi rendet ígért, amely minőségi
leg más, lényegében különbözik minden eddigitől. Ahogy Engels fogalmazta : ugrás a szükségszerűség 
birodalmából a szabadság birodalmába. Sőt, abban is közel voltak egymáshoz, hogy a szocializmus esz
méje a modern nagyiparral kapcsolódott össze, a termelőerők fejlődésével és annak teremtményé
vel, a proletariátussal. Minden másban tulajdonképpen eltértek egymástól, kezdve azon, hogy az 
avantgardisták közül a legtöbb nem is tartotta szükségesnek a társadalmi rend valamiféle átalakí
tását : az új világ -  sokan így képzelték -  a fejlett kapitalista ipar megteremtésével, a modern városi 
élet kialakításával -  lényegében már létrejött, már csak a hozzá illő művészet formáit kell megte- 
teremteni. Aztán voltak, akik szerint tovább kell folytatni a régi rombolását; közülük többen for
radalmárok is lettek, mások megrekedtek a puszta lázongásnál, később pedig -  a forradalmi apály 
idején — rezignálódtak, egy különös formalista l’art pour l’art-ba menekültek.

A marxizmus, a forradalmi ideológia és művészet nem ismerhette el az avantgarde történelmiet
len cezúráját, nem ismerhette el azt sem, hogy a modern termelés és civilizáció Athénéként pattant 
ki Zeus homlokából. Mint tudományos világnézet, tudnia kellett, hogy az emberiség sok ezer éves 
fejlődése teremtette azt meg, s még inkább tudnia kellett, hogy a társadalom gazdasági alapjait, 
politikai rendszerét kell előbb megváltoztatni, hogy eljöjjön az az új kor, amely valóban az embert 
szolgálja majd. De -  s itt a marxista esztétikának bölcsebbnek és mértéktartóbbnak kellett volna 
lennie — differenciáltabban kellett volna vizsgálni e kusza mozgalmat, észre kellett volna venni, 
hogy az avantgarde anarchikus és utópisztikus kavargásában sok zseniális részmeglátás született, 
amely értékes és fontos és átvezethet egy új szintézishez. Az avantgarde -  türelmetlen dühvei bár, 
s így a tömegek számára érthetetlen indulattal -  a polgári világ iparszerűen termelt illuzioniz- 
musa ellen fordult, az akkor már tömegméretű giccs ellen, a művészetet cikornyájává süllyesztő nyárs- 
polgáriság ellen ; a technika és a gép, a sebesség és az anyag uralmát hirdette, a burzsoá interieurök 
füllesztő levegőtlenségéből kilépett az utcára, a nagy és mind nagyobb terekbe tört, egészen az 
univerzumig akart volna emelkedni. Iszonyúak voltak a szélsőségei, lényegéhez tartozott a túlzás, 
vad volt, harmóniátlan, nem ismert sem egyensúlyt, sem megnyugvást semmiben. De eközben is 
számos új, a korra jellegzetes mozgást fedezett fel, törekvéseket és meglátásokat fogalmazott meg. 
Ezekkel egymagukban nem lehetett kifejezni a kort, de nélkülük se!

Ma, egy fél évszázaddal később ezt már viszonylag nagy biztonsággal meg lehet állapítani, hisz 
a gyakorlat és a tapasztalat, amely azóta rendelkezésünkre áll, egy sor kérdést eldöntött. Ez a mér
leg pedig azt tanúsítja, hogy az avantgarde hatása kétféle volt és kétfelé is vált. Ami az ábrázoló 
művészeteket illeti, persze nem vállalkozhatunk itt valami részletes értékelésre: amennyire a bo
nyolult, nagyon összetett komplexumból azonban mégis kivehető egy fővonal, annyit meg lehet 
állapítani, hogy az avantgarde irányzatai, mint az ábrázoló, a mimetikus művészet irányzatai, ön
magukban igen meddőknek bizonyultak, és mindenütt, ahol hűek maradtak az avantgardizmus steril 
eszméihez, beletorkollottak a sekély formalizmusba, a mai formalista művészeti divatokba. Ugyan
akkor — s témánk szempontjából ez a legfontosabb -  az avantgarde nemcsak rombolt, hanem újat 
is teremtett. Az általa felfedezett új aspektusok és formák felszívódtak szinte az egész korszerű művé
szetbe, eszközeivé váltak különféle irányzatoknak és mondanivalóknak, nem kis részben szocialista és 
más, haladó művészeti törekvéseknek.

Még egyszer húzzuk alá : mint önálló, új ábrázoló művészetet teremtő mozgalom az avantgarde 
csak egy rendkívül korlátolt folyamatot volt képes elindítani : a szorosan hozzákapcsolódó irányza
tok több generáció alatt se tudtak lényegesen továbbjutni. Az ortodox avantgarde-ra jellemző az 
önismétlés a mondanivalóban, vagy ami majdnem ugyanaz, a kétségbeesett igyekezet az eredeti
ségre a formákban. Eszmei értelemben az avantgarde egy olyan dekadencia jeleit mutatja, amit 
szinte már nem lehet felülmúlni : ma már alkotóinak nagy része is nyíltan tagadja alkotásának em
beri vagy társadalmi, vagy bármilyen más értelmét. Ami napjainkig folytatódik, azt nehéz másnak 
tekinteni, mint a dadaisták és másisták által meghirdetett káosz prolongálásának, a művészet szent 
vagy tragikus blődliként való ápolásának, melynek alapelve: mennél képtelenebb, annál jobb.

Az abszurdnak ezt a kultuszát is lehet persze értelmezni. Ügy foghatjuk fel, mint a világ értelmét 
nem lelő, a humánumot tagadó vagy azt felfedezni képtelen művész érzéseinek kivetítését a műal-
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kotásba. Segítségül hívhatjuk a háborúk és más borzalmak emlékét, hogy mentsük vagy magyaráz
zuk ezt az attitűdöt. S ez nem is mindig alaptalan, hisz az absztraktok között is vannak tiszta szán
dékú, az igazságra törekvő alkotók, akik őszintén beszélnek, vagy más szóval : a valóságot valóban 
olyan torznak látják, amilyennek ábrázolják, nem divatokat majmolnak, hanem egyszerűen képtele
nek a világot -  deformálódott szemléletük lencséjén át -  másként, másnak látni. De ez mit sem vál
toztat azon, hogy ez a művészet -  éppen világnézetének sivár nihilizmusánál fogva -  mérhetetlenül 
szegényes. Ami variációinak tartalmát illeti, csupán az az igyekezet ihleti alkotóit, hogy képesek-e 
még üresebbnek, még degeneráltabbnak, még szörnyűségesebbnek láttatni a valóságot, képesek-e 
még valamit felfedezni elidegenedettségéből, negatív oldalaiból, amit eddig még nem mutattak meg.

Talán ez a legfélelmetesebb ebben a látásmódban: a mániákus egyoldalúság, a képtelenség arra, 
hogy akárcsak meg is kísérelje a mai kor bonyolult társadalmi és emberi viszonylatait komplexitá
sukban megragadni. így keletkezik olyan benyomásunk, ha megtekintettünk egy mai avantgar
dista kiállítást, mintha valami pokolban jártunk volna, egy szörnyvilágban, amely olykor egyene
sen a vurstlik szellemvasútjaira emlékeztet -  azzal a különbséggel, hogy amazok kísértetei csupán 
a naiv embert ijesztgetik, míg emezek látomásai alól az igényesebb néző sem tudja magát kivonni.

S itt a nyomasztóhoz sorolom azt is, ami külső formájában nem is emlékeztet semmiféle szörny
re, csupán tárgyként vagy gondolatként nem identifikálható. Tehát mindazokat a műalkotásokat, 
amelyeknek célzata egyszerűen csak homályos, vagy annyira absztrahált, hogy legfeljebb egyetlen 
szűk vonással utalnak a létre. Az érző és értelemmel élő ember számára, akinek az élet állandóan 
tesz fel kérdéseket és aki folytonos küzdelmet folytat azért, hogy ezekre a kérdésekre válaszolhasson, 
nyomasztó és idegesítő az a művészet is, amely csupán homályt áraszt vagy élettelen, azaz majd- 
hogy nem üres absztrakciókkal szolgál. A hatás, amelyet az ilyen alkotás kelt, persze más jellegű, 
mint azoké a műveké, amelyekben még érezni a valóság groteszk torzulásait, mégis hasonló a ré
mület, amelyet kivált. Sőt, az űr, a nihil dermesztő közelsége, amelyet éreztet, lehet még döbbene
tesebb, mint a pusztulás folyamatának, a degenerálódásnak bármely ábrázolása, amelyben -  még 
ha csak az agónia pillanatában is -  jelen kell hogy legyenek az élet nyomai is.

Ám az avantgarde-ból kifejlődött irányzatok, mint már említettük, minden ideológiai meddő
ségük ellenére is hallatlan sokoldalú impulzusokat adtak a művészetnek. Nem e tanulmány témája, 
de nagyon időszerű feladat lenne, a gondolat felvetésén túl, amellyel gyakran találkozni, teoretikus 
rendszerbe foglalni, hogyan is hatott az avantgarde az egyéb művészeti irányzatokra; különösen 
érdekes lenne átfogó kutatásokat folytatni arról, hogy hogyan folytatódik, illetve alakul át a szocia
lista realizmusban. Aragon, Éluard, Majakovszkij, Biok, Brecht kapcsán időnként felmerül ez 
a kérdés, de törvényszerűségeinek tisztázására, úgy tudom, még nem került sor. Amivel alább fog
lalkozunk, az csupán a folyamat egyik ága, mégpedig az a befolyás, amelyet az avantgarde az alkal
mazott művészetekre gyakorolt -  az építészettől a reklámgrafikáig, az iparművészettől a forma- 
tervezésig - , feltárva a szép, az érdekes és vonzó formák gazdag világát, amely láttán nyomát se 
érezzük az előbb említett szorongásnak. Ellenkezőleg, ha amazokra az irracionális homály, egy nyo
masztó és bénító atmoszféra volt jellemző, akkor emezt a világosság, az áttekinthetőség, a ráció, az 
értelem művészetének lehetne nevezni. Olyan frappáns ellentmondásról van itt szó, amelyhez ha
sonlót a művészettörténet egyáltalán nem ismer: az ábrázoló műfajokban rengeteg torz, kellemet
len, az embertől idegen alkotás (mintha egy másik planétáról érkeztek volna, sokszor ilyen érzéssel 
bámuljuk őket) -  az alkalmazott művészetben pedig (nem mindig persze, de elég gyakran) csupa 
arányosság, báj, kellem, a fény, a tér, az idomok roppant sokoldalú, artisztikusan ragyogó játéka.

Belépsz egy modern múzeumba vagy kiállítóterembe, és nem győzöd csodálni a termeket, a tér, 
a fény és az anyagok játékát, míg csak oda nem érsz a kiállított tárgyakhoz, ezekhez a zsákvászon 
kompozíciókhoz vagy zörgő drótokból összeeszkábált figurákhoz . . . S önkéntelenül is azt kérded 
magadtól : ez a kettő, egyfelől a külső (illetve belső) építészet, a dekoráció és a megvilágítás e rafi- 
náltan kulturált együttese, másfelől az az elemeire redukált, a primitívségével büszkélkedő kép
zőművészet -  hogyan fakadhatott ugyanarról a tőről? Vajon el lehet-e képzelni hasonló kont
rasztot a használati tárgyak vagy épületek és a szorosan vett művészi alkotások, az ábrázolások kö
zött az antik művészetben, a gótikában, a reneszánszban vagy a barokkban? Semmiképpen, a ko
rábbi stílusokban a sótartó és a cserép formáitól a monumentális szobrokig és a festményekig érez
hető a szoros eszmei és formai egység.

Mi esett széjjel, mi került egymással szemben a modern művészetben, hogy ilyen ellentétesen 
hatnak ránk különböző megnyilvánulásai? Hadd idézzünk itt néhány gondolatot egy nemrég meg
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jelent szovjet antológiából, „A realizmus időszerű kérdései és a modernizmus” című kötetből 
(Izdatyelsztvo „Nauka”, Moszkva, 1965), mégpedig D. V. Szatonszki „Modernista mítosz és való
ság” című tanulmányából. „A modernistáknál -  írja Szatonszki (a mimetikus, ábrázoló művészetről 
van szó) — a mítosz mindenekelőtt az elaléltság, a megzavarodottság terméke. Képzeljünk el egy embert, aki 
a modern „elidegenedett”, „eliparosodott”, ,,elmechanizálódott” világot nem érti. Ez leverő, de még nem lenne 
olyan nagy baj, hisz ösztönzés is lehetne arra, hogy állhatatosan keresse az értelmét. Ha viszont ez az ember nem 
hisz annak lehetőségében, hogy az igazságot megismerheti, akkor válik éretté a Jung-féle „mítoszteremtésre”. 
Mert mit jelent a mítoszteremtés egy olyan korban, amelyben felfedik az atom rejtélyét és meghódítják a világűrt, 
mi mást, mint elrejtélyesítést, mint „az érthetetlennel” való jelzést, kapitulációt a káosz előtt, misztifikációt, 
bármennyire is nem ez a szándék?” (Itt természetesen mítosz alatt nem az a törekvés értendő — amely 
a XIX. század vége óta igen erőteljes —, hogy a művészet a sűrítő szimbolikához és más, erősen 
absztraháló módszerekhez vonzódik; csupán a hamis, a valóságtól elrugaszkodó mitizálásról van 
szó.) Szatonszki rámutat, hogy ez a modern mítoszteremtés „a valóság külön-külön vett, szétbontott ol
dalainak fetisizálása”, ami nagyon találó megfigyelés és az avantgarde egész irányzataira is alkalmaz
ható. Azok is „mítoszokat” teremtenek, mindegyik csak egy-egy oldalát abszolutizálja a valóság
nak, legyenek azok a geometriai térformák (kubizmus), a szín (festői absztrakcionizmus), a sebesség 
(futurizmus), az anyag szerkezete (konstruktivizmus), a használat szempontjai (funkcionalizmus) 
stb. S ebből az egy aspektusból akarnak megérteni és értelmezni mindent. „Az egyes gondolkodók és 
művészek — írja Szatonszki -  valamiféle szilárd, elmozdíthatatlan határokba kapaszkodnak, holmi „archimé- 
dészipontot” keresnek, amelyből az egész világot át lehet tekinteni.”

A tanulmány szerzője ennek a szétszabdaltságnak a jellemzésére Hauser Amoldra is hivatkozik, 
az Angliában élő, magyar származású műtörténész-filozófusra, aki ugyancsak a mimetikus, az áb
rázoló modernista művészetről szólva ezt írja: „A varrógép és az esernyő a boncasztalon, a szamár teteme 
a zongorán, a meztelen női test, amelyet mint egy fiókosszekrényt, ki lehet nyitni -  röviden az egymásmellettiség- 
nek és az egyidejűségnek mindazok a formái, amelyekbe a nem egyidejűt és az egymással össze nem egyeztethetőt 
hozzák -  mindezek a törekvések azt a kívánságot fejezik ki, hogy az atomizált világba, amelyben élünk, nagyon 
paradox módon, egységet és összefüggést vigyenek. Valóságos totalitásmánia lesz úrrá a művészeten. Minden úgy 
tűnik, mintha kapcsolatba lenne hozható mindennel, minden úgy tűnik, mintha még valami mást is kifejezne, 
mint önmagát, mintha minden magába zárná a nagy egész törvényét.” Ezek a meghatározások, a mi mon
dandónk szempontjából különösen termékenyek; gondolatmenetüket folytatva választ lehet találni 
az előbb feltett kérdésre is.

Egyfelől arra, hogy miért adhatott az avantgarde ilyen sok formai impulzust. Éppen azért, mert 
miközben a valóság egyes oldalait ragadta ki és szem elől vesztette zlt. összefüggéseket, a maga külön
böző „archimédészi pontjaiból”, a maga sajátságos perspektíváiból rengeteg részformát, részaspek
tust fedezett fel, amelyet a korábbi idők művészete nem látott meg, mert nem ilyen szűk, nem ilyen 
specifikus viszonylatokban vizsgálta a valót. (Más kérdés, hogy másokat meg azért nem láthatott meg, 
mert csak a modern élet teremtette meg őket!) Az egyoldalúság, az atomizáltság -  ebben az egyet
len értelemben — nagy előnyt jelentett : a modernisták végigkísérletezték, végigpróbálgatták-variál- 
ták ki-ki a maga szektorát, s eközben rengeteg formát nemcsak megláttak, de kitaláltak, kikombinál
tak. Ezek a formák, mint a mimetikus ábrázolás eszközei és pláne mint mitizált totalitás, mint jel
képei a létnek, az embernek, a mindenségnek -  semmit sem mondtak, vagy szinte semmit. De ez 
a kutatás mégsem volt hiábavaló : a részformák, a nüanszok, a valőrök hallatlan kincsei halmozód
tak így fel, lehetőségeket adva egy eljövendő művészetnek, amely majd képes lesz szintézisbe, értel
mes kapcsolatba hozni ezeket az elemeket. Hogy szintézis kellett, azt egyébként sok modernista is 
érezte. Hauser is erre utal, amikor arról a kívánságukról beszél, hogy „egységet és összefüggést” vigye
nek az atomizált világba. Csakhogy amikor a modernisták egyszerűen összehányják, időben és tér
ben egybepréselik, ami között nincs valóságos összefüggés, akkor nem szintézist teremtenek, hanem 
még nagyobb káoszt.

Ahol viszont létrejött a szintézis, ahol sikerült egységet és összefüggést teremteni, az mindenekelőtt 
az alkalmazott művészetek területe volt. Az avantgarde itt valóságos és jelentős haladást hozott, nem 
mint eszme és ideológia, de mint formaszállító, új lehetőségeket és felfedező művészeti mozgalom.

Persze rögtön felmerül a kérdés: miért? Miért éppen az alkalmazott művészet jutott el ehhez 
a szintézishez, milyen specifikum predesztinálta erre, melyek voltak azok a rendező elvek, azok 
a magasabb princípiumok, amelyek révén az alkalmazott művészetekben az új egység létrejött?

Nem könnyű erre válaszolni. Talán elsőnek az a gondolat kínálkozik, hogy azért az alkalmazott
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művészetekben, mert itt a műtárgy elsőrendű feladata nem egy eszmei tartalom közlése, kifejezése, 
hanem valamilyen hasznos célzat, az ember életének, munkájának közvetlen, nem ideologikus 
(legalábbis elsőrendűen nem ideologikus) szolgálata. De hát van-e esztétikai hatása a használati 
jellegnek, s ha van, milyen ez a hatás általában a művészi alkotásban? Úgy tűnik, minél jobban 
kötődik a műalkotás valamilyen alkalmazáshoz, annál inkább határolják körül az alkotó fantáziá
ját a konstrukció és a technika szempontjai, az előállítás és a használat követelményei. Viszont mi
nél inkább eszmei célok jegyében születik, annál önállóbban, annál szuverénebbül bánhat a mű
vész az anyaggal, a technikával és az egyéb eszközökkel. Azaz -  a mi esetünkben -  arra lehetne 
következtetni, hogy a modern alkalmazott művészetet egyszerűen a praktikum e korlátozó ereje óvta 
meg az absztrakt, a szürrealista vagy irrealista extravaganciáktól.

Ez azonban nagyon kétséges érvelés. Vegyük először a technikát. Való igaz, hogy soha a művé
szetnek nem állott rendelkezésére nagyobb technikai eszköztár, mint a mi korunkban. Csakhogy ez 
azt jelenti, hogy a technika ma nem inkább, hanem sokkal kevésbé korlátoz, mint bármikor. 
Bizonyítja ezt az is, hogy amikor az alkalmazott művészetek a XIX. század közepe táján először 
rádöbbennek új lehetőségeikre, éppen hogy eltávolodnak a célszerű technikai formától, a praktikum
tól. A technikai forradalom a művészetben nem az „új tárgyilagosság”-gal kezdődik, hanem azzal, 
hogy -  az új eszközök segítségével -  a technika belső struktúrájától teljesen idegen formákat állítanak 
elő, a történelmi stílusok, majd a szecesszió szellemében; imitációkat, hamisítványokat, amelyek 
csak abban hasznosítják az újat, hogy az eredetieknél olcsóbban állíthatók elő, meg nagyobb 
méretekben. (Ez az utóbbi, a tobzódás a méretekben, különösen jellemző erre az első időszakra.) 
Nem, a technika önmagában nem volt sem esztétikai fegyelmező faktor, sem szintetizáló tényező.

Akkor tehát a használati szempontok magyaráznák az alkalmazott művészetek másmilyenségét, 
rokonszenves racionalitását, emberbaráti jellegét? Abban a konkrétságban lett volna az új kap
csolatokat teremtő, összekötő erő, amellyel ez a művészet a használat szükségleteihez alkalmazkodni 
kívánt? A funkcionalizmus kezdetein egyáltalán nem így volt. Gropius első munkáslakásai hír
hedtek voltak kellemetlen szobáikról. Noha minden léptéküket az ember méreteihez szabták, a 
„lakógép”, ahogy a koncepciót nevezték, embertelen falanszternek bizonyult, amelynek főként 
az építtető számára volt kézzelfogható haszna -  olcsón, racionalizáltan lehetett így építkezni -, 
de nem a felhasználó számára. Egyébként is a Bauhaus álláspontját eredetileg az jellemezte, hogy 
a művészetet egészében el kell vetni, mint a célszerűségtől idegen cikornyát (ide értve a nemes 
hagyományos formákat is!), mint felesleges díszítést, mondván ami célszerű, az egyben szép is. 
Ezen az antiesztétikus alapon aligha alakulhattak volna ki a modern alkalmazott művészet oly 
változatos esztétikai szépségei.

Nem lehet megközelíteni a dolog lényegét egyszerűen az anyagszerüség oldaláról sem, pedig ez is 
elég közkedvelt magyarázat. Az anyagszerűség elvén olyan művészetet értenek, amely, a korai 
kézművességhez hasonlóan, az általa felhasznált anyagok materiális tulajdonságaiból meríti a 
formákat, pontosabban : amelynél döntő szerepet játszik az anyag természetes struktúrája és fak
túrája. De ebből is nehéz esztétikai törvényt leszűrni, hisz a technika mai fokán az anyagok kép- 
lékenysége, alakíthatósága szinte határtalan.

De hiábavaló igyekezet is lenne egyetlen esztétikai elvben, egyetlen sajátosságban keresni a szóban 
forgó jelenségek magyarázatát. Ez egyébként is visszatérés lenne az avantgarde esztétikájához, 
amelynek különféle irányzatai egy-egy ilyen steril elvre -  mint a szín, a tér, a konstrukció, a funkció, 
az anyag vagy a mozgás -  esküdtek; azaz visszatérés — Szatonszki szóhasználatával -  a valóság 
egy-egy oldalának fetisizáldsához, a mítoszokhoz. A modern alkalmazott művészet mindezeket a fel
fedezéseket magába olvasztotta, mint meghatározó és kizárólagos axiómát azonban egyiket se 
fogadta el. összességükből pedig létrehozott valamit, ami tulajdonképpen egészen más, mint amit az 
avantgarde eredetileg keresett vagy akart.

Ami pedig ezt a mást életre hívta, vagy pontosabban: megerősítette, döntő erővé fejlesztette, 
ami miatt az alkalmazott művészetek esztétikájában nem lehetett megállni a formalisták egzaltált 
rögeszméinél és nem lehetett megrekedni a józanabb avantgardisták absztrakcióinál sem, az az, 
hogy tekintetbe kellett venni, mit kívánnak a tömegek, e művészet fogyasztói, milyen igényeik vannak, 
illetve pontosabban: mit fogadnak el, mit lehet velük elfogadtatni és mit vetnek el, mi az az új 
forma, amelyet gazdaságosan elő lehet állítani úgy, hogy meg is vehessék, és mi az az új forma, ame
lyet annyira elfogadnak, hogy szívesen meg is vegyék. Ez a befolyás nagyon sokoldalú volt, magába 
foglalta az előbbieket : a funkciót, a konstrukciót, a technikát, az anyag által támasztott igényeket,
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de sok egyebet is, ami az avantgarde feltörése idején nem is merült még fel. Az avantgardista 
irányzatok humanizálódása az alkalmazott művészetekben, úgy vélem, csak így érthető meg: 
azzal a különleges szereppel, amelyet a tömegek (mint fogyasztók) bennük játszanak.

A folyamatok, amelyek a mai eredményekhez elvezettek, persze kétoldalúak voltak: egyfelől 
ott volt a művészek kezdeményezése, másfelől a közönség szelekciója. Természetesen nem arról be
szélünk, hogy a tömegek találták ki az új formákat, mint ahogy nem is az volt a kérdés, amelyet fel
tettünk, hogy ki találta ki az új formákat, hanem az, hogy milyen erő olvasztotta egybe, alakította 
át őket úgy, hogy együttesükből létrejött a mai alkalmazott művészet.

Hogy hogyan is ment ez végbe — mert nem volt egyirányú, sima a fejlődés - , arra idézzük fel 
példaként a sokszorosító grafika megújhodásának néhány mozzanatát. Az út nagy vargabetűvel 
kezdődik. A sokszorosító technika új lehetőségeitől szinte megszédült nyomdai grafika a század 
végén tobzódik az ízléstelen stílusutánzatokban. A historicizmussal, a külsődleges másolás gyakor
latával szemben azután fellázad néhány tervezőművész: az angol Morris, a német Behrens -  a 
késői antikapitalista romantika hatására, de a XIX. század eleji géprombolókra emlékeztető 
hamis logikával -  visszatérnek a gépi technika előtti nyomtatás tradícióihoz. Eszményük: a régi 
nemes hagyományokat a régi eljárások segítségével feltámasztani, a régiek utánzata helyett tehát 
régi eredetiket előállítani (pl. kézzel metszett patricákkal előállított betűkről nyomtattak fadúcok
kal illusztrált ősnyomtatványokat).

Ez a retrográd kiútkeresés azonban visszájára fordult, a termelés dinamizmusa átgázolt a romanti
kus álmodozásokon. A grafikai ipar nem azt szűrte le Morrisék munkájából, hogy a régi műhelyek 
technikai adottságaihoz kell visszatérni, hanem hogy fel kell tárni az új technikából adódó sajátosan 
új esztétikai valőröket. A műhelyszemlélet, amely Morrisnál konzervatív rögeszme volt, így vált az 
új sokszorosító grafika egyik bölcsőjévé. A kor nyomdászai és grafikai tervezői nem azon kezdtek el 
töprengeni, hogyan válhatnának újra ősnyomdászokká vagy kódexírókká, akik a maguk kézi- 
szerszámaihoz adekvát formákat használtak, hanem a korszerű technikából adódó új formákkal 
kísérleteztek, a modern műhely ihletéből merítették impulzusaikat.

Természetes, hogy a korszerű ipar megkövetelte a produktivitást, a gépek, a technika kihasz
nálását. De a grafikát inspiráló hatások nemcsak ebből származtak, hanem a művészi törek
vések és az új eljárások találkozásából. Még a XIX. századi technika fejlődése létrehozta az új 
eljárások tömegét, a valóság reprodukálásának és a nyomtatásnak egészen új módszereit. Fel
fedezték a litográfiát, a fényképezést, a cinkográfiát, a többszínnyomást, az ofszeteljárást, új papír
fajtákat gyártottak, hallatlan tökélyre emelkedett a betűöntés, kialakultak a gépszedés külön
féle módszerei. Ez a néhány évtized alatt végbement első technikai forradalom több új eszközt 
adott a sokszorosító grafika kezébe, mint előtte három évszázad. S oly gyorsan következett be ez a 
halmozódása az új technikának, hogy művelői először rá se döbbentek, hogy mi van a kezük
ben. Még Morrisék „középkori” divatja után is hosszú évekig tulajdonképpen semmi másra nem 
használták ezeket az eszközöket, mint arra, hogy az előbbi korszak nyomdai termékeit -  tökéle
tesebb eszközökkel -  lemásolják. Mondjuk, egy rajz után készült acélmetszetet egy cinkografált 
fényképpel helyettesítettek. De a fénykép sokkal tökéletesebb ábrázolási lehetőségeit nem ismerték 
még fel, nem használták ki, sőt azon voltak, hogy formátumban, képkivágásban, színben, el
rendezésben lehetőleg tökéletesen emlékeztessen az acélmetszethez.

A műhelyszemlélet először nem jelentett többet, mint azt, hogy a technika megszabadult az 
utánzás e béklyóitól, és tanulmányozni kezdte önmaga lehetőségeit, amelyek a kifejezés páratlanul 
sokféle új módozatát tartalmazták. Persze egy-egy eljárás nem határozhat meg többet, mint 
a műalkotás előállításának technikai határait. Lehetővé teheti, hogy az eddiginél mondjuk tízszer 
nagyobb fényképet vagy százszor kisebb könyvet nyomtassanak. Az nem következik belőle, hogy 
ezeken a határokon belül mivel él majd a művész, melyiket választja a kínálkozó lehetőségek közül, 
mit talál majd esztétikusnak stb. Hogy olyan időszakban ébredt új adottságaira a sokszorosító 
grafika, amikor a hagyományos esztétikai normák felbomlottak és az új koncepciók kaotikus össze
visszaságában nagyon nehéz volt tájékozódni, csak aláhúzza, hogy kellett lenni valamilyen erőnek, 
befolyásnak, amelynek hatására -  a tapasztalatok ezt bizonyítják -  a modern sokszorosító grafika 
egy meghatározott irányban fejlődött. S akárhogy is forgatjuk, újra meg újra az bizonyosodik be, 
hogy az avantgarde által prezentált, a technika kitágult határai között megvalósítható új formák 
ott állapodtak meg, ahol a fogyasztók, a tömegek igényével össze tudtak találkozni.

Az avantgarde elveiből következett például, hogy elvetettek mindenféle szimmetriát. Így ki
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mozdították a képmezőt is a szokott margós elrendezésből : linóleum- és fametszeteket, rézkarcokat 
kifuttattak a papír széléig és ezzel lényegesen megnövelték a nyomott felületet. Ez az elrendezési 
elv azután egybeesett a fotoreprodukciónak azzal a sajátosságával, hogy a fotó általában vonzódik 
a nagy felülethez. Annál árnyaltabban, értékekben annál teljesebben adja vissza a maga tárgyát, 
mennél nagyobb terület áll rendelkezésére. Vagyis az avantgarde által kezdeményezett formabontás, 
amelynek nem volt sokkal több tartalma, mint a szándék a hagyományoktól való elrugaszkodásra, 
egy más, járulékos tartalmat kapott: a fényképet tette érzékletesebbé, a néző számára élvezetesebbé. 
S így s ezért vált a modern grafika tartós elemévé is.

Ilyen példa temérdek van. A dadaisták, a dada „mondanivalójának” megfelelően felbontják 
a betűsorok rendjét, megtagadják a tipográfia eladdig szent sémáját, miszerint minden sort ho
rizontálisan kell elhelyezni. Nyomtatványaik irritáló zűrzavarával nincs mit kezdenie az alkalma
zott grafikának. De a tervezők hamarosan rájönnek, hogy az agitatív vagy reklámnyomtatványok 
hatását nagyon is fokozhatják, ha egy-egy sort, egy-egy elemet kimozdítanak a megszokott vízszintesből. 
S ha ezt a módot értelmesen használják, nem káosz lesz belőle, hanem nagyon is racionális rend, 
a hangsúlyozás vagy a tagolás eszköze.

Egy harmadik példa -  ugyancsak az avantgarde formai felfedezésének és a modern technika 
és alkalmazás követelményeinek összetalálkozására -  a következő : a fotó, szemben a legtöbb rajz
zal vagy metszettel, à tárgyától függően vonzódik a formátumok, a képkivágások, a méretek sokasá
gához, ami különösen több fotó csoportosítása esetén ugyancsak aszimmetrikus elrendezést követel, 
az elütő méreteket egybehangoló, köztük kiegyensúlyozott viszonylatokat teremtő elrendezést. 
De a négyszögek, a fekvő és álló téglalapok csoportosítására mintha Mondrian ornamentális 
kompozícióiban már előre lettek volna gyártva az elrendezés módszerei: a fotokönyv vagy foto- 
prospektus tervezőjének csupán alkalmaznia kellett őket és a tisztán absztrakt játék egyszerre 
csak célt és értelmet kapott, izgalmas esztétikai értékrendet teremtett.

Nemcsak a grafika kínálja a hasonló példákat. Vegyük a kubizmust és a modern építészet vagy 
bútoripar kubuszformáit. Itt is hasonló egybeesésről van szó : a kubizmus az ábrázoló mértan ele
meire redukálta a valóságot, a technika idomaira vezette vissza az organikus világ formáit, amelyet 
természetesen csak erőszakkal lehetett kubuszokra és gömbökre „lebontani”. A kubista tér- és 
formaalakítás mégis művészettörténeti jelentőségre tett szert, ha más területen is. Az, hogy az em
beri vagy állati test, vagy a növények formáiban fel lehet fedezni a geometriai formákat, mime- 
tikailag nem bizonyult termékeny találmánynak. Annál termékenyebbnek bizonyult a fordított 
folyamat: az organikus világból elvonatkoztatott struktúrák, konstrukciók átvitele az alkalmazott 
művészetbe. Emellett az architektúra új szemléletére tanított, arra, hogy meglássuk az építészet 
és a technika csupasz, mindenféle dísztől és felületi kiképzéstől elvonatkoztatott formáiban mennyi 
kifejezőerő rejlik, mennyi variatív lehetőség. Ez aztán nagy hasznára volt az alkalmazott művé
szetnek, amikor a modern ipari termelés arra szorította, hogy éljen a sokszorta produktívabban 
előállítható, tisztán geometrikus idomokkal. Enélkül a modern külső és belső építészet minden 
bizonnyal megrekedt volna a kezdetek fantáziátlan kockaházainál : a kubizmus által kikísérle
tezett preformációk, a kubizmus térkultúrája ösztönzőjévé vált újabb megoldásoknak.

Az elmondottak nemcsak azt tanúsítják, hogy az izmusok törekvései és a modern termelés 
által támasztott követelmények összetalálkoznak, hanem azt is, hogy az izmusok esztétikája az 
alkalmazott művészetekben furcsa módon visszájára fordul. Elvek, amelyek a tiszta absztrakció, 
a végső egyszerűsítés, a legelvontabb lényeg megragadását célozták, az ellentétükbe csapnak át : 
egy olyan gyakorlatot támogatnak, amely ellene hat a műalkotás elvonttá válásának, épphogy 
nem az absztrakt, hanem a konkréthez visz közelebb. A kubista eszmény -  kicsit karikírozva -  
körülbelül az lett volna, hogy az ember idomuljon hozzá a kockák, a kúpok és gömbök forma
rendjéhez. Ehelyett e formák idomultak hozzá az ember igényeihez, szükségleteihez. Az ember 
például idegenkedett a túlzottan szigorú, egységes idomoktól, s addig fejlesztette, tagolta, nyúj
totta és tömörítette, széthúzta és összevonta geometriai rendjüket, amíg emberszabásúvá váltak. 
Kiderült, hogy ezekkel a formákkal nemcsak rideg, köznapi tereket lehet alkotni, hanem ha kell, 
meghitt, barátságos, sőt líraian lágy miliőket, vagy éppen fenséges, ünnepélyes környezetet: a 
legkülönbözőbb formációkat. (Persze az útnak még az elején vagyunk, sok problémát majd csak 
ezután kell megoldani, mint például a lakónegyedek külső képének gazdagabb variációját, olyan 
komplexumok létrehozását, amelyekben nem bántó az egyformaság stb.)

Messzire vezetne, túl e kísérlet igényein, ha megpróbálnánk átfogó választ adni az avantgarde
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formai újításainak és az alkalmazott művészet összefüggéseire. Csupán még néhány általános 
jellemzőre mutassunk rá, mint például arra, hogy a modern sokszorosító grafika, iparművészet, 
belső építészet és a többi művészeti ág közös sajátossága — és ez is az avantgarde egész művészi 
habitusától tulajdonképpen teljesen idegen sajátosság - , hogy minden előző kornál és stílusnál 
gazdagabban kombinálja a különféle művészeteket, művészeti eljárásokat és formákat. A Gesamt
kunst eszménye, annak a gondolata, hogy a művészetnek az ember egész környezetét át kell hatnia, 
minden használati tárgyat át kell alakítania, igaz, még az avantgarde legkezdetén feltűnik, de akkor 
még szó sem volt semmiféle kombinálásról. Ellenkezőleg, Gropius még az ellen is hadakozott, 
hogy bármilyen ábrázoló vagy díszítő művészetnek helyet adjanak a modern architektúrában. 
Ma pedig az alkalmazott művészetek nemcsak felhasználják egymás eredményeit, de állandóan 
keverednek, sőt, össze is nőnek: az architektúra a szobrászattal, a fotó a grafikával stb.

Ez a keveredés és egymásba fonódás egyik legjellemzőbb tünete a fejlődésnek. Így is lehetne 
mondani : az egész irányzat egyik alapelve a montázs. Már rég nincs szó az anyagok, a technikák, 
az effektusok szigorú elkülönítéséről, puritán rendjéről, ellenkezőleg: alig találni már modern 
alkalmazott műalkotást, amelyben nem fonódnának egybe az azelőtt egymástól idegennek érzett 
elemek. Van, amikor egyenesen az az ember érzése, hogy a művészek abból csináltak virtust, hogy 
képesek-e esztétikai egységbe hozni a legellentétesebb matériákat, faktúrákat, vizuális hatásokat. 
Pedig többnyire többről van szó, nem felületes játékról, hanem nagyon is lényeges folyamatról, 
amelynek nem utolsósorban köszönhető, hogy a modernista irányzatok rideg absztrakciói az al
kalmazott művészetekben feloldódnak, emberivé szelídülnek.

Hogy is idéztük Hausertől? „ az egymásmelletiségnek és az egyidejűségnek mindazok a formái, 
amelyekbe a nem egyidejűt és az egymással össze nem egyeztethetik hozzák . . . ” A montázsokban, amelyek
ről itt beszélünk, épphogy nem erről van szó : ezek nagy gonddal és ízléssel az egymással összeegyez- 
tethetőt választják ki a variációs lehetőségek sokaságából (feltéve persze, hogy tehetséges művészek 
csinálják, mert kóklerek itt is vannak), épp ez bennük a művészet! S az elv, amely szerint egyez
tetnek és kombinálnak, nem valami misztikum, hanem megfelelő elemzéssel mindig kikövetkez
tethető, nyomon követhető, logikus, értelmes és emberi. Pl. egyes konstrukciós elemek, amelyek 
mint kontúr vagy háttér, vagy átfogó idom nagyon erőteljesek és kifejezőek, a közelből ridegek, 
ijesztőek lennének, ha a művész, élve a montázs eszközeivel, be nem borítaná őket egy könnyed 
faktúrával, valami olyan anyaggal, színnel, felületi elemmel, amely a közeli néző számára más 
valőrt kölcsönöz a tárgynak, fellazítja, élvezetessé teszi.

Természetesen: előbbi korokban is alkalmazták a különféle technikák és művészetek csoportosí
tását. Mondjuk egy rokokó szoba nehezen volt elképzelhető aranyozott faldíszek, gobelinek, mintá
zott padlók, tükrök, üvegcsillárok nélkül. Csakhogy ezek a „montázsok” viszonylag szilárd együtte
sek voltak és hasonló összetételben is ismétlődtek. A modern belső építészet összehasonlíthatatlanul 
több variációval él. Egyik ismérve, hogy újabb és újabb anyagokat alkalmaz, más-más kombiná
ciókban. Hol van már a falanszterek hűvössége, a szigorú kubista rend ezekben az artisztikusan 
összehangolt komplexumokban? Inkább a tarkaság jellemző rájuk, mint a monokróm egyszerű
ség, inkább a tagoltság, mint az egyvonalúság, inkább a látványok halmozása, mint azok elspó- 
rolása.

Miből adódik ez a kombinatív hajlam, ez az erős törekvés a formák szintézisére? Ugyancsak 
abból, hogy az emberek természetes és konkrét szükségletei beleszóltak az avantgarde mesterséges 
és absztrakt ideáiba. így pl. kiderült: az embert környező, az embert szolgáló tárgyak egyik fontos 
„funkciója”, hogy gyönyörködtessék a szemét. A Bauhaus-féle elképzelés az embert szolgáló alkal
mazott művészetről így igazolódott és bukott meg egyben. Vagyis ami megbukott, az tulajdonképpen az 
emberi szükségletekről alkotott leegyszerűsített elképzelés volt, egy olyan vulgáris felfogása az egyén
nek, amely fiziológiai tulajdonságaira redukálta az embert, azt hitte, ha tekintetbe veszi, mondjuk, 
az emberi test méreteit és eszerint szerkeszt meg egy széket, akkor tökéleteset teremt. Pedig az 
ember számára a szék nemcsak ülőalkalmatosság, hanem látvány is, és nem is csak önmagában 
való látvány, hanem része egy szobának, egy lakásnak, vagy a szobából látható tájnak, amellyel 
harmonizálhat, vagy amelytől kellemetlenül elüthet. Ez is „funkciója”, ha úgy tetszik: emberi és 
egyben társadalmi funkció -  s mennél igényesebb, sokoldalúbb, kulturáltabb az egyén, annál 
érzékenyebben kéri számon ezt a „funkciót”.

Egy-egy ilyen modern esztétikai együttes, legyen az könyv, prospektus, belső berendezés vagy 
egy épület homlokzata, művészileg korántsem valami egyszerű komplexum. Ellenkezőleg. Ha össze

30



vetnénk előbbi stílusok hasonló tárgyaival, kitetszene, hogy a maiak az effektusok sokkalta rafinál
tabb együtthatására építenek, még ha nem is olyan cifra a külsejük, ha kevesebb is a megrajzolt, 
manuálisan megformált elem és több az anyagok különféle struktúráiból, faktúráiból, az elrendezés
ből adódó esztétikum. Szemtől szemben az ilyen művekkel, alaptalannak tűnik az a régi aggály, 
hogy a modern alkalmazott művészet visszavezet valami barlanglakó primitivizmushoz, de nevet
ségesnek tetszenek az avantgarde olyan korai tételei is, mint Adolf Loos jelszava : „A díszítés -  bűn!”

Ha ma valamitől tartani kell az alkalmazott művészetek modern irányzataiban, akkor éppen 
attól, hogy -  különösen a burzsoá luxusigények folytán — fellép a díszítés bizonyos túlburjánzása, 
amolyan „barokkosodás”, ami egy idő múlva óhatatlanul kiváltja majd a puritánok újabb és 
valószínűleg szükséges lázadását. (Erre jelek egyébként már vannak.)

Az avantgarde virágzása idején el nem gondolható, meglepő folyamatok játszódtak le a tisztán 
ipari formák, a gépek és technikai szerkezetek külsejének kialakításában is. Az ún. ipari formater
vezés művészete, amely azóta megszületett, ugyancsak fonák terméke a kezdetek funkcionalizmusá
nak és konstruktivizmusának. Az akkori elképzelések szerint a gép nem is szorulhatott volna formai 
tervezésre, hisz formáját automatikusan meghatározza a technikai célszerűség. Ez annyiban reali
zálódott is a gépgyártásban, amennyiben az „új tárgyilagosság” korában leoperálták azokat a 
díszítőelemeket, amelyekkel a historicizmus és a szecesszió korában a gépeket is felcicomázták. 
De azóta hosszú utat futott be mind az egyéni használatra szóló, mind az ipari gépek és szerkezetek 
esztétikai külsejének tudatos formálása, sőt a modern iparművészet legnagyobb szektorává ez vált. 
Itt is csődöt mondtak a funkcióról vallott vulgáris nézetek és kikövetelte a maga jogait az ember 
esztétikai igénye: a fizikainál sokkal szélesebb társadalmi funkció. Marinetti, ha ma élne, még 
azon is elcsodálkozhatna, hogy a mai autógyártás a futurizmus által szimbolikus rangra emelt áram
vonalat, a sebesség jelképét is átformálta, megmásította, átalakította, sarkosította, legutóbb rombi- 
kussá tette — annak ellenére, hogy a legcélszerűbb a tiszta áramvonal. Az következett be, amit már 
említettünk, a szimpla fizikai funkció mellett jelentkeztek más követelmények: az ember a maga 
sokoldalú igényeihez alakította a tárgyakat.

Persze lényeges sajátosságokkal járt, különösen az ipari formatervezésben, hogy ez az egész 
fejlődés nagyobbrészt a kapitalizmus viszonyai között ment és megy végbe. A konkurrenciaharc 
példának okáért ma is nemegyszer túlgyorsítja a variációk ütemét, a divat annyira megrövidíti a 
formák elévülési határidejét, hogy gyakran értékes lehetőségek ki se tudnak forrni. S másképp is 
belejátszanak a művészeti formákba a profitérdekek, a tőkés termelés sajátosságai. Az említett túl
burjánzás mellett még egy sor formalisztikus tendenciát éppen ezek a hatások magyaráznak. 
A folyamat egésze mégis túlmutat a kapitalizmuson (amire az is érv, hogy a szocialista országok 
hasonló típusú gyártmányaikat — bizonyos korlátozások mellett -  hasonló módon állítják ki); 
túlmutat pedig azért, mert, mint már mondottuk, sok áttétellel bár, de végül mégis a nagy fogyasz
tók, a tömegek igényéről van szó: ők azok, akik az előbb említett szelekcióba minduntalan bele
szólnak és akik, ha persze nem is teoretikusan vagy tudatosan, de mint vásárlók és fogyasztók 
befolyásukkal alakítják annak irányát. Szemben az absztrakt szobrokkal és festményekkel, ez a 
művészet nem a magángalériák* a tőkés műkereskedők szűk vásárló rétegének, nem a mindenáron 
eredetit kereső sznoboknak vagy a világgal meghasonlottak kis csoportjának alkot, hanem milliók
nak -  maholnap egész népeknek készül. Ez az alapvető társadalmi oka annak, hogy az avantgarde 
vad és szélsőséges absztrakciói egy humánus és emberbaráti művészetnek váltak — így mondhat
nánk: -  engedelmes eszközeivé. (S tegyük hozzá: válnak mais, ugyanis ez a különös szimbiózis 
még tart: a formalista szobrászat és festészet minden újabb törekvését az alkalmazó művészetek 
ma is „feldolgozzák”, kivonva belőlük a felhasználható elemeket s elvetve minden egyebet.)

És ideológiailag vajon hogyan magyarázható ez a szimbiózis, nem mond-e ellent mindaz, amit 
az avantgarde „tiszta” irányzatairól elöljáróban, kritikailag állítottunk annak a pozitívumnak, 
amellyel a modern alkalmazott művészeteket általában jellemeztük? Utóvégre mindez úgy hang
zik, mint amikor a Mefisztó Goethe Faustjában azt mondja önmagáról, hogy olyan erő része, mely 
mindig rosszat akar és mindig jót alkot.

Csakhogy nem is olyan paradox viszonylatról van szó, ha egyszer elfogadjuk -  s ez volt elemzé
sünk alapgondolata - , hogy a modernista absztrakció formái az alkalmazás folyamán teleszívódnak 
egy humánusan konkrét tartalommal, amely lényegében eltér az avantgarde eredeti ideológiájától. 
Más szóval, hogy az alkalmazott művészetek alárendelt eszközként használják fel a különféle forma
lista irányzatok kísérleti eredményeit : mint ráfformákat, amelyek beolvasztva egy művészi együt
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tesbe, egészen más tartalmi értékek hordozóivá válhatnak. Pl. azokban a szobrokban, amelyek 
szaggatott acéllemezekből vagy rozsdás szögekből építenek absztrakt ábrákat, elég nehéz felfedezni 
különösebb humánus tartalmakat, de mihelyt egy belső építész felhasználja az ilyen szobor felületét 
dekoratív célokra, egy alkalmazott idom tetejének vagy oldalainak kiképzésére, abban a pillanatban 
megváltozik a forma tartalma, eszmeileg is mást jelent: mimétikus képmásból, magának önálló szere
pet igénylő, szuverén alkotásból részletté, részeffektussá redukálódik.

Nyilvánvaló, hogy a funkciónak ez a megváltoztatása -  jobb szó híján így mondhatnánk -  dezideo- 
logizál; a dekoratív felület „mondanivalója” sokkal kevésbé lesz önálló, mint a szoborépítményé 
volt, általában nem fog többet „közölni” velünk, minthogy bizonyos asszociációkat kelt, olyan 
képzeteket, amilyeneket egy érdes vagy pikkelyes, vagy felszaggatott matéria az emberben kelthet. 
De minthogy nem önmagában hat, hanem bonyolult együttesben -  éppen egy montázsban -  nem 
is lehet önmagában mérni : esztétikuma csak a részek egymásrahatásában értékelhető. S meglehet, 
hogy így nem kevesebbet fejez ki, mint szobor korában, hanem sokkal többet, s főként emberibbet : 
a kompozíció leküzdi az egyoldalúságot, a rideg absztrakciót. . .

Némelykor olyan erőteljes az ilyen együttes, hogy az absztrakt műtárgyat egészében is felszívja 
magába, mégpedig úgy, hogy esztétikai tartalmát, ha nem is semmisíti meg, de lényegében meg
másítja. Különösen a modem architektúra képes erre, de belső berendezésekben, bútoregyüttesek
ben, grafikákban is találkozni hasonló jelenségekkel ; a formalista mű -  manuális átalakítás nélkül ! -  
pusztán a kompozícióba állítással alkotóelemévé és eszközévé válik egy nagyon is értelmes és meg
nyerő esztétikai koncepciónak. Ez is annak a jele, hogy az avantgardista formabontás átcsap 
önmaga ellentétébe: a formák újra összeépülnek, új szintézis születik.

Emellett kár is lenne eltúlozni a modern absztraktok jelentőségét, mint „formaszállítókat” : a 
korszerű alkalmazott művészetnek az a sajátossága, hogy mindenütt formákat keres, nemcsak a 
modern művészetben, hanem a régiben, nemcsak a hivatásos művészet formakincsében, hanem a 
népművészetében. És nem is csak a művészetben, hanem a természetben, a technikában, a tudo
mányban, a mikroszkópok lencséi mögött és a röntgenfelvételekben. Ebben az értelemben túltelje
sítette a szecesszió programját, hogy a művészetnek vissza kell térnie a természet organikus for
máihoz, túllépett a szecesszió geometriai stilizálásán, de messze túlhaladta az „új tárgyilagos
ság” elképzeléseit is, amennyiben a formai vizsgálat körébe vonta a tárgyi világ olyan régióit, 
amelyekre a Bauhaus emberei annak idején aligha gondoltak. (E tanulmányban a Bauhaus fogal
mát -  a rövidség kedvéért -  a kezdetek értelmében használom, csupán az iskola legkorábbi idő
szakára vonatkoztatva. A Bauhaus művészei később maguk törték át ennek a doktrinér időszak
nak a korlátáit és amit ma -  pozitív értelemben -  modern alkalmazott művészetnek nevezünk, 
az mindenekelőtt ennek az irányzatnak a továbbfejlődése során jött létre.)

Felmerülhet persze a gyanú, hogy egy művészet, amely ennyire keresi a formákat és ilyen mohón 
abszorbeálja is őket, voltaképpen nem merő formalizmus-e. Hol van itt -  tehetnénk fel a kérdést -  
az organikus kapcsolat tartalom és forma között, hol érvényesül a tartalom elsődlegessége? Nem 
jelenti-e ez a formakeresés azt, hogy itt tulajdonképpen divatról és nem művészetről van szó, az 
eredetiség kutatásáról mindenáron ? Egész kategorikusan nem lehet elutasítani ezt a vádat ; az előbb, 
a kapitalista gazdaság sajátos befolyásáról szólván, már utaltunk hasonló veszélyekre.

Azonban nyilvánvaló, hogy például Nervi tektonikai csodái, amelyeket a művész a többi között 
organikus, növényi formákból merített, egyáltalán nem valami múlandó divatalkotások, hanem az 
építészet maradandó nagy művei, amelyeknek világnézeti tartalma is világosan felismerhető és 
meghatározható. Azután azzal is számolnunk kell, hogy a mi korunkban meggyorsult -  sok más 
folyamattal, az élet egész ritmusával együtt -  a formák „kopásának” folyamata is: az emberek ma 
annyival többet és többfélét látnak, vizuális élményeik intenzitása és köre annyival megnövekedett, 
hogy a változatosság igénye is sokkal dinamikusabb lett. Mint ahogy arról sem feledkezhetünk meg, 
hogy olyan méretű „esztétikai fogyasztás”, mint amilyent a fejlett országok tömeges tartóscikk- 
fogyasztása jelent, soha és sehol nem létezett.

A művészet „piaca” hallatlanul kiszélesedett. Ugyanakkor a szériagyártás, a pusztán technikai 
faktorok az uniformizálás irányába hatnak. Ebből az ellentmondásból is következik, hogy rendkí
vüli módon megnövekedett a kereslet olyan formák és eszközök iránt, amelyek ellene hatnak az 
uniformizálásnak, anélkül, hogy a sorozatgyártásból adódó előnyökről le kellene mondani. (Példá
nak idézhetnénk az autókarosszéria-gyártást, amely rengeteg árnyalattal, paszteles és fémesszínű- 
dukkók tömegével gazdagította a színezést.)
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Végül „formaéhesebbé” teszi a modern alkalmazott művészetet az említett kombinatorikus, 
inontázsos jelleg is, a különféle elemek szintézisére való törekvése. Annál kifejezőbb lehet, mennél 
nagyobb a köre azoknak a formáknak, amelyek rendelkezésére állnak. Itt nem lehet a művésztől 
azt várni, hogy maga fedezzen fel minden új formai elemet, -  az ő szuverén munkája a válogatás, 
a csoportosítás ; ebben fejeződik ki invenciójának eredetisége és mélysége.

S végül még arról egy szót, hogy mi az a tartalom, mi az az ideológia, amely a modern alkalmazott 
művészetek közös sajátossága, általános jellemzője. Már utaltunk arra, hogy az emberi igények a 
maguk sokrétűségében hatottak erre a művészetre, átformálták, összevonták, szelektálták az avant- 
garde egyoldalúságait. De az „emberi”, mint köztudott, veszélyes absztrakció, amellyel mindennek 
az ellenkezőjét is igazolni lehet. A humánum nevében lépett fel a szélsőséges individualizmus, a 
humánum jegyében vívjuk mi is harcunkat a szocializmusért és a kommunizmusért és a humánum 
beteljesülését ígérik az ultraradikális nézetek hirdetői.

Amit a korszerű alkalmazott művészetekről elmondtunk, vajon melyik felfogáshoz áll közelebb? 
Mi úgy véljük, hogy a miénkhez, annak ellenére, hogy ez a művészet eddigi útjának nagyobbik 
részét a modern kapitalizmusban futotta be és a burzsoá társadalom ma is nagy erővel fejleszti. 
Miért? A többi között azért, mert ez a művészet racionális. Nem mintha a burzsoá termelés szer
vezetének és technikájának nem lenne meg a maga racionalitása. Csakhogy a burzsoá társadalom 
racionalitása ezekre korlátozódik. Mihelyt szélesebben vizsgáljuk a kapitalista formációkat, elő
tűnnek az irracionális elemek: a lappangó válság, az imperializmus feloldhatatlan ellentmondásai 
szüntelenül efelé vonzzák a polgári világot. A világosság, az áttekinthetőség, a logikai rendezettség 
-  csupa olyan elem, amelyet a tőkés a maga üzemének termelésében kitűnően fel tud használni -  
végső soron mégis idegenek a mai kapitalizmustól. Ezért sem tudhatja őket következetesen érvé
nyesíteni. Lényéhez tartozik az illuzionizmus, a valós folyamatokat eltakaró, hazug, szépített 
forma ápolása, másfelől a torzítás, mint belső válságának, a kiúttalanság érzetének látható vetülete.

Azután a modern alkalmazott művészetek jellegére nem az elszigetelt egyes ember, a magára utalt 
egyén, hanem az emberek tömege gyakorol befolyást, termékeit nem egyesek, hanem százezrek és 
milliók számára állítják elő. Ez az óriási fogyasztóközönség a „mecénása”, nem egyházak és nem 
királyok, de nem is a burzsoázia szűkebb rétege (még ha annak befolyása, mint jeleztük, érvényesül 
is.) Nem véletlen, hogy a modern alkalmazott művészet sok nem szocialista világnézetű képviselője 
is hangsúlyozza művészetének szociális jellegét, kollektivitását stb. S még kevésbé véletlen, hogy a 
modern alkalmazott művészetek kialakulásában nagyon nagy szerepe volt a baloldali, szocialista 
és forradalmi irányzatoknak. A tömegek szociális felemelése, az egész társadalom szükségleteinek 
kielégítése, egy igazságos világ megteremtése, egészséges és művelt emberek, a termékek bősége, 
a munka megkönnyítése, az élet ésszerű szervezése — ennek az eszmekörnek a jelenléte nélkül 
sohasem születhetett volna meg ez a művészet. Ez pedig a szocializmus eszmeköre. S ha mi, a 
szocialista országok vesztettünk is egy-két évtizedet a körülötte dúló viták miatt -  ami a gazdasági 
fejlettség mellett a kapitalizmust bizonyos előnyhöz juttatta -, nem kétséges, hogy a szocializmus 
át fogja venni a kezdeményezést ebben a művészetben is, nem is olyan sokára. Amiben nem jelen
téktelen körülmény és a mi javunkra szól, hogy a marxista esztétika mindinkább felismeri feladatait, 
ebben a vonatkozásban is megtanulja helyesen értelmezni a modern művészet folyamatait, s így 
valóban hathatós segítséget tud nyújtani egyfelől az új elvek kialakításában, másfelől a formaliz
mussal és más téves elképzelésekkel való vitában.

SZABÓ B. ISTVÁN

Illyés Gyula „útleírásai”

Az útleírás szó idézőjeleket kíván. Azokra a szépprózai alkotásokra ugyanis, melyeket Illyés Gyula 
új könyve, a Szives kalauz (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1966) magába foglal, éppoly pontatlanul 
illik az útleírás szokványos értelme, mint — mondjuk — a Hunok Pdrizsbanra a „regényé” , a Petőfire, 
az „életrajzé” , a Puszták népére, hogy „szociográfia” , az Ebéd a kaslélybanra pedig hogy „elbeszélés”, 
a Magyarokra a „tanulmány” , a Ki a magyar?-ra, az „esszé” . Nemigen talál jobban az összefoglaló 
alcím (Útijegyzetek -  Külföld) sem. Hiszen a jó harminc évre szórtan eső, tényleg egy-egy utazás ihle-
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téből keletkezett művek maguk is épp azokat a műfaji jegyeket viselik, mint az előbb felsoroltak. 
Mindegyik ich-romaiii, „nevelődési regény” kissé, sors-dokumentum, vallomás, de társadalom- és 
történelem-leíró tanulmány is, ismeretterjesztés, ugyanakkor vitairat, fölfedező és fölfedő tudomány 
meg publicisztika. S minthogy abban a kérdésben sem jutottunk még sokat előre, amelyet Bóka 
László 25 éve Illyés prózájáról írva fölvetett —, hogy mi különbözteti meg igazán a vers-sort a próza
sortól? — talán nem is fontos megpróbálkoznunk az egyetlen műfaji szócikkbe való zsúfolással. 
lllyés-próza — s bár ez nem legális terminus technikus, egyértelműen kifejezi, amiben irodalomtudós 
és olvasó évtizedek óta készséggel egyetért: az utóbbi negyedszázad legszebb magyar prózája; írója 
a kor legbiztosabb stilisztája. Hogy mennyire, azt ismét megerősítheti a mostani gyűjtemény, amely 
az 1934-ben írott Oroszországot, a háború előestéjén készült Egy utolsó hét című írást, a 46—47-es 
Franciaországi változatokat és Egy falu Dél-Franciaországban-t, valamint — Annyi után összefoglaló cí
men -  a legutolsó tíz év közép- és dél-kelet-európai útiélményeiből fakadt (a műfajilag minden
áron meghatározni akarót még inkább próba elé állító) darabokat tartalmazza.

„Az élményről általában”

E címet a Franciaországi változatok egyik fejezete viseli. Az utolsó mondata ennyi : „Rendületlenül haza
beszélek”. Vagyis Illyés valamennyi utazásához, az egész jó hatszáz oldalas útirajz-kötethez össze
foglalja tömören az eligazítást. Itt közli a szerző, hogy voltaképpen nem szeret utazni : különleges -  
amúgy is tünékeny és rakoncátlan — élményeket vadászni. ,,Nem fecske- vagy szarvastermészet 
voltam én, hanem inkább bokortermészet. . .” „Az élményvadászat ezenkívül szemérmetlen dolog 
is, eredendően férfiatlan. Alig különbözik azoknak a piperkőcöknek önhittségétől, akik -  kellően fel
készülve, azaz kellően kicsípve magukat -  azzal mennek társaságba, hogy egy nőt ezúttal is okvet
lenül meghódítanak. Élménnyel sem érdemes ilyennel együtthálni” -  írja. Az utazás csak akkor ér
telmes és érdemes, ha megbízásból vagy szívességből: hivatásból történik. „Ha nem visznek, vagy 
nem kénytetnek rá, én már a pusztát, Rácegrest sem hagyom el . . . »De csak tapasztald ki azokat 
a katolikusokat« — mondta rácegresi nagyapa, a református. Azért mentem el Ozorára, hogy be
számolhassak Rácegresnek; Rácegrest akartam erősíteni még akkor is, amikor megszerettem Ozo- 
rát.” Ozora („tudnivaló, Rómával teljesen egybevágóan hét hegyen emelkedik”) határa pedig sze
rencsésen és nem vitathatóan az országhatárokig tágult, s így lett szomszédos Európával. Az első úti
beszámolóra „rácegresi nagyapától” kapta a megbízatást, a későbbiekre az országnyira tárult 
faluhatáron belül élő nemzetnyi rokonságtól. „A világ sokkal többet leplez le magából, ha azon 
vagyunk, hogy ne saját szemünkkel nézzük . . . Több szem többet lát, s elkerülhetetlen, hogy a sok 
szem közt, amelyet így vállalunk, a mienk ne legyen ott. Minél több embernek tudsz beszámolni, 
annál nagyobb beszámoló vagy, s ha úgy fordul: annál nagyobb író. Annál jobban tudsz beszá
molni magadról is, vagyis annál jobban megtalálod magad.” A szempárok száma, amelyeket Illyés 
vállal — mintegy tízmillió. Vagyis azzal az igénnyel és felelősséggel pillant körül a világban, hogy 
az egész nemzet hasznára lásson. Tehát nemcsak útrabocsátó osztályának, a parasztságnak a tekin
tetét hordozza — mint sokszor mondták. A szemlélet valóban onnan ered, de a szemek száma egy 
egész népnyire emelkedett. Ennyi embernek tud beszámolni, ezért ő a magáról is legjobban beszá
moló; a legnagyobb élő magyar író. Leírt, megélt élményei nemzeti szempontból érdekesek, így lesz 
minden utazása, egész könyve az olvasónak -  mint saját élménye — hasznos és izgalmas.

Hogy Illyés „hazánkfia”, „nemzet referense” minőségben utazik, régen nyilvánvaló. E magas
szintű akkreditáltság emeli útleírásait a nemzeti irodalom első sorába, s épp emiatt kavarodtak kö
rülöttük megannyiszor szenvedélyes viták. Tényleg a nemzeti szempontból -  hic et nunc — legfon
tosabb látnivalókat veszi-e szemügyre? Tényleg az egész nemzeté-e a szempont? Arrafelé kell-e ek
kor és ekkor figyelnünk, amerre ő kémlel? A vitákban s az esetleges elutasításokban is mindig, akar- 
va-akaratlan benne volt a legteljesebb elismerés : tízezer útinapló között jó ha egy van -  az Illyésé -, 
amelytől ilyesmi : nemzeti szintű felelősség -  egyáltalán számon kérhető. Nem gyanítható ebben ma 
már afféle, mintha az író politikai nép-vezérséget vindikálna magának. Nem direkt politikai prog
ramok, nem nemzetközi arányú, érdekű események szerepelnek e beszámolókban. Statisztikai szá
mításai általában tíz ujjunkon elvégezhetők. Történelemből, földrajzból, szociológiából csak any- 
nyit nyújt, amennyi a színhelyen természetesen, hitelesen igazolódik. Látnivaló az, ami a két sze
münkkel látható. A köznapi események esetlegességeiben nyilvánuló történelmet képes tetten érni;
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véletlenekben megjelenő szükségszerűségek pontos megfigyelésében és hazabeszélő leírásában tudja 
meggyőzően érzékeltetni, merre tendál a világ. Eképp lesznek személyes tapasztalásai -  mint a 
mieink — mindnyájunknak érdekesek, Magyarország és a jövő számára látnivalók.

Az első látnivaló: Oroszország -  1934

A bevezető mondat („Szovjetoroszországról könyv, magyar író tollából, Magyarországon -  1934- 
ben”) nem azt jelenti, mintha magában a témaválasztásban eleve kihívó bátorság, merész újdonság 
rejlett volna, s egyben a rendkívüli visszhang biztosítéka is. Ellenkezőleg. Radnóti Miklós kritikája 
(Független Szemle, 1935. 39-^40. 1.) nemcsak a szegedi egyetemistáknak, hanem az egész igényes, 
baloldali közvéleménynek az oroszországi-riport-csömörét jellemzi. Általános bizalmatlansággal 
fogadták a hírt, hogy Illyés is közreadja útiélményeit, hiszen -  tartottak tőle — amit várnának, azt ő 
sem írhatja meg, a „leleplező” riportoknak pedig se vége, se hossza.

A Horthy-korszak és általában a kapitalista sajtó nemcsak „agyonhallgatással” volt szovjetelle
nes (- abból még nem szívódott volna szét széles körökben, szegényemberek között is az a méreg, 
melynek hatására a „bolseviki”, a „kommunista” jelző sokhelyt vérkívánó sértésnek számított, mint
egy a „rablógyilkos”-sal rokon értelemben.) Sokat, sok valótlanságot közöltek a Szovjetunióról. 
S mikor nem direkt ellenpropagandát, akkor „színes” riportokat, olyan elméletileg készületlen, felü
leti érdeklődésű újságíróktól, akiknek a leírásaiból egy kalandos kuriózumokkal teli, hatalmas egzo
tikum sejlett ki — az első szocialista ország képe helyett. Ezért is fogadta Illyés művének napi
lap-beli publikálását a vadászterületükre féltékeny újságíró-körökben heves fölhördülés. „A lírikus 
-  úgymond -  maradjon lírikus és ne ártsa magát a »szemfüles riporter« mesterségébe. Hiszen útjára 
nem vitte magával a nélkülözhetetlen szemfület, az újságíró nemzetközileg szentesített szemellen
zőjét, melynek segítségével csak azt és úgy látja meg, ami és amint állítólag az újságolvasó nagykö
zönséget érdekli” -  ironizált Szerb Antal. A közszájon forgó vélemények szélsőséges viszonylagos
ságára tekintve írhatta Bálint György (Nyugat, 1934. II. 504. 1.) : „Mondd el véleményedet Orosz
országról és megmondom, ki vagy.”

Illyés is tudván tudta, hogy 17 évvel 17 után, akkor fog munkájához, midőn az oroszországi ri
portok a „végkiárusítás lázában” Európa-szerte devalválódtak. Mindeme vélemény-káoszra mitsem 
adva, eggyel sem vitázva állította műve legelejére a jelszót: „Pisítye právda!” Csakhogy a Szovjet
unióról akkor kerengő sokféle nézet magyarázatára már Forgács Antal (Gondolat, 1935. 1. sz. 82.1.) 
a könyv egyik legvonzóbb szereplőjétől, Nyikoláj Pávlovics Csubin vasesztergályostól megfogalma
zott szentenciát idéz: annyiféle igazság (ha tetszik: érdek) van, ahány osztály.

Milyen igazságot keresett, tartott szem előtt, írt meg Illyés Gyula? Kimondatlanul minden sza
kaszban, minden élményleírásban benne van. A dolgozó osztályok, a kétkezi munkások igazságát : 
érdekét. Ez biztosította műve tárgyilagosságát, és baloldali körökben a bizalmatlan várakozásból 
lelkesült elismerésig fokozódó örömteli fogadtatást. A mostani kötet bevezetőjében az áll ugyan, 
hogy a folytatásról folytatásra erősödő hatás az egyik — a bal -  oldalról „nem nyilvánult, nem nyil
vánulhatott meg”. Pedig megnyilvánult -  éppúgy mint Illyés mondanivalója, cenzori, sajtóirodai 
akadályok között keresve a lehetőségeket. Persze nem a legnagyobb kurzuslapokban, -  azokban 
semmi, vagy csak fanyalgó glossza, „személyes rágalmazásig és fenyegetésig menő politikai indulat” 
kapott teret. De ahol lehetett, a Gondolatban, a Korunkban, a Szocializmusban, a Független Szem
lében s a Nyugatban is néhány hónap leforgása alatt olyan magukért beszélő nevek írtak alá -  egy
mástól bár sok árnyalatban különböző -  tisztelgő elismeréseket, mint Radnóti Miklós, Bálint 
György, Forgács Antal, Nagy Lajos, Fejtő Ferenc, Makkai László, Féja Géza, Szerb Antal, Babits 
Mihály s még mindig sorolhatnánk.

Azt pedig, hogy az Oroszország csak az „elsőnek szólás” kérészéletű sikerét nyerte volna el, a mos
tani kiadás mai olvasója cáfolhatja leginkább. Az „első híradás”, melynek több értéke sincs az első
ségnél -  menthetetlenül feledésbe merül, mihelyt megjelenik témájában még tíz, húsz, száz felfe
dező dokumentum, részletesebb információ. Ma a Szovjetunióról mérhetetlenül többet tudunk, 
mint Illyés 30 év előtti bármely olvasója. Tanultuk történelmét és nyelvét, magyarul olvashatjuk 
irodalmát, látjuk filmjeit, eredményeiről, életéről lapok számolnak be rendszeresen és sok ezren -  
bár kevesebben még mindig,mint jó volna-járnak ott személyesen is honfitársaink közül. Illyésmű- 
ve mégis izgalmas, felfedeztető élményű olvasmányunk lehet. Minek köszönheti ezt a varázst, ri-

3* 35



portnál útleírásnál szinte példátlan maradandóságot? Annak elsősorban, hogy messze nemcsak az 
informatív „riport” és a betűnyit sem változtatott dokumentum értékei, hanem a legnemesebb szép- 
irodalom esztétikai értékei gazdagítják; mindannak amit a haladó és értő szellemek már első olva
satban méltányoltak benne.

Emberközpontúsága mindenkinek szembetűnik. A táj, a természet annyiban érdekli, mennyiben 
sikerült már emberiesíteni. A városok, műemlékek, létesítmények csak annyiban, hogy mennyire 
szolgálják az embert s mennyi feladatot adnak még neki. Igazán a jövő érdekli, s bár sehol sem 
„riporterkedik” és sehol sem jósol -  egész népe megbízását érezve — afelől faggatózik, azt fürkészi : 
hova emelheti az embert a szocializmus.

Megfogadta moszkvai vendéglátói jó eleve adott tanácsát, hogy dialektikusán kell gondolkodni 
s látni is. így gondolkodott, így látott, ezért tudta „helyzetjelentésében” a folyamatot átlátni és ábrá
zolni. Ez az alapja annak, hogy mai, megsokszorozódott ismereteink sem kérdőjelezik sarkalatos pon
tokon a 32 éves leírás hitelét, hanem — ha szintén képesek vagyunk a dialektikus gondolkozásra -  
szépen illeszkednek vele, kiegészítik egymást. Hogyan? -  csavarhatná meg valaki a kérdést — oly 
keveset fejlődött volna a Szovjetunió három évtized alatt, hogy Illyés könyve ma is megbízható 
kalauz lehet megismeréséhez? Nem. Hanem Illyés látta -  a még megoldatlan feladatokat, a veszé
lyesnek látszó tüneteket is számba véve — biztosan és világosan a jövő útját, irányát a Szovjetunió 
1934-es jelenében; a gyárakban munkásokkal, a szovhozokban parasztokkal, a templomban pópá
val, a fővárosban és vidéken írókkal, értelmiségiekkel eszmét cserélve, jogról, művészetről, vallásról, 
szerelemről tájékozódva, sokfelé tapasztalatot szerezve. S a mű izgalmát, vonzását nem csökkenti, 
hanem fokozza a mai olvasó számára, hogy apróságoktól : az autóbuszon való közlekedés etikájától, 
az alapvetésekig : a népgazdaság struktúrájáig, remekül fürkésző szem lencséje előtt látunk—jófor
mán in statu nascendi -  sok mindent, amiben mi, mint természetes közegünkben élünk benne. Sőt 
talán épp azoknak a kezdeményeknek a vizsgálata vonz ma leginkább Illyés Oroszországához, 
amelyeknek kifejletét saját sorsunkként tudjuk. (A remekművek -  szemben az efemer műfajokkal 
-  akkor is kezdetüktől magukkal ragadnak, ha kifejletüket pontosan ismerjük.)

Illyés a kezdemények mellé a jövő hitét teszi. Nem „Fourier, Morus, talán Platon ideális társadal
mának emlékét” , a „szocializmus álmát” kéri számon, mint a „tárgyilagos utazó”, aki az előbbiek
hez „esetleg Marxét” is hozzáveszi -  mindjárt kiérdemelve a kispolgári jelzőt. Illyés elsősorban sa
ját eszméinek gyakorlati megvalósíthatását, népe jövőjének reményét mérlegeli. Nem hévül lelke
sen, nem agitál, „a tények közlésével nevel. Vagy a tények nevelnek. Ez pedig a legtöbb.” (Rad
nóti). Könyvét szinte be sem fejezi, majdhogy nem folytatást jelző pontokkal hagyja abba. Nincs 
benne deklaráció, nincsen program. Állásfoglalása és hitvallása mégis a mű egészéből, stílusának, 
szemléletének derűjéből, „tárgyához” való közelítéséből világos és egyértelmű; abból, hogy leírásá
ban rokonunknak tetszik az egész hatalmas ország népe, nemcsak a mordvinok és zűrjének; abban, 
hogy az élmények összességéből bizalom s igenlés hangzik.

A bizalom és igenlés -  persze cseppet sem harsogó, inkább meditáló, csöndes -  megvallása Orosz
ország, a szocializmus, a forradalom iránt -  1934-ben -  az egész Illyés-pályára tekintve is igen lénye
ges. Hisz ekkor, közvetlen a fasizmus uralomra jutása után, s abból eredően a nemzeti veszélyérzet 
felerősödése idején, sok baloldali író -  József Attila, Radnóti, Nagy Lajos is -  világnézeti válságba 
került. Illyés lírájából is ekkor tájt űzte ki az idillt, az ifjúi lobogást a kétely, a töprengés, az irónia. 
Imént szakadt le a hazai munkásmozgalomtól -  a korabeli szektás merevségnek is része volt ebben. 
Megírta a Pusztulást az egykézésről, de azon túl is jelei látszottak annak, hogy a parasztság jövőjéért 
való aggodalmát az egész nemzeti jövőért való szorongásra váltja. A hazai állapotokat cikkeiben 
mind komorabb, sötétebb színekkel festi. E tekintetben értékelhetjük állásfoglalásnak, akár prog
ramnak is az Oroszország tárgyilagos optimizmusát, éledő hitét, meleg derűjét.

Ilyesféle értelmezés mellett szól a szemtanú Nagy Lajos magyarázata is. Együtt utaztak küldött
ként a szovjet írók 1934-es kongresszusára; a közösen megtett útról Nagy Lajos is írt naplót — lehan- 
goltat, lehangolót. Mi lehet a nagy különbség oka? -  teszi fel ő maga a kérdést Illyés könyvéről szól
va (Nyugat, 1934. II. 603.). Szerinte kettős oka van, az egy ik -írja-„a  megvizsgált objektumban”, 
amely „nem nyerte meg föltétien tetszésemet.” A másik (s ez az igazi magyarázata az első oknak is 
és megnyilvánulása az emlegetett világnézeti krízisnek is) — az a felismerés, hogy „minden harcra 
untauglich vagyok”. Illyés pedig 1934-ben nem vallotta magát alkalmatlannak, untauglichnak a 
szocializmusért vívandó forradalmi harcra; vállalta, vállalta volna azt. „Merő kitalálásai” — melye
ket Nagy Lajos is hitelesebbeknek ismer el a lejegyezhető dokumentumoknál -  ugyanezt igazolják.
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Végül még egy kritikát idézzünk, Szerb Antalét (Erdélyi Helikon, 1934. 10. sz. 589. 1.). Ö csak 
valamely tág keblű rokoni-pajtási filantropizmust lát Illyés Szovjetunió-képében. A lágyság és az 
idilli szépség pedig valójában -  mint írja -  nem Oroszországnak, hanem Illyés nagyszerű, humánus 
művészetének köszönhető, „melyen keresztülélve a sarkvidék is lakályos és magyaros faluvá változ
nék” -  véli. A cikk vége ez: „Itt együtt van minden, ami kell, minden, amit ész és szív ad, hogy 
a költő megírja egyszer, okos-megértőn és meleg humorral, saját országának, a Dunántúlnak a nagy 
regényét.” Egy évet sem kellett várni rá, s Illyés megírta : a Puszták népét. E tetteket sürgető, indulatos 
remekművet -  melynek otthon-képe tényleg összefügg a Szovjetunióról rajzolt képpel -  mennyi 
dicsérő jelző illette, illetheti, de mennyire nem az „okos-megértő” és a „meleg humor” az első, ami 
felidéződik róla. Azt kitűnően érzékelte Szerb Antal, hogy „hatalmas prózaíró tehetség bemutat
kozása” az Oroszország, ám ez a próza nem az általa remélt irányba fordult. S hogy mennyire nem 
egyaránt avatja „lakályos és magyaros faluvá” Illyés művészete a világot: Oroszországot, magyar 
pusztát, sarkvidéket, az a Szíves kalauz további -  egyébként lakályos tájékokról szóló — látnivalóiból 
is kiderülhet.

Nyugat-európai változatok

Mert ha egyvégtében olvassuk az „útleírásokat”, már a következő néhány lap rádöbbent, hogy az 
Oroszországból hiányzik valami, mi pedig az Illyés-prózának benső sajátja : az irónia. Nem mondható, 
hogy nyomát se látni, de minduntalan derűsen lírai humorba szelídül, mintha az író szándékkal ke
rülné az ironizálást. Az Egy utolsó hétben viszont már ez az alaphangja. Az egyik fejezetnek -  pél
dául -  Az ábránd tetthelyén a címe, s a Népszövetség genfi palotájáról szól, amelyben gyönyörű pros
pektus hirdeti, hogy a Szövetség (évi húszmillió-nyolcszázhatezer-hétszázötvennégy svájci arany
frank költségvetéséből) »nagyszámú fontos ellentétet oldott meg«. „A nagyszámú ellentétek száma 
a prospektusban pontosan hat. Közülük háromról, az Alland szigeti, a mossouli és a letéciai ellen
tétről, bevallom, sohase hallottam” -  írja Illyés. A prospektus 1939 nyarán, néhány nappal a fasiz
mus iszonyú fegyveres expanzójának megindítása előtt volt olvasható. Az egyetlen „hazai” színt se 
kapó svájci hegyek fehér üdülő-édenének és a háború, szemlátomást inkább az író hazája felé vetülő 
árnyékának a kontrasztja kívánja is, tételezi is a fájdalmas, szorongó, csalódott iróniát. Ügy is hívja 
magát, mint Hans Castorpot Thomas Mann : a síkföldi beteg. Mire leérkezik, a síkföldi kirakatokban 
ott a hadszíntér térképe.

Az irónia — Bóka László (Illyés Gyula prózája; Protestáns Szemle, 1942. 140-144.) megfigyelése 
szerint-onnan ered és azért szükséges Illyés prózájában, mert írásai vallomás-jellegűek, s nehéz úgy 
vallani, hogy az ne legyen magunk mutogatása. „Tisztesség és önuralom kell hozzá” -  írta -, ezek
nek egyik fontos „irodalmi készsége” pedig az irónia. De bensőbb, mélyebb tartalma is van az Illyés- 
művek ironikusságának, mely ironikusság sohase ment az önironikusságtól. Korának ellentmondá
sait mélyen átélő jellem, felelős gondolkodó stílusa ez. Nemcsak stílusa: magatartása is. Ebben nyil
vánul -  a későbbiekben is majd — az a belső vita, amelyet Illyésben a forradalmár és a nemzetéért 
meg az emberiségért aggódó humanista folytat. A „realista” forradalmár gúnyolja az „idealista” 
humanistát, s ez utóbbi -  nem kevésbé gúnyosan -  nehéz kérdésekkel teszi próbára amazt.

E belső párbeszéd az egyik fő motívuma a Franciaországi változatoknak is. A színhelyre 1946-ban 
egyrészt -  nyilván -  az épp ekkor kiadott Hunok Párizsban hősei, színterei, eseményei vonzották, de 
főképp az a vágy, hogy a háború szakadékából tápászkodó Európában tájékozódhasson. Párizs 
a magyar irodalomban, legalábbis Batsányi óta, megbízható tájékozódási magaslat volt. Illyés 
háború előtti Párizsa -  Adyéval rokon - , a humanizmus, a demokrácia, a progresszió jelképe. 
46-ban is a megújult magyarság és a megújult Európa közeledésének reménységével indult 
oda. Az 1934-es Moszkva mellé talán az 1946-os Párizst akarta állítani, mint 1943-as, Európához in
tézett ódájában, ahol e két várost az európai haladás, a világforradalom pilléreiként vizionálta. Re
ményei, céljai azonban nem realizálódtak maradéktalanul a Franciaországi változatokban. Moszkva 
és Párizs a fasizmus háborús rombolásával szemben lehetett még a forradalom és a humánum közös 
jelképe, sőt politikai programja is. De e kettőhöz egyszerre — történelmileg reálisan — a felszaba
dulás után már nem lehetett tájolni Magyarország útját. Az „útleírás” -  ragyogó részletek során -  
vagy elkanyarodik a hazai közéleti kérdések relációitól, vagy a Hunok Párizsban lírai rezignációjához 
hangolódik. Illyés derűlátását -  A döntő kérdés című fejezetben -  ironikusan-önironikusan -  „a testi
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lelki erejük oly pompás izomjátékéval hanyatló” franciák csüggedtségéhez méri. Tzaraval folytatott 
vitájában a szlovákiai magyarok ügyéről, aztán olyan megfogalmazásokban, mint: „nem hiszem, 
hogy egy nép ,mélypontja’ után szükségszerűen már csak emelkedés következhet. . . ” — sejlik az 
a nemzetéért való aggodalom, amely a békeszerződések aláírásának szemtanúját tölti el. De ma 
olvasva — amikorra e nemzetféltő aggályok jó részét megoldotta a történelem -, világosabbn kiraj
zolódik a m ű másik, replikázó vonulata, a bizakodásé, amelyé az utolsó sor is : „Nyugodt vagyok. 
Egy szívós és nyugodt nép fia vagyok, amelynek nem kis pajzsa a derű.”

E második vonulatot -  éppúgy mint az Egy falu Dél-Franciaorszdgban bölcseletileg is, szépíróilag is 
remek értékeit — megírásuk idején a kritika nem respektálta, nem is igen respektálhatta. Azért nem, 
mert nagyon is számonkérték Illyéstől a kiérdemelt „nemzet referense” hivatást: az aktuális nem
zeti kérdésekről való szólást, illetve hallgatást. S minthogy Illyés 1944-46 közötti nagyszerű akti
vitása, (mely a kommunistákban olyan reményeket keltett, hogy a napi politikai, „harci” feladatok 
egyik vezetője lehet) abbamaradt, ő és a hivatalos kritika mind messzebb távolodott egymástól.

S földosztás után, a tsz-szervezés első lázában, olyan — csak több áttételen keresztül — vonatkoz
tatható mű, mint a francia falvakról szóló -  bármily pozitív eszméket fogalmazott általában -  hara
got, csalódást válthatott ki és hallgatást. A mostani kiadásban -  közvetlen napi politikai aktuali
tásuk vagy inaktualitásuk múltán — e stíl-remekek szépségeikkel magas szintű műélvezetet nyújt
hatnak, s tanácsaik is mérlegelhetőbbek.

Annyi után

Külön elemzést igényelne -  a témák és útvonalak változatossága okán is -  a kötetet záró kilenc, 
a legutóbbi évtizedben keletkezett rövidebb cikk. A „legutóbbi évtized” persze pontatlan dátum. 
Az első írás (a Székelyföldi tudósítás) 1956 nyaráról való; a marosvásárhelyi színház 100. Fáklyaláng- 
előadásáról tudósít -  maga a szerző ; s ebben a kritika éppen : romániai országos és azon túli nem
zetközi sikeréről nálunk miért nem esett egy szó is?

E cikk után  megint hosszabb szünet következik; az ellenforradalom utáni hallgatás évei — s „úti
napló” m ár csak 1964-65-ből került a kötetbe. Az egyik igazán csak elvont értelmezésben mondha
tó „útleírásnak” : Az avantgarde útjain járó modern vagy modernista művészi törekvésekről és a világ- 
irodalomba vezető utakon megindult magyar irodalomról ad ön-interjút. Ide sorolható még a bledi 
Pen-találkozó tanulságainak összegzése is, de hangsúlyozni is felesleges, hogy ezek az „irodalmi” 
cikkek nem ütnek el az „útleírások”-tól, nem bontják meg a kötet egységét.

A szomszédos népi-demokráciákban tett utazások élményéből született cikkek jellemzéséhez tán 
az egyiknek puszta címe is eleget mond: Élet a romokon — Berlin-Weimar-Drezda -  Húsz év múltán. 
S amin NDK-ban az író tájékozódó tekintete elsőre megáll : a rengeteg gyermekkocsi. A „rendület
lenül hazabeszélő” onnan az itthoni népesedési vitához szól hozzá -  tárgyilagosan, bizakodón.

A Jugoszlávia útjain ihletett cikkcsoport fő eszmeköre a Duna menti népek többszázados gond
ja, a nacionalizmusok leküzdésének lehetősége. E lehetőségeket, az Ady hirdette testvériségen túl, 
a József Attila sürgette testvériség, a szocialista elvek közös pályáin megvalósuló testvériség lehető
ségeit m utatja fel onnan, akár példaként is arrafelé, amerre még több a rendeznivaló közös dolgaink
ban. Ezekre az utakra is az a -  népétől érzett -  megbízatás indította, hogy az egymás mellett élés 
olyan feladatainak megoldásában segítsen, amelyek még nincsenek maradéktalanul, az érzelmek
ben és fejekben is, megoldva, tisztázva. S annak ellenére, hogy -  egy minapi előadásában mond
ta -  e kérdéseket olykor nemcsak megoldatlanoknak, de megoldhatatlanoknak véli -  itt hittel, a szo
cializmus eszméi szerint keresi megoldásukat. Tudja, hogy „ehhez is az kell -  mint a nemzeti forró
láz annyi más tünetének kúrálásához, hogy minden kórokozót kibontsunk, néven nevezzünk, a sebe
ket először is tisztítással gyógyítsuk . . . Így van -  hangzik több helyről is a válasz . . . ”

Lehet, hogy e cikkekben kevesebb a derű, a lendület, az írói bravúr, mint a korábbiakban. De az 
a tény, hogy Illyés Gyula-aki valójában sohasem fordította el tekintetét huzamosan a fontos nem
zeti kérdésekről -  ezekben a darabokban ismét, a szocialista nemzet mai kérdéseire felel — tárgyila
gosan, nyugodtan, felelősen; ez a tény bizalmat jelent felőle, bizalmat kell hogy jelentsen felé.

A Szíves kalauz összegyűjtése és kiadása jelentős esemény. Nagy utat járhat be, aki figyelmesen 
végigköveti; s rábízhatja magát: bármerre is indult -  hazavezeti. „Minden utazásnak annyi az ér
telme, amennyit azonközben önmagukban beutazunk.”
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_ Állásfoglalás
VÉGVÁRI LAJOS

A  fotográfia kulturális jelentősége
(Gondolatok „A magyar fotóművészet 125 íve” címmel, a Nemzeti Galériában

rendezett kiállítás kapcsán)

A termelés és a tudomány legkülönbözőbb terü
letein dolgozó szakember nap mint nap használ
ja a fotográfiát, a vizuális dokumentáció ma már 
elengedhetetlen, fontos eszközét. Naponta mil- 
liárdszámra nyomtatják a fotográfia segítségével 
létrejött képeket. A fotokép kultúránk egyik 
alapvető tényezője: ismereteink egyik forrása. 
A könyvnyomtatás feltalálása óta nincs jelentő
sebb találmánya az ismeretközlésnek mint a fo
tográfia : hatására az egyoldalú fogalmi művelt
ség vizuális elemekkel telítődik.

Mégis hiba lenne a fotográfiát egyszerűen 
csak rögzítő eszköznek tartani, vagyis egy sorba 
helyezni a magnetofonnal vagy a hanglemez
zel. A fotográfia nem úgy viszonyul a képzőmű
vészethez sem, mint a képzőművészeti alkotások 
könnyű és gyors rögzítésének az eszköze. Látás
módjában és eszközeiben egyaránt különbözik 
egymástól a fotografikus és a képzőművészeti 
észlelés. A képzőművész számára a valóság tár
gyai a vizuális kifejezési rendszer „szavait” je
lentik; ezeket alakítja, formálja, új kapcsolatok
ba hozza egymással, és a stílus logikája segítsé
gével homogénné alakítja a művész a különbö
ző helyen és időben szerzett tapasztalatait -  sőt 
megtoldhatja azokat kitalált formákkal is. Ez
zel szemben a fotográfia az emberi észlelést, a 
fotografálni való sajátosságot gép segítségével 
rögzíti. Minden fotográfia elkészültében egy bi
zonyos pillanatban a gépé a döntő szerep : a gép 
és az egész technikai apparátus határozza meg, 
hogy a kép az adott feltételek mellett elkészít
hető-e vagy sem, a körülményektől is függ a fo
tográfiák bizonyos formai minősége.

A képzőművész kitalál : a képzőművészeti ki
fejezés az eszmék megjelenítése érdekében je
lentéssel bíró tárgyakat valószínű összefüggésbe 
rendezi egymással. Ezzel szemben a fotográfiá
nak alapvető sajátossága, hogy csak azt lehet 
fotografálni, ami van, mert minden fotográfia va
lamely létezőnek a dokumentuma. Ennek követ
keztében a fotográfiát úgy foghatjuk fel, mint az

embert egy adott pillanatban körülvevő valóság 
rögzítésének eszközét. A fotográfia megállítja, 
megdermeszti a pillanatot, ezáltal az elemző ér
telem számára lehetővé teszi .az együtt és egy
szerre jelenlévők kapcsolatainak vizsgálatát. Te
hát a fotográfia elsajátításának sajátos intellek
tuális mozzanatai is vannak. Rendeltetéséből 
következőleg: mivel a. jelent és a moslot konzer
válja egy későbbi vizsgálat számára. A fotográ
fia: élménykonzerv, így is nevezhetjük.

Ez a megnevezés nem sértés, hanem a funk
cióra mutat rá. Élménykonzerv egy családapa 
felvétele a Halászbástyán sorbarendezett csa
ládtagjairól, az űrhajós fotográfiája éppúgy, 
mint az úgynevezett fotóművészé.

Lehet-e a foto művészet, ki a fotóművész -  
kérdezheti az olvasó, aki valószínűleg már szin
tén készített fényképfelvételeket, majd amiatt 
izgult, hogy e felvételek sikerültek-e. A technika 
fejlődik, ma már olyan fényképező automaták 
vannak, amelyekkel minden felvételnek sikerül
nie kell, sőt a gép rövid idővel a kioldógomb 
megnyomása után már élvezhető pozitív képet 
is szolgáltat. Tehát a „sikerülés” nem művészi, 
hanem technikai kritérium.

A fotóművésznek -  szerintem -  azt az embert 
nevezzük, aki olyan élményeket tud konzervál
ni, amelyek közérdekűek, amelyeket az élmény
ben nem részes ember is saját élményként, saját 
tapasztalatként el tud fogadni. A fotóművész 
alapkritériuma tehát az élmények kiszélesítésé
nek a képessége, ami nemcsak általánosítást 
jelent, hanem hihetőséget, újra átélhetőséget, 
vagyis társadalmiasult tapasztalatot. Ez a tapasz
talat azonban nem fogalmi, hanem vizuális, en
nélfogva nem a téma hat egymagában, hanem 
a fotográfia is egy formát öltött sajátos ítéletnek 
tartható. A fotográfia szerzőjének a látott dolog
ra való reagálásának a módja és ezzel együtt a 
közlés élvezetessége, atmoszférát teremtő ereje 
az, ami megragadja a nézőt. Vagyis a fotográ
fiában is lehetséges, hogy ugyanazt a témát
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ugyanegy időben különböző fotográfusok más
képpen ítéljék meg, s különböző stílusú és mi
nőségű képet készítsenek róla. A fényképezés 
tehát, még ha automata géppel is történik, nem 
automatikus folyamat. Mert nem a gép hatá
rozza meg a fényképeznivalót, hanem az em
ber. A fotográfiát ennélfogva olyan vizuális köz
lési eszköznek mondhatjuk, amely a valóság fo
lyamatos kritikája alapján egy bizonyos pillana
tot döntő pillanatnak minősít, ekkor készíti el a 
felvételét. A döntő pillanat az a pillanat, ami
kor az örökké változó, mozgó valóságban ész
revett, kritikailag elkülönített, minősített és a ki
fejlődés prognózisával is felruházott folyamat 
tetőpontjára ér; amikor a pillanatban ható 
együttlétek olyan teljesek, olyan perspektívá
juk van, hogy egy felvétel az egész helyett be
szélhet. Az a jó  fotó, amely a kifejlet képével az 
egész folyamat ábrázolását helyettesítheti. (Az 
emberi gondolkozás amúgy is dinamikus képek 
sora, elég csak utalni egy vers képváltásaira, 
hogy ez világos legyen.)

Egy fotó tehát megfelelő körülmények között 
döntő fontosságúvá válhat : olyat közölhet, amire 
semmiféle más emberi kifejezési eszköz nem ké
pes, a fotó autonóm és szuverén kifejezési esz
köz, nemcsak dokumentáció. Ilyen fotográfiát 
átkozottul nehéz készíteni. Bemard Shaw egy 
olyan horgászhoz hasonlítja a fotográfust, aki 
ül a tenger partján, szerszámát a vízbe lógat
va, és várja, hogy egy cápa akad a horgára.

Ennek ellenére világszerte kialakult és elfoga
dott az vizuális rögzítő tevékenység, amit fotó
művészeinek hívnak. Ez a tevékenység komoly 
közönséggel rendelkezik, a fotókiállítások egyre 
jobban látogatottak -  éppen a képzőművészet 
rovására. Ilyen tények tükrében jogosan nevez
hette Pawek, a fotografálás legnagyobb szakér
tője a fényképezést a XX. század biblia pau- 
perumának, a szegényekhez, tehát a tömegek
hez, a be nem avatottakhoz szóló demokratikus 
műfajnak. О maga azonban kétségbevonja a 
fotográfia művészet voltát, s az esztétikumot csu
pán a fotográfia érdekességét fokozó elemnek 
tartja. Ladendorff művészettörténész professzor 
viszont úgy véli, hogy a fotográfia а XX. száza
di ember népművészete. Hiszen a legtöbb fotog
ráfia tudat alatt hordott képzőművészeti kom
pozíció-emlékek felidézése, ill. a valóságban 
való megtalálása révén jött létre : tehát a festé
szet mindenkori állapota nyitja fel a fotográfus 
szemét az ábrázolási lehetőségekre.

Kétségtelen, hogy mindezekben a megálla
pításokban nem kevés igazság rejtőzik. Viszont 
az is tény, hogy a fotográfia egyre jobban hódít

és már saját hadállásaiban támadja a képző- 
művészetet. Ez azonban nem jelenti azt, hogy 
a fotográfia valóban ellensége lehetne a képző- 
művészetnek. A fotográfia a portré, az életkép 
és a többi dokumentumszerű pontosságot is kí
vánó műfajt sajátította ki a festészettől, azon a 
jogon, hogy jobban, gyorsabban, olcsóbban 
tudja az igényeket kielégíteni.

így tett fokról fokra új és újabb lépéseket a 
Parnasszus felé, s ma már hazánkban is művé
szetnek nevezik, holott Bartók Béla egy ember
öltővel ezelőtt még csak művészinek nevezte a 
fotografálás produktumát.

A magyar fényképezés, amely ötnegyedszá
zados múltra tekinthet vissza, a képzőművé
szethez hasonlóan nem kis hozzájárulással gaz
dagította az egyetemes művészettörténetet. Eb
ből a gazdag eredményből ad ízelítőt a Nem
zeti Galériában rendezett kiállítás. Már a kiál
lítás plakátja is sokat sejtető. Bíró Klára színes 
felvétele egy szigetet vagy homokzátonyt áb
rázol felülnézetből, a szigeten végigsiklik az em
beri alak hosszúra nyúlt árnyéka : a „terra in
cognita” különös világának képzeletét keltve. 
De ez a sziget nem félelmes és beláthatatlan: 
varázssziget ez, amelynek a varázslatossága a 
nézőn múlik, neki kell kitölteni ezt a modern 
Délszigetet műveltségéből adódó asszociációk
kal. A fotográfia jelentése legalább annyi
ra múlik a nézőn, mint a szerzőn : ez a fény
képezést a modern művészeti irányok rokonává 
teszi.

Szaklapba való feladat a kiállítás bírálata, 
részletes elemzése. Itt csupán annyi említtessék 
meg, hogy a magyar fotografálás fiatal művé
szet lévén, nem rendelkezik összefüggő hagyo
mányszemlélettel, sem tudományos értékű törté
neti irodalommal. Persze a fotográfiában a ha
gyomány szerepe sokkal kisebb, mint a hagyo
mányos művészetekben, hiszen a hagyomány 
leggyakrabban formát és módszert kínál, vi
szont a fotográfusnak egyszerre anyaga és a for
mája a valóság; ha külön, máshonnan képezné 
a formát és a követendő módszert, mint amit a 
téma kínál, ez esetben elvesztené fotoszerűségét, 
képzőművészetet utánzó előre gyártott, beállí
tott, tehát elutasítandó megoldásokat adna.

Mindezeket tekintetbe véve megállapíthat
juk, hogy a kiállítás sikerét fokozta volna az 
anyag kiválogatásának nagyobb biztonsága, a 
történeti szempont következetesebb érvényesí
tése az esztétikai -  a mai ízlést kifejező -  ítélet 
mellett. De kezdetnek ez is jó és a hatalmas kö
zönségvisszhang igazolja a rendezőket, Gink 
Károlyt és Tillai Ernőt.
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Elöljáróban bemutatták a magyar fotográ
fia kezdeteit, azt a stádiumot, midőn az ezüst
lemezre készült daguerrotípia még az elefánt- 
csontra festett miniatúrával egyenrangú, egye
di műtárgynak számított. Nálunk olyan képző
művészek, mint Barabás Miklós, Borsos József 
-  a magyar nemzeti festészet úttörői -  vitték to
vább a fotografálás ügyét: a festés mellett hiva
tásos fotográfusként is működtek. Később Mun
kácsy Mihály jelentkezett mint kitűnő fotográ
fus : vázlatait, jegyzeteit, élményeit a fényképe
zés segítségével örökítette meg (hasonlóan sok 
más festőhöz és szobrászhoz). A magyar fotog
rafálás a század végére egyre terebélyesedett, a 
társadalom minden rétegéből akadtak szenve
délyes művelői, akik hobbyként foglalkoztak 
vele. Ezek közé tartozott Eötvös Loránd, a nagy 
fizikus. A századvég táján, midőn a képzőmű
vészet elfordult a naturalizmustól, az üresen 
maradt pozíciókat a fotográfusok foglalták el. 
Rendkívül rafinált és bonyodalmas eszközök
kel olyan képeket hoztak létre, amelyek natu
ralista festményekhez hasonlítottak. Az ún. 
„nemes eljárások” kora volt ez. De hamarosan 
fellépett az ellenzék, köztük Székely Aladár, 
Ady fotográfusa, akinek szép albumához Mó
ricz Zsigmond írt elismerő előszót. Székely és 
kortársai, köztük az ötletgazdag Pécsi József és 
Vydareny Iván, vállalták a fénykép sajátos 
anyagszerüségét, a rajz élességét, az ún. natu
ralizmust; más eszközökkel, fotoszerű ötletekkel 
keresték az esztétikai érték megvalósulását.

A magyar fotográfusok egy újabb csoportja 
felfedezte a magyar falu és a népviselet szépsé
gét, s kissé talán túlságosan is szép felvételeivel 
hatalmas világsikereket aratott. Balogh Rudolf 
és követője, Vadas Ernő jártak az élen, de mel
lettük olyan kiváló fotográfusok működtek a 
magyar stílus kialakításán, mint Haller Frigyes, 
Szöllősy Kálmán, Dulovits Jenő (aki sajnos 
nem óhajtott részt venni a kiállításon) és Angelo, 
a hajdan divatos fotoműterem vezetője, Zajky 
Zoltán, a csendéletek mestere.

E megszépítő, gyakran „lakkozó” stílussal 
szemben ott állt a honn maradt vagy emigrá
cióba kényszerült fotográfusok csoportja. A kül
földre szakadtak között van Moholy-Nagy 
László, az avantgardizmus egyik kiemelkedő 
alakja, Brassai, Párizs éjjeli életének kiváló áb
rázolója és Robert Capa, akinek a kiállításon 
szereplő „A milicista halála” c. felvételét Ara
gon a század legnagyobb fotográfiájának ne

vezte. Itthon az ún. szociofoto virágzott, mely 
sok szempontból párhuzamos jelenség a falu
kutató mozgalommal: művelői baloldaliak, sőt 
egy részük az illegális kommunista párt tagja. 
Sugár Kata, Kálmán Kata, Tabák Lajos, Gönci 
(Frühof) Sándor, Lengyel Lajos és még sokan 
mások, megrázó dokumentumokban fejezték ki 
a tiltakozásukat a Horthy-korszak ellen. Egyik 
nagy kiállításukat, amelyhez Kassák Lajos írt 
előszót, a rendőrség betiltotta, s valójában most, 
34 év után kerülhetett a magyar közönség elé. 
E csoporttal rokonszenvezett a magyar riportázs 
legkiválóbb művelője, Escher Károly.

A kiállítás cezúráját jelenti a fotomontázsok 
terme, amelyben Bálint Endre, Gyarmati Tiha
mér, Jakovits, Kassák, Kornis, Országh Lili, Vaj
da Lajos művei szerepelnek : vitatható azonban, 
hogy nem képzőművészeti kiállításra valók-e 
ezek a montázsok. Ugyanitt láthatók a magyar 
színes fotografálás válogatott dokumentumai. 
Sajnos elég vérszegény és ötlettelen az anyag. 
Bár majd minden színes fotográfustól egy-egy 
jobb felvétel is található, ezt az egyet a többi 
gyenge leggyakrabban lerontja. Színes fotogra- 
fálásunk még mindig gyermekcipőben jár.

A felszabadulás utáni két évtized anyagát 
négy terembe helyezték a rendezők. Hosszas 
elemzés indokolná csak nagyjából elutasító vé
leményünket. Ezért annyit jegyzünk meg, hogy 
történeti jellegű kiállítást, a tetszés -  nem-tetszés 
elvének érvényesítése alapján nem lehet rendez
ni. Emiatt nem mutatja meg ez az anyag, hogy 
milyen szerepet tölt be a fotografálás a szocia
lista társadalomban. Inkább azt szemlélteti, 
hogy fotográfusaink egy része menekül a való
ság elől és a képzőművészti absztrakcionizmus 
mintájára olyan fotográfiákat hoz létre, ame
lyeknek jelentése homályos, állásfoglalása, véle
ménye alig van : mintha a mai fotográfusok meg
elégednének azzal, hogy a természetben megta
lálták azokat a formákat, amelyeket a modern 
képzőművészet a műteremben talált ki. Persze 
véleményünk nem lehet globálisan elítélendő, 
hiszen Langer Klára, Vadas Ernő, Escher Ká
roly, Gink Károly, Koffán Károly, Zinner Er
zsébet, Reismann János, Vámos László, Bállá 
Demeter művei sok értéket, mély emberi gon
dolatokat, figyelemre méltó valóságtartalma
kat tárnak elénk. Úgy gondoljuk, hogy az ő út
jukon kell tovább haladnia a magyar fotogra- 
fálásnak, hogy méltó módon folytassa nagy elő
dei igazságkereső indulatát.
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Felelet
A lelkiismeret színháza

„A legnemesebb és legnagyszerűbb tett, ami korunkban az angol színpadon megvalósult.” (Sunday Times). „Olyan 
esemény, amely nem mérhető a meglevő színpadi kategóriákkal, és kívül esik a konvencionális kritika területén.” 
(The Times). „Ez a produkció minden eddiginél szorosabb kapcsolatban áll a korral, amelyben élünk, és amelynek 
tényeit gyakran ignoráljuk.” „Szenvedélyes tiltakozás az emberi alantasság ellen.” „Bizonyára a legszokatlanabb 
élmény Londonban, és mindenki meg fogja nézni, aki a művészetben érdeklődik az iránt, amit didaktikus színház
nak neveznek.” (Daily Telegraph).

Még a fenti elismerő vélemények egynémelyikéből is kihallani a bizonytalanságot és zavart, amellyel a londoni 
kritika reagált az angol színházi élet hosszú idő óta legizgalmasabb eseményére: a Royal Shakespeare Company 
US című produkciójára. Az előadás az október 13-i bemutatót követően azonnal éles viták kereszttüzébe került: 
lelkes dicséretek és heves támadások érték.

Az US témája a vietnami háború. írója nincs : maga a társulat hozta létre, Peter Brook rendezte. Műfaját tekintve 
dokumentumdráma, célja pedig -  idézzük a Times-ot -  „hogy áthatoljon a közönség védőfalán és támadást in
tézzen a külvilág barbarizmusától való kényelmes elzárkózás ellen.” Brook mindenekelőtt a közös felelősségre, 
mindannyiunk lelkiismeretére apellál. Nyilvánvalóan erre utal már a kettősen értelmezhető cím is: az US az 
Egyesült Államok (United States) rövidítése és egyben az angol személyes névmás hangsúlyos esetben használt 
többes szám első személyű alakja; annyit jelent tehát, hogy MI. A dráma eszerint nemcsak egy nagyhatalomról szól, 
amely háborút visel egy nép ellen (és különösen nem általában a háborúról, mint holmi palackból véletlen szabadult 
szellemről, ahogy a Times „a külvilág barbarizmusa” címszóval sugallja), hanem a vietnami agresszióról és rólunk, 
akik részesei vagyunk annak, ami a világban történik, és ilyen módon felelősek is vagyunk érte. Ezt a kollektív és 
mégis személyes felelősséget érezteti az egész előadás.

A színpadkép fölé hatalmas méretű, jelképes bábu-monstrum emelkedik: félreérthetetlenül Amerikára utaló 
kellékekkel aggatták tele; hasán óriási sárga rakétát „visel”, szemgödreiben színes bőrű fiúcska ül. A háborút szim
bolizáló szörnyetegtest az előadás egy pontján félelmetes, nyomasztó ünnepélyességgel ereszkedik a szereplők feje 
fölé. Ez az egész előadásra jellemző jelképesség nem elvonatkoztatott, homályos szimbólumokat jelent, hanem 
nagyon is konkrét, félreérthetetlen utalásokat. Egyetlen példa : a színpadon egy buddhista szerzetes ön-elégetéssel 
tiltakozik a háború ellen. Mellette egy amerikai kvéker ugyanezt teszi. Csakhogy ez a tiltakozás a Pentagon falánál 
történik.

Az előadás egész első része a régi és az újkori Vietnam történetét mondja el. A játék stílusa a totális színház Brook 
által már a Marat-Sade produkcióban kipróbált és tökélyre vitt eszközeiből tevődik össze, melyben a zene, tánc, 
pantomim, élőkép és tömegjelenet váltakozik monológokkal, párbeszédekkel és Adrian Mitchell éles hangú, vádló 
verseivel. Szavakkal lehetetlen leírni, hogy mi is történik a színpadon. Látjuk a vietnamiak hősies ellenállásának 
stilizált képét a hódítókkal szemben. Az új Vietnam győzelmét vörös zászlóerdő köszönti a színpadon. A „szeny- 
nyes háború” kezdetének pillanatában minden sötétbe borul. Azután gyorsan pergő képek következnek: az elfo- 
gottak kihallgatása, saigoni sajtókonferencia, fejvesztettség és zűrzavar . . .  Végül pedig egy döbbenetes zárókép: 
a háború áldozatai, ajkukon a haláltusa iszonyú nyögéseivel, papírzsákkal a fejükön, vakon botorkálnak előre, a 
közönség széksorai közé, s karjukat könyörgő, segélykérő mozdulattal tárva feléjük várják, hogy kivezessék őket.

A körülbelül hatvan percig tartó második rész csaknem teljes egészében egyetlen hosszú beszélgetésből áll egy 
pátosz nélküli öngyilkosságra készülő férfi és egy hétköznapi, liberális gondolkodású lány között. A férfi a háború 
ellen akar tiltakozni, a lány viszont nem hisz az ilyenfajta tiltakozás hatékonyságában. Az egyre ünnepélyesebb 
magasztossággal megfogalmazott dikció során végül mégis a lány az, aki csaknem az őrjöngésig fokozott felháboro
dással tiltakozik saját és mindannyiunk közönye ellen. Idegtépő sikollyal, végső érvként idézi fel a napalmbombák 
nyomán lángba borult angol pázsit képét. Brook jól tudja, ha más nem, ez kizökkenti honfitársait kényelmes nyugal
mukból. Talán ezért fordul e pillanatban ismét közvetlenül az egész emberiséget képviselő nézőhöz. Ez az előadás 
befejező mozzanata: az összes szereplő mozdulatlanul, néma csöndben néz farkasszemet a közönséggel, amely 
szégyenkező, szótlan zavarral távozik a színházból.

Az US mindannyiunk felelőségéről beszél. Bemutatása azt példázza, hogy a lényeges kérdésekben eligazító, 
valódi művészet vállalja ezt a felelősséget.

A M adách Színház még ebben az évadban színpadra viszi a drámát.
Holtai Tamás
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Két magyar könyv Vietnamról

Makai György, kitűnő földrajztudósunk hasznos, drámaian megírt kis könyvben számol be vietnami utazásának 
tapasztalatairól. (Vietnam, Kossuth Kiadó, 1966.) A könyv drámaiságát nem a stílus vagy a kompozíció sajátos
sága okozza. A szerző egyszerű, tényekből és megfigyelésekből felépített beszámolót ír. Az adatok drámaiak, melye
ket tudomásunkra hoz. Vietnam, mint történelme során mindig a mi hazánk is, kereskedelmi és hadi utak össze- 
ütközési pontján fekszik. Kétezer éven át küzdött népe a kínai császárok expanziós törekvéseivel szemben; száz esz
tendőn keresztül a francia gyarmatosítók éhhalált jelentő „civilizációja” ellen; s két esztendő óta az amerikai inter
venciósokkal birkózik élethalálharcban. Ezt a szakadatlan küzdelmet érzékeljük, szuggesztív adatok mozaik
képeiben. A legmegrázóbb statisztika: a francia gyarmati uralom alatt, miközben a parasztok számára kötelezővé 
tették az alkohol és az ópium fogyasztását, az egy főre eső évi rizsfejadag az 1900-as évi 284 kilogramról 1937-ig 
187 kilogramra csökkent. A hanoi múzeumban fényképdokumentumok láthatók, az éhhalálban elpusztult parasz
tok gúlába rakott holttesteiről. E képek megdöbbentően az auschwitzi tragédia emlékezetét idézik.

Az amerikai agresszió, azok a módszerek, amelyeket Johnson zsoldosai alkalmaznak, ugyancsak a hitleri szelle
met keltik életre. „Stratégiai falvakba”, azaz koncentrációs lágerekbe zárt parasztok százezrei; a felperzselt föld 
taktikája, napalmmal felégetett lakóházak és vetésterületek; a  lakosság megfélemlítésére, erkölcsi erejének kimerí
tésére szolgáló barbár légitámadások.

Ismét a tények ereje által drámai dokumentumok teszik érzékletessé a Magvető Almanach sorozatban megjelent 
Vietnam-antológiát. E kötetet szintén Makai György állította össze, előszót is ő írt hozzá. Az antológia legegysége
sebb s átgondoltabb része -  a fénykép- és grafikai anyag, ebből széles vonalú kép bontakozik ki a vietnami 
tájakról és emberekről, Dél-Vietnam viharos éveiről, s Észak-Vietnam szívós, félelmet nem ismerő ellenállásáról. 
Hincz Gyula 40 grafikája atmoszférát teremtően illeszkedik a fényképanyaghoz. Igen értékesek azok a jórészt 
külföldi lapokban megjelent riportok, interjúk és nyilatkozatok, amelyek az emberiség növekvő tiltakozását fejezik 
ki az agresszióval szemben. Valamennyiben a Sartre kifejtette alapgondolat fejeződik ki, változatos formában és 
hangnemben. „Ma egy világos, cinikus, jellegzetes agresszióról van szó, amelyre nincs igazolás, nincs komoly 
alibi. Azt is meg kell mondanom, hogy Amerikát általános értelemben nem tekinthetjük a világ középpontjának.”

Ezek a megnyilatkozások a mai haladó újságírás és publicisztikai irodalom művészi szempontból is példamutató 
remekművei. Hozzájuk szerényen, de meggyőződéssel csatlakozik az a vers, riport és műfordítás anyag, amellyel 
magyar írók és költők fejezik ki a vietnami nép harcával való együttérzésüket.

D.

K ritika
KÉPZŐMŰVÉSZET 

írja: Németh Lajos

Az őszi évad tárlatairól

Az 1966-os nyár végi és őszi évad ugyancsak bővelkedett művészeti eseményekben, olyannyira, hogy a krónikás 
szükségképp zavarba is jön, mert már a puszta felsorolás is nagy terjedelmet igényelne. Nem is vállalkozhatunk 
teljességre törő és részletes beszámolóra, hanem csak a főbb események rövid érintésére. Az áttekintést nehezíti, 
hogy az elmúlt fél évben a rangos egyéni bemutatkozások mellett több jelentős, sőt művészettörténeti revelációként 
ható retrospektív kiállítás is megrendezésre került. A pálmát ismét a Szépművészeti Múzeum vitte el, hiszen két 
olyan anyagot mutatott be, amelyeknek jelentősége túlnő az ország határain. Az Albertina grafikai gyűjteményéből 
kiállított néhány remekmű méltatására ugyan e rövid összefoglalásban nem vállalkozhatunk, s a tíz évszázad 
magyar művészetét bemutató, Párizsban korábban megrendezett kiállítással sem foglalkozhatunk itt érdem
ben, pedig ennek jelentősége nem csupán művészettörténeti. így együtt látnunk a magyar művészet főmű veit, 
eddig még nem adatott meg. A Fehéregyházáról előkerült honfoglalási tarsolylemeztől, a kalocsai királyfejen, 
a zseniális M. S. mester alkotásain és a Corvinákon át Derkovitsig és Egryig ívelő vonal ugyancsak gazdag 
remekművekben, és a történelmi sorsviszontagságok miatt ugyan több ízben megtört, mégis impozáns művészeti 
fejlődésről tanúskodik. A kiállítás fő értéke persze elsősorban az, hogy együvé csoportosította az egyébként különféle 
múzeumokban elszórtan látható műveket. Ugyanakkor felhívta arra is a figyelmet, hogy a képzőművészeti könyv
kiadásunknak, minden eredménye mellett, még mennyi adóssága van, és hogy művészettörténet-tudományunk 
nem sokáig odázhatja már a nagy irodalomtörténeti kézikönyvhöz hasonló, több kötetes magyar művészettörténet
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megírását. Egy ilyen nagy vállalkozás talán segíthetne művészettörténet-írásunk már-már katasztrofális el
maradottságán.

A véletlen jóvoltából az őszi évadban csaknem egyidőben láthattuk a magyar művészet fejlődésében fontos sze
repet játszó három művésztelepnek, a szolnokinak, a vásárhelyinek és a szentendreinek a kiállítását. Nem azonos 
műfajú tárlatok voltak, hiszen a Nemzeti Galériában a szolnoki telep jelenlegi lakói nagy, reprezentatív anyagát 
mutatták be, a vásárhelyiek szokásos -  immár tizenharmadik -  őszi tárlatukat rendezték meg, míg a szentendrei 
művésztelepet remek esztergomi kiállítás reprezentálta, amely lényegében Dévényi Iván hozzáértő szemme 1 váloga
tott magángyűjteményére épült.

Vásárhely és Szolnok törekvésében sok rokon vonás fedezhető fel, ugyanabból a törzsből, a Munkácsy-tradícióból 
és az ún. „alföldi iskolából” sarjadt mindkettő. Táptalajuk is rokon: a paraszti világból fakadó tartalom, témakör 
és a Tisza-vidék természeti szépsége. Ennek ellenére művészettörténeti arcélük másmilyen, Vásárhelyé sokkal 
pregnánsabb, m int Szolnoké. Nem lehet ezt pusztán a tehetség kérdésével megmagyarázni. A jelenlegi szolnokiak 
közül a legjobbak elérik a vásárhelyiek minőségét, soraik nagyon meg is erősödtek a nemrég odatelepült igen tehet
séges Berényi Ferenccel. Lehet, hogy a mostaniaknak majd sikerül megteremteniök a szolnoki telep önálló jellegét, 
és a telepet csakugyan rangossá tudják majd emelni. Mert jelenleg a „szolnoki művészet” -  ellentétben a vásár
helyivel -  inkább csak földrajzi meghatározás, nincs sajátos étosza és az azt manifesztáló önös formanyelve. Pedig 
időben nagyobb a múltja, mint Vásárhelynek, hiszen Szolnok, Nagybánya példájára, már a századfordulón teleppé 
szerveződött, sőt azt megelőzően felfedezte már Pettenkofen, majd a századvégi életképfestők. A telepen dolgozott 
éveken át Fényes Adolf, van valami köze hozzá Mednyánszkynak is, majd a törzshelye volt Aba Nováknak stb. 
Mind jó művészek, az életművük elképzelhetetlen a szolnoki élet nélkül. Sokat köszönhetnek az ottani miliőnek, 
mégsem forrtak vele össze oly egzisztenciálisan, mint Koszta a Szentes környéki tanyavilággal és Tornyai a „nagy 
sömmi”-vel, a vásárhelyi pusztával. Vannak tehát Szolnoknak sokat köszönhető, sőt azt mondhatjuk szolnoki 
művészek, nincs azonban szolnoki művészet. Persze nehéz lenne ennek okát így kutyafuttában megválaszolni. 
Jobban kellene ehhez ismerni a kérdés szociológiai és földrajzi hátterét. Vajon puszta véletlen, hogy a Szolnokból 
hiányzott az a stílust és művészi étoszt involváló erő, atmoszféra, amely a Tiszazugban megvolt? Etnikai és földrajzi 
oka van ennek? Vagy Szolnok már túl „polgárosult” volt ahhoz, hogy meglegyen ez az atmoszférája? Nem mező
város már, de még nem ipari centrum, inkább csak közlekedési csomópont, és mindez nem tudott oly tiszta kép
letté válni, m int Vásárhelyt? Vagy ahhoz oly szófukar parasztivadékok kellettek, mint Koszta vagy Tornyai, hogy 
igazán közel lehessen férni ä helyi táj és etnikum, a paraszti világ „leglelkéhez” ? A szolnoki művésztelep tudomá
nyos feldolgozása azonban éppúgy várat magára, mint a vásárhelyié. Ismét ott vagyunk, mint előző passzusunk 
végén : akárhová nyúlunk, a problémák tömkelegé várja a művészettörténeti, a művészetszociológiái analízist -  és 
még a valódi problémák felméréséhez sem nagyon jutottunk el.

A vásárhelyi tárlat egyébként az őszi bemutatkozások szokott szintjét képviselte. Természetesen az évenkénti 
jelentkezés szükségképp változó minőséget eredményez. így például Szalay Ferenc, aki jelenleg nagyobb freskó
megbízatáson dolgozik, fáradtabb vagy már ismert művekkel szerepelt. A vásárhelyi iskola másik vezéralakja. 
Németh József azonban életműve egyik legszebb darabjával, a „Vásárhelyi M adonnáival. A képen ritka szerencsés 
módon találkozik a dekoratív sommázás, az ökonomikus tér- és tömeg-szerkesztés és a robusztus erő. Az anya 
gyermekkelés a Pietá-motívum egyesül a képben, az asszony óvó balja egyszerre áld és véd. Vásárhely legjobb arcát 
reprezentálja e kép, emblémaszerű egyszerűséggel fogalmaz meg ősi érzelmeket, egyesíti a népi tradíciót a Gauguin- 
féle posztimpresszionizmusban fogant képlátási elvekkel. A vásárhelyi „idősebb” nemzedék két jellegzetes alakja, 
Kohán György és Kurucz D. István — akik tulajdonképpen összekötik a mai Vásárhelyet Tornyaiék munkásságával, 
és akik nélkül nem születhetett volna meg a jelenlegi monumentálisabb, klasszicizáló vásárhelyi stílus — jellegzetes 
munkákkal szerepeltek. Köztük most Kohán a meggyőzőbb. „K abát” című szigorúan szerkesztett képe életműve 
legszebb darabjai közé tartozik. Kurucz azonban kezd modorossá válni és objektivitása már-már a színes fotóé.

Hogy a vásárhelyi művészet egyre szélesebb hatósugarúvá válik, leginkább Kondor Béla „Bohóc” című képe és 
Orosz János nagyméretű olajtemperája a „Nap, Hold és állatok” mutatja. Természetesen egyik művészt sem lehet 
a vásárhelyi iskola jellegzetes képviselőjének minősíteni, bár állandó kiállítói az őszi tárlatoknak. Kondor képe 
méltó folytatója a közismertté vált „Darázskirály”-nak. Kondor műveiben gyakran sajátosan egyesül a par excel
lence grafikus és a festői elem, jóllehet a közvélemény még most is elsősorban grafikusként tartja számon. Pedig 
festőként is a legkiválóbbak között van, és a vásárhelyi tárlaton szereplő „Bohóc” is a magyar festészet nagy telje
sítményei közé tartozik. Most már a koloritban is meg tudja oldani azokat a leheletnyi finomságokat, amelyek 
eddig inkább érzékenyen rezegtetett, mindig jelentésteli rajzát jellemezték. Szimbolikája pedig e képében is szuve
rén, és az emberi lélek oly mély rétegeit szántja, ahova kevés századunkbeli művész tudott lehatolni. Orosz Jánost a 
szakmai közvélemény eddig is tehetséges művésznek minősítette, de művészetéből sokáig hiányzott az egyéniség 
zamata. Hosszabb itáliai tanulmányút után kezdte végre megtalálni saját útját és tavalyi kamarakiállítása már 
méltán keltett feltűnést. A most kiállított képe ugyancsak egyénivé formálódó szimbolikáját és stílusát reprezentálja. 
Szimbolikája a népi mítoszban gyökerezik, mint Nagy László versei. Színei üdék, kompozíciója átgondolt. Ha fej
lődése töretlen, nagy kibontakozás előtt áll művészete.

Üj szín a szolnoki és a vásárhelyi telep munkásságában, hogy egyre nagyobb szerepet játszanak a szobrászok. 
Vásárhelyen Szabó Iváné és a tragikusan fiatalon elhunyt Gyenes Tamásé az érdem, ők indították el a főiskolások 
raját Vásárhelyre. Jelenleg már olyan tehetségek állandó tagjai a vásárhelyi telepnek és kiállításoknak, mint Samu
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Katalin, a legjobb magyar állatszobrász, a sárvári születésű Németh Mihály, aki élettel tudja megtölteni a Med- 
gyessy-tradíciót, és az egyik leginvenciózusabb fiatal szobrászunk, Ligeti Erika.

A szolnoki és a vásárhelyi kiállítás a művésztelep mai arcát mutatta meg, az esztergomi Balassa Múzeumban 
rendezett szentendrei festészetkiállítás némiképp utal a történelmi fejlődés főbb állomásaira is. Míg Szolnok és 
különösképp Vásárhely a magyar festészetben oly nagy szerepet játszó realizmusnak a legújabb hajtása, a szent
endrei festészet stílusa már összetettebb képlet. Kialakulásában nem is azonos magának a művésztelepen dolgozók
nak a munkásságával, hiszen a telepet annakidején a római iskolához tartozó, többnyire vallásos tematikájú festők 
alapították, és e magyar novecentisták közül többen évekig lent is dolgoztak Szentendrén. Tehát azzal a paradox
nak ható művészettörténeti jelenséggel állunk szemben, hogy a „szentendrei festészet” általánosan használt fogal
mába sok valójában Szentendrén született festmény nem fér bele, azaz nem mind „szentendrei” az, ami szent
endrei, vagy csupán akcidentálisan az.

Nehéz a „szentendrei festészetet” a többi művésztelephez vagy regionális művészeti csoportosuláshoz hasonlí
tani. Nagybányától elválasztja, hogy nincs oly szellemi és stílusbeli egysége, mint a nagybányai telepnek volt, 
ugyancsak nem fedezhető fel a szentendrei festészet képviselői között olyan szellemi rokonság, mint ami nyil
vánvaló a plebejus szemléletű alföldieknél, illetve vásáhelyieknél. Gzóbel Béla lírai posztimpresszionizmusától 
Kmetty János és Barcsay Jenő konstruktív szellemű piktúráján át Vajda Lajos „pszichorealizmusáig” (Kállai 
Ernő) vagy Bálint Endre népi ihletésű szürrealizmusáig oly nagy a távolság, hogy nehéz szellemi vagy 
stílusbeli rokonságról beszélni. E különféle művészeti megnyilvánulásokat csakugyan csupán a nevet adó minőség, 
maga Szentendre fogja össze. Természetesen ebből a földrajzilag, történelmileg és etnikailag sajátos atmoszférájú 
és jelentésű városból fakadó etosz különféle aspektusból szemlélhető, eltérő módon lehet rá rezonálni, mint ahogy 
ezt a Szentendrén dolgozó festők meg is tették. A Czóbel-féle franciás-magyar posztimpresszionizmusban a szent
endrei hangulat inkább csak couleur locale-ként érződik, ám Czóbel stílusa megformálódhatott volna Szentendre 
nélkül is. A Barcsay és a Vajda nevével fémjelzett irányok azonban már egzisztenciálisan kötődnek Szentendréhez. 
Ugyanazt a motívumot analizálják, de intenciójuk más, az egyik úgyszólván kívülről, a másik belülről konstituálja 
és értelmezi ugyanazt a jelentésegészt. Barcsay Szentendrében a megformált motívumot látja, a formailag homo
gént, amelynek egyformán összetevője a kubisztikus térkonstrukció és a jellegzetes szentendrei provinciális barokk, 
és amely alkalmas térbeli és formai viszonylatok, a sík-tér korreláció, tehát a sajátos szerkezeti-esztétikai összefüg
gések elvonatkoztatására. Vajda pszichikailag rezonált a város jelentéstartalmára, számára Szentendre nem első
sorban a megformált entitás, hanem oly struktúra, amelynek egyformán összetevője az etnikumok, a történelmi és 
társadalmi rétegek találkozása és a még — némiképp nosztalgikusan — megragadható mítosz. Mind a Barcsay, -  
mind a Vajda-féle metamorfózis azonban elképzelhetetlen az ihlető Szentendre nélkül, művészetük két koordináta
tengely, amelynek közös kezdőpontja maga a város. Persze, hogy ez így lehessen, ahhoz Szentendre bonyolult 
jelentésvalósága kellett, amely sokkal összetettebb, mint a tiszta képletű Nagybánya vagy Hódmezővásárhely.

Nem iskola, nem művésztelep, mégis tudatos csoportosulás volt a Műcsarnokban rendezett ,,Kilencek” tárlata. 
Bár a katalógusban nem olvasható semmiféle program, amely indokolná a csoportos kiállítást, néhány sajtónyilat
kozat, a szakmai mendemonda, a nálunk szokatlanul reprezentatív katalógus és kiállítási propaganda sejtette, hogy 
többről van szó az alkalmi és véletlenszerű csoportosulásnál. A hírek újrealista törekvésekről beszéltek, elkötelezett 
művészetről, amely a Nagy Baloghok és Derkovitsok örökét akarja az új körülmények szellemének megfelelően 
újjáéleszteni. Kulturális politikánk törekvése, hogy a legjobb művészi hagyományok folytatására, élesebb, 
saját eszmei és művészi profil kialakítására buzdítsa alkotóinkat, helyes, és messzemenően gyümölcsöző lesz. 
E hasábokon magunk is szóltunk már e kérdésről, a kiállítási alkalmak és formák gyarapítását, a határozot
tabb arculatú művészi produkciók kiválasztását sürgetve.

Ez a kiállítás azonban nem igazolta a várakozást, a csoportnak nincs egységes arca, sem eszmeileg sem 
formailag, nem is határolódik el különösképp a jelenlegi figurális festészetünk és grafikánk nagy átlagától. A cél is 
többnyire csak a témaválasztásban vagy még inkább a címadásban sejtődik. Minőségben sem egységes a csoport, a 
grafikusok sokkal jobbak. Mind a négy grafikus már kialakult oeuvre-t vallhat magáénak. A mostani kiállításon is a 
már ismert, megbízható szintjükön szerepelnek, meglepetést közülük — jó értelemben — csak Stettner okozott, bár 
a legutolsó nagy kiállításon szereplő művei már sej tették művészi kibontakozását. Az ő grafikai lapjaiban csakugyan 
jelentkezett valami új törekvés. Halványan az olasz neorealista filmekre és Mándy Iván novelláinak hangjaira 
emlékeztetnek művei, érződik bennük, hogy Stettner ismeri a pesti proletár-kispolgári világot. Lapjai figurálisak, 
de nem illusztratívek. Ridegségük és átgondolt rendjük meggyőző. Persze négy tehetséges grafikus nem alkot külön 
csoportot, hiszen még vagy fél tucat rokon szellemű grafikusművészt sorolhatnánk.

A csoport festői eklektikusabbak. Szabó Zoltán a legérdekesebb közöttük, noha képei mérete általában indokolat
lan, és túlzottan kötődik a magyar Cézanne-istákhoz. De művészete nyers és őszinte, ő az egyetlen a kiállító festők 
közül, aki valóban a város pereméről és a gyárak világáról hoz üzenetet. Darabosságában is markáns egyéniség. 
Épp ez hiányzik a többiből. Sarkantyú rafináltan eklektikus, Konfár modoros, Vati és Ridovics nem emelkedik túl 
a szokványon. Általában Szabón kívül mindnyájuknál megemésztetlen még Domanovszky művészetének hatása.

A tárlat tehát nem igazolta a felcsigázott várakozást, ami jó volt benne, az nagyjából már ismert volt. Minden
esetre jó indítás, több egymást vállaló művész csoportkiállítását kellene megrendezni hasonló formában.

Az elmúlt évad kiállításainak érdekes színfoltjai voltak az egyéni gyűjteményes tárlatok. A Nemzeti Galéria 
Oelmacher Anna szeretetteljes rendezésében mutatta be a két éve elhunyt Pór Bertalan életművét. Érdekes volt
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újra együttlátni ezt az egyenetlenségében is impozáns anyagot. Pór a magyar avantgarde egyik vezére volt, mégis a 
gyűjteményes kiállítás bizonysága szerint főművei a századelőn festett realista portréi. Mikor a modernek útjára 
lépett, bizonytalanná vált. Az 1909-es „Család” című kompozíciójában ugyan nagy lehetőséget csillantott meg, 
e kép a modern magyar festészet „Avignoni kisasszonyok”-ja lehetett volna. Nagylélegzetű mű, a szecesszió 
stilizálása, a kokoschkai emberlátás és a szerkezetes csoportosítás egyéni hangon egyesült benne. A két évvel 
később festett „Vágyódás tiszta szerelemre” és „Hegyi beszéd” izomkolosszus homonkuluszaival azonban furcsa 
képződmény, a valódi monumentalitást az izom- és hústraktálás helyettesíti. Érdemes lenne egyszer tüzetesebben 
elemezni e jelenséget, hiszen Pórral csaknem egyidőben hasonló formáció mutatkozik a modern magyar szobrászat 
egyik indítójának, Beck Ö. Fülöpnek a műveiben. Lyka Károly találóan „húspazarlásnak” nevezte Beck szobrai
nak e jellemvonását, és e jelzőt bízvást elmondhatjuk Pórról is. Mindenesetre a posztimpresszionizmussal elegy 
magyar szecessziónak érdekes megnyilvánulása* e külsőleges monumentalitás, és minden bizonnyal a még nem 
eléggé letisztult tartalom szülte e hibrid formát.

Ugyancsak a magyar szecesszió világába vitt el Gulácsy Lajos Székesfehérvárott rendezett tárlata. Gulácsyról 
gyakran esik szó, de művészetét alig ismerjük. Néhány főműve ugyan a Galériában van, legtöbb azonban magán- 
gyűjteményekben, vagy lappang, és sajnos a háborúban sok elpusztult. A művészetéről megjelent Lehel-féle könyv 
már elavult, reprodukciói használhatatlanok. Ezért a kiállítást rendező Szabadi Judit művészettörténet-írásunk 
régi adósságának a törlesztését kezdte meg és fogja, reméljük, kiegyenlíteni a tudományos monográfia megírásával. 
Gulácsy a magyar szecesszió preraffaelita igazodású ágának főalakja. Bár a gödöllőiek nyíltabban kötődnek a 
preraffaelitákhoz, mégis Gulácsy műveinek szelleme közelebb áll hozzájuk. Egyre tisztábban körvonalazódik, hogy 
a magyar szecessziós festészet két fő-alakja Rippl-Rónai és Gulácsy, és hogy e két név egyúttal a magyar szecesszió 
kettős igazodását mutatja. Rippl-Rónai a francia art nouveau rokona, Gulácsy a preraffaelitizmus késői és pszichi
kai meghatározásában egyéni utóda. Érdekes, hogy a hozzánk térben és kultúrkörben közelebbi müncheni és bécsi 
szeceszsziónak nincs rangos magyar képviselője.

A harmadik művészettörténeti rangú emlékkiállítás a tihanyi Egry-tárlat volt. Jóllehet a tihanyi kolostor
múzeum teremadottságai nem engedték a mélyebb rendezői koncepció kibontását, a rendezők a magángyűj
temények legszebb darabjait gyűjtötték össze. Kár, hogy e szép kiállítás miatt elmaradt a budapesti tárlat, pe
dig itt lenne m ár az ideje, hogy végre Budapest is nagy gyűjteményes tárlatot szentelne az egyik legnagyobb 
magyar művésznek. Mindenesetre a tihanyi kiállítás — hasonlóan a nemrég megnyílt nagyon szépen rendezett 
keszthelyi „Balaton a képzőművészetben” tárlat Egry terméhez -  sokat tett Egry népszerűsítése érdekében, hiszen 
a látogatók ezrei vethették össze Balaton-élményüket Egry látomásaival, és ahogy a hevenyészett szociológiai fel
mérések is bizonyítják, a hely varázsa sok kétkedőt meggyőzött Egry igazáról.

Érdekesmód gazdag évadja volt a szobrászoknak. Augusztusban Schaár Erzsébet székesfehérvári kiállítása nyi
totta meg a sort, majd a már említett Samu Katalin, Németh Mihály, Gyenes Tamás, Andrássy Kurta János és 
Labore Ferenc gyűjteményes tárlata követte. Schaár Erzsébetet eddig is az egyik legkiválóbb magyar szobrászként 
ismertük, Károlyi- és Bartók- portréja nemrég aratott méltó sikert. A fehérvári tárlaton nem a portrék, hanem kis- 
domborművek és kisplasztikák domináltak. Schaár kisplasztikái régebben is lírai transzpozíciók voltak, leheletnyi 
plasztikai finomságok jellemezték őket. Néhány éve azonban Giacometti művészetének a hatása megújította művé
szetét. Ez nem felületes formajegyekben mutatkozik meg, hiszen csak néhány elnyújtott arányú, ideges mintázású 
szobra jelzi a közvetlen hatást. A Giacometti-élmény inkább csak élesztő volt, hirtelen kirobbanó vállalkozókedv 
és újat keresés indítója. Néhány kisreliefjén úgyszólván a szecesszió problémaköre éledt újjá, e műveiben a növényi 
világ és az asszony, mint éledő és hervadó virág keresi a plasztikai megformálódását. Máskor a tartalomsugallat oly 
erős, hogy a formaadás még tapogatózva keresi az adekvát megoldást, a szobor még a megformálás előtti taktilis 
alakítás-folyamat élményét kelti. A plasztika köztudomásúan objektív műfaj, kevés művésznél vált ily szubjektív 
rezdülések elmondására alkalmassá, mint Schaár szubtilisan érzékeny szobraiban. E szubjektivitásnak és a még 
megformálás előtti plasztikai élménynek megfelelően Schaár művészetében nagy szerepet játszik a festői, impresz- 
szionisztikus elem, bár a több szobrában jelentkező szürrealisztikus hang is jelzi, hogy modernebb életérzés keresi 
plasztikai vetületét, mint a századelő impresszionista szobrászatában. Schaár plasztikájának a legjellemzőbb 
vonása az intimitás. Laborcz Ferenc monumentálisabb méretben gondolkodik. Intellektuális szobrász, elsősorban 
szerkeszt és a primer jelképalakítás lehetőségét keresi.

Nem tartozott a szoros értelemben vett plasztikához az őszi évad egyik legizgalmasabb kiállítása, Gádor István 
Ernst-múzeumbeli nagy tárlata. Gádor neve összeforrott a modern magyar kerámiamüvészet megteremtésével. 
A magyar népi kerámia csakúgy előfeltétele művészetének, mint a primitív plasztika -  de sohasem vett át 
kész dolgokat, mindent átalakít a sajátos gádori világ formarendje szerint. A legutolsó nagy iparművészeti sereg
szemlén szembeötlő volt, hogy mily sok iparművész próbálkozik a modern plasztika megoldásának egyszerű 
applikálásával. Gádor jól ismeri a modem szobrászi törekvéseket, az Arp-féle téralakítást csakúgy, mint a 
pozitív-negatív formák újszerű megoldásait. Mint ahogy kitűnően ismeri a modern festészet eredményeit is, hiszen 
kis kerámia-táblái hasonló szelleműek, mint Barcsay síkkonstruktív képei. De nála mindez a kerámia műfajlehető
ségein belül dolgozódik föl, minden megoldásából érződik az anyag tisztelete, titkának megértése. Mindenre rezonál, 
de művészete belső fejlődését követi. Munkásságában úgy emelkedett a modern magyar kerámia nemzetközi 
szintre, hogy megőrizte az önállóságát, sajátos zamatát.

Az évad izgalmas kiállítással zárult, Barcsay Jenő gyűjteményes anyagával. Analízisére visszatérünk.
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TUDOMÁNY

Népzenénk hatalmas korpusza elérkezett ötödik köte
téhez. Ez az újabb állomás nemcsak számszerű nagyob
bodás, hanem bizonyos fordulópont is az eddigi kiadá
si gyakorlatban. Eddig az anyag közlésén volt a hang
súly, amihez képest eltörpült a feldolgozó apparátus, 
itt most imponáló méretű és minőségű feldolgozás is 
magyarázza az anyagot. S ami nemzetközi sikere szem
pontjából ugyancsak döntő jelentőségű: a kötet egész 
szöveganyaga — a népi szövegek csakúgy, mint a tudo
mányos feldolgozásé -  angolra is le van fordítva, tehát a 
külföldi olvasó számára is hozzáférhető.

Sehol nem volt ez a kétnyelvűség annyira indokolt, 
mint ebben a kötetben. Az egész sorozatnak eddig leg
jelentősebb, legsúlyosabb anyagát tárja a világ elé. 
A halottsirató műfaja a zene ősemberi múltjából fönn
maradt emlék, amire most kezd egyre jobban felfigyelni 
az emberiség. De hogy kezd, az azt is jelenti, hogy még 
alig ismeri. A Népzene Tára korábbi köteteinek anyaga 
-  bármilyen értékes volt is önmagában -  nem állt 
egyedül a népek dallamkiadványai között. Gyermekjá
tékdalt, a szokások dallamait, a lakodalom zenéjét sok
felé publikálták, sokszor külön kötetekben is. Siratót 
azonban alig. Összefoglaló kötet ebből a műfajból eddig 
egyáltalán nem jelent meg, szórványos közlés, leíró 
tanulmány is alig, románoknál, oroszoknál, másutt in
kább csak jelzés, a sirató-szokás leírása. Ezúttal tehát 
kötetünk nemcsak a legjobb és legteljesebb a többi közt, 
hanem az első, az egyetlen. Egyúttal mindjárt össze
foglaló is, amely egy teljes nemzeti anyagot ad közre, 
s az egész nemzetközi anyagról is nyújt áttekintést.

Egy ilyen „ős formákban” , zárt közösségekben -  
tovább élő hagyomány feltárása, „gyűjtése” rendkívül 
nehéz feladat. Kétszeresen az : tartalma és formája mi
att. Tartalma, a gyász, szigorúan alkalomhoz kötött 
jellegével, mélyen átérzett komolyságával, nem igen 
tűri a „reprodukálást” ; egyházi keretekbe nem illő, 
„pogány” jellege pedig újabb időkben sokszor kihívta 
az egyháziak rosszallását ; de ettől függetlenül is érezte 
a nép azt a nagy távolságot, ami elválasztja ezt a szo
kást a műveltek felfogásától. Szégyellte hát, titkolta, 
nem engedte megörökíteni. De formája miatt is nehéz 
volt a megörökítés. Egy állandóan változó, soha egy
formán nem ismétlődő dallam és egy jajgatásokkal tar
kított, rögtönzött szöveg még a leggyorsabb kezű le
jegyzőnek, a legkiválóbb zenei emlékezetnek számára 
is megoldhatatlan feladat, megfoghatatlan, tünékeny 
matéria, amely kisiklik a megragadni akaró kézből. 
Még fonográffal sem igen lehetett igazi lényét megra
gadni. A henger rövid lejáratú, sokszor kell cserélni, 
leállítani az énekest, amikor legjobban beleélte magát; 
a tölcsérbe éneklés kényelmetlen, merev póza is ellene 
volt, hogy egy fokozatosan belemelegedő s akkor 
már magáról szinte mit sem tudó öregasszony hozzá 
alkalmazkodjék. Igazán csak a magnetofon hozta meg a 
teljes beleéléssel, természetesen éneklő asszonyok teljes 
siratóinak felvételét. S még ez sem minden: kellett

Siratók

(Akadémiai Kiadó, 1966)

hozzá a zárkózottság feloldása is. Mint Kodály írja: 
„Népünk is változott fél század alatt. Nem félénk, nem 
gyanakszik, tudatára ébredt a maga és hagyománya 
értékének, megértéssel nézi és segíti a hagyománya 
megismerésére törekvő munkát, bár tudja, hogy ennek 
el kell múlnia.” Ennek köszönhető a rohamos fejlődés 
a sirató gyűjtésében. 1905 előtt csak egy híradás lát 
napvilágot a szokásról és egy vázlatos, alig felismerhető 
följegyzés; 1952-1963 közt viszont 503 sirató és 183 
paródia kerül magnetofonszalagra. És mikor már azt 
hittük, a legrégiesebb vidéken is kihalt a szokás, akkor 
sikerült Budapest közelében, Tápiószecsőn még öt-hat 
öregasszonytól is felvenni ötfokú siratót.

Ez az ötfokú sirató maga is meglepetés. Korábban azt 
hittük, hogy csak egyféle sirató van, amely többnyire 
dúr-hangnemű, és vagy 5-6 hangból áll, vagy egy egész 
oktávot bejár, de lényegében azonos. Az újabb gyűjté
sek Erdélyből, de még az Alföldről is igen sok ötfokú 
siratóval ismertettek meg. Fríg hangsorú, moll és más 
tulajdonságokban eltérő, új fajták is kerültek elő.

Mindez látszólag ellentmond azoknak a következte
téseknek, amelyeket korábban levontunk az addig 
ismert siratóból. A dúr-típust, a kisebb hangterjedelműt 
csakúgy, mint az oktáv-nagyságút, kapcsolatba hoztuk 
hasonlóan kötetlen, ugor dallamokkal egyfelől, más
részt egy sereg strofikus magyar dallammal, amelyben 
zárt formába merevedve ennek a siratónak dallam
elvét és körvonalait lehetett felismerni; ezekben láttuk 
az ötfokú-török dallamstílus előtti, ugor zene tovább
élését. Az új tapasztalatok azonban látszólag cáfolják, 
tulajdonképpen azonban megerősítik ezt az elképzelést. 
Mindenesetre azt, hogy fejlett dallamokat a kötetlen 
siratóból vezessünk le. Ugyanis nemcsak az „ugor-típu
sú” siratót fűzik erős szálak bizonyos népdaltípusok
hoz, hanem a többit is. A gyimesi, tisztán ötfokú sirató- 
nál ez a kapcsolat egészen világos. Sárosi Bálint mutatta 
ki, hogy bizonyos gyimesi „keservesek”, amelyek már 
strofikus dalok, de soraik terjedelme, sőt szövege még 
nem teljesen kötött, s amelyek szoros kapcsolatban van
nak a temetéssel is, tökéletesen egyeznek dallamvona
lukban az ottani siratóval, csak már tovább vannak 
egy lépéssel a formai megszilárdulás útján. S a fríg 
siratók mellé is tudott tenni Rajeczky erősen rokon, 
kötött formájú dallamokat. Tehát úgy látszik, a kötet
len siratóból kötött dalokhoz csakugyan vezet fejlődés; 
az új csak az, hogy nem az összmagyarságra terjed ki 
egy korai történeti korból fennmaradt siratófajta, ha
nem a magyarság különböző csoportjainál különböző 
siratók élnek, s ezekből különböző dallamstílusokat 
lehet levezetni. Azt jelenti ez, hogy a különböző dallam
stílusoknak mindnek volt valami kötetlen előzménye? 
Lehetséges, hogy a területileg elkülönülő sirató-stílusok 
a magyarság különböző eredetű rétegeinek megtelepü
lésében, összetételében is nyomra fognak vezetni?

47



Annyi kétségtelen, hogy új távlatok nyílnak sokfelé az 
új tapasztalatok nyomán.

Üj távlatokat nyit Rajeczky bevezetője és tudomá
nyos apparátusa is, mindenekelőtt az a nagyvonalú tör
téneti áttekintés, amelyben a magyar elbeszélő források 
és irodalmi művek vallomásai vannak egybegyűjtve a 
siratásról a középkor legrégibb emlékeitől kezdve a 
X V III-X IX . századi írókig, Verseghyig és Gvadányiig. 
A sirató népi elnevezéseinek, „szakkifejezéseinek” és 
magának a siratás szokásának elmélyült ismerete kel
lett hozzá, hogy a régi források elnagyolt leírásából, 
általános szóhasználatából is ki lehessen hámozni, hogy 
nemcsak sírásról, gyászról van benne szó, hanem éne
kelt siratásról. Gyakorlott szemmel olvasva meglepő 
gazdagsággal ontják forrásaink a szokásról való meg
emlékezést, s kiderül, hogy néhány századdal ezelőtt 
még az egész magyarság körében gyakorolták, királyi 
családot és főurakat is beleértve, egészen az apácákig. 
Margit királylány is siratott a Nyulak szigetén, s 
egy-egy szerzetes halálakor még a férfiszerzetesek is.

A dallamrokonságot külön fejezet tárgyalja. Elsősor
ban az eddig szórványosan közölt siratókat veszi vizs
gálat alá, de ahol már sikerült más típusban is fölfedez
ni siratónk megfelelőit, ott ezekre is kitér. S úgy látszik, 
több is a párhuzam  hősénekekben, ballada-dallamok
ban és egyéb daltípusokban, mint a kimondott siratók- 
ban. Ezekben Rajeczky úgyszólván csak különbözése
ket tud felsorolni (egy-két szomszédnépi esettől elte
kintve, ahol keveredés fennállhat és magyarázhatja a 
sirató azonosságát). A dallamegyezések a Balkántól és 
Szicíliától Dániáig és a már nyilvántartott ugor éneke
kig viszont — ha nem is siratóban — kétségtelenül fenn- 
állanak. Rajeczky óvatosan megmarad a tények leszö- 
gezésénél, s nem bocsátkozik föltevésekbe, látván a fel
tárt anyag csekély voltát a feltárandóhoz képest. Mi itt 
mégis annyit megkockáztathatunk, hogy egy ilyen, pe
remterületeken és archaikus műfajokban fennmaradt 
dallamtípust joggal tarthatunk igen ősi, óeurópai dal
lamnak. Ennyiben tehát lehet nálunk ugor eredetű is, 
hiszen egy óeurópai dallam, amely az ugoroknál is ki
mutatható, nálunk pedig a siratóban maradt fenn 
máig, nagy valószínűséggel tekinthető olyannak, ami 
az ugor-együttélés korától fogva él népünk hagyomá
nyában. Sajnos, éppen a kötet úttörő jellegéből követ
kezően, összehasonlításban csak vázlatot tud nyújtani.

Amit azonban saját anyagunkból tudhatunk, azt 
bőven kapjuk ebben a kiadványban. így például a szo
kás részletekbe menő leírását egyes fázisainak kitűnő 
felvételeivel együtt (de sajnos, többnyire gyenge klisék
kel), sok tanulságot a rögtönzésről éppúgy, mint örök
lött formulák felhasználásáról, a kettőnek együttes je
lentkezéséről, a siratásra való felkészülésről, sőt a ha
gyomány „tanulásáról” is. Fél Edit és Hofer Tamás 
szép átányi leírása a gerince ennek a résznek, amely 
valóban példás alapossággal ismerteti meg a szakem
bert és az érdeklődő olvasót a siratás szokásával és jelen
tőségével egy falu társadalmában. Öreg parasztasszo
nyok számtalan nyilatkozata tanúskodik arról, hogy a 
sirató spontán rögtönzés, sem előtte nem tudják, mit 
fognak mondani, sem utána nem tudnák elismételni. 
„ . . .  nem tudtam  volna megmondani, hogyan siratnám,

mit énekelek felette, míg fel nem álltam. Nem gondolja 
el, csak mikor a szájára jön, akkor mondja ki” , ,,. . . jön 
az magátul, ahogy a fájdalom diktálja, eszibe ju t akkor 
minden az embernek”. Mégis, ugyancsak számos köz
vetlen tapasztalat, visszaemlékezés tanúsítja, hogy ké
szülnek is rá, különösen a gyengébb tehetségűek, félvén 
a nyilvános szerepléstől és a kritikától, sőt, hogy gyer
mekeknek tanítgatják is az idősebbek, még fonóban is, 
s hogy a gyermekek bábúval vagy állatok teteme fölött 
játsszák is a siratást, s így tanulnak bele a hagyomány
ba. S bizonyos, többször felbukkanó szövegformulák is 
tanúskodnak róla, hogy az egymástól hallott ötletek 
tovább élnek, vagyis bizonyos hagyománya is van a rög
tönzésnek. Nem is szólva a falu ítéletének alakító erejé
ről, ami az átányi leírásból szépen kirajzolódik. Ezért 
van, hogy a fájdalmat formátlanul kifejező, egyszerűbb 
-  de akkor is őszinte -  siratók mellett kiérlelt, szép, sőt 
költői lendületű szövegekkel is találkozunk.

Az átélt siratók népünk mély érzéséről és költői képes
ségéről tanúskodnak, a paródiák viszont egy más szel
lemi képességét bizonyítják, csúfondáros szellemességét. 
A nem illő, ügyetlen kifejezés, a komikusán ható vissza
emlékezések és az örökké hatásos kétértelműség a for
rása ezeknek a gúnyos anekdotáknak, amelyekből 
egyes ötletek bejárták az egész országot, sőt a nyelv
határon is túlmentek szomszédainkhoz. Sok helyütt 
már maga a komoly sirató ki is veszett, de a paródia 
túlélte és még fenntartja emlékezetét.

Az anyag szépségéhez járul a feldolgozás érdekessége 
is. A Népzene Tára eddig is arról volt nevezetes, hogy 
nemcsak zenei rendszerben közölte a dallamokat, ha
nem minden anyag számára megtalálta a neki megfe
lelő, legjobb rendszert. A siratók ebben a tekintetben 
újítást tartalmaznak: területi elrendezésben hozzák a 
zenei anyagot. Csakhogy ennek is megvan az átgondolt, 
zenei alapja. Kiderült, hogy a siratófajták nagy általá
nosságban egy-egy területhez vannak kötve, tehát a 
földrajzi rend ebben az esetben a leghelyesebb zenei 
rend is. Ugyanakkor az egyes típusokról készült vázla
tok kétféle mutatóba is összeállítva gyors áttekintést 
adnak az anyagban található minden zenei sajátságról 
és könnyen feltalálhatóvá tesznek mindenféle dallam
fajtát; talán kissé bőven bánnak az „ötfokú”, „ötfokú 
részletek” megjelöléssel ott is, ahol a diatonia erősebb
nek vagy legalább olyan erősnek mutatkozik, de azért 
általában kitűnően tájékoztatnak az egyes fajták, sőt az 
egyes darabok zenei sajátságairól; s a hosszú és folyton 
változó siratók részletes lejegyzései mellé könnyen át
tekinthető kivonatot is adnak, amely egyszerre felvilá
gosít a dallam lényegéről. Külföldi és belföldi zene
kutatók bizonyára hálásan fogják méltányolni ezt az 
előzékeny tájékoztatást.

Egy ilyen fejlett feldolgozás nem pillanatnyi erőfeszí
tésből születik, hanem hosszú fejlődés során, sok kísérle
tezésből szűrődik le végső eredményként. Ez a kötet is 
szervesen nőtt ki az immár hatvanéves szakszerű nép
zenekutatásból. Magja Kodály egykori, zoborvidéki, 
szalontai és somogyi gyűjtése, ami már a húszas évek
ben külön tanulmánnyá nőtt ki, és már a kottametszé
sig és a korrektúráig eljutott. Az összehasonlító feldol
gozás is Kodály akkori megállapításain, Szabolcsinak és
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e sorok írójának probléma fölvetésein át jutott el mai 
állapotáig. A siratóban rejlő ősi hagyomány és össze
hasonlító lehetőségek kezdettől fogva izgató központi 
kérdései voltak tudományunknak. Erre az alapra azon
ban az új kötet monumentális épületet emelt. S ebben 
a kollektív munka csakúgy részes, mint nagy egyéni 
teljesítmények. Elsősorban Rajeczky Benjáminé, a ze
nei rész szerkesztőjéé, akinek nagyvonalú összehason
lító munkája, történeti és zenetörténeti keretbe illesz
tett feldolgozása teszi a kötetet elsőrangú tudományos 
teljesítménnyé. De amellett, hogy a gyűjtésből és a le
jegyzésből is alaposan kivette a részét, neki köszönhető 
a kötet megtervezése és megszervezése is, a nagyszabású 
apparátustól az angol fordításig. Az első perctől fogva 
világosan látta, milyennek kell lennie ennek a kötetnek, 
s azt elérte vagy saját munkájával, vagy a feladatoknak 
és a szerepeknek kitűzésével. Az ő érdeme mellett azon
ban még sokak érdeméről kell megemlékezni. Kiss 
Lajos fáradhatatlan gyűjtő és lejegyző erőfeszítése nél
kül az anyag nem lenne ilyen imponáló, emellett a 
szövegek gondozása is az ő feladata volt; Járdányi Pál
nak köszönhetjük ezúttal is a zenei -  helyesebben a 
területi — rend kidolgozását; Pál Máté a történeti és 
irodalmi források felkutatásával járult hozzá a feldol
gozás sikeréhez egyéb, szerkesztési gondjai mellett. 
Ezenfelül azonban a csoport számos belső és külső 
munkatársa támogatta bőven gyűjtéssel és adatokkal 
a nagy munkát, ami csakis ilyen közösségi alapon

Az a feszítőerő, amely -  mint a földgáz a hévizet, ola
ja t -  a néprajzi érdeklődést, a népi kultúra kultuszát a 
harmincas-negyvenes évek fordulóján fölszínre lökte, 
s annyiféle mozgalomban — a népi írókéban, a regös
cserkészetben, egyetemi diákéletben s egyebütt -  árasz
totta el az országot, a fölszabadulás után még mintha 
fokozódott volna. Ennek a „geotermikus energiának” 
társadalmi, politikai természete volt, és belső ellent
mondásai ellenére is egyformán szolgálta a parasztság 
társadalmi fölszabadulásának ügyét, a földosztást, a 
szövetkezeti jövőt, és -  mintha e kettő nem egymás 
ellen dolgoznék -  a hagyományos parasztkultúra menté
sének, ápolásának föladatát. Mozgalmanként, sőt egyé
nenként eltérő arányban küzdött egymás ellen a völ
kisch és a populaire, az a két, egymással elválaszthatat
lanul egybefonódott törekvés, amely nemzeti és társa
dalmi indokoltsággal egyszerre nézett szembe a paraszt
kérdéssel. Ez -  összefüggésben az antifasiszta harccal 
és a munkásosztály, a szocializmus jövőjével — a ma
gyarság „sorskérdéseinek” legfőbbike volt.

A fölszabadulást követő években a népi kollégiumi 
mozgalom, a szabadművelődés, sőt a szovjet példa 
révén még tetőzött a népkultúra kultusza. A dogmatiz- 
mus ideje érdekes módon kettősen hatott: míg egyfelől 
a „narodnyikizmus” gyanússá vált, másrészt -  nagy 
becsben állt a népdal, a népművészet, mihelyt hajla-

♦Ortutay Gyula: H alhatatlan népköltészet (Magvető, 1966),
— O rtutay Gyula: Kis magyar néprajz (Gondolat, 1966).

válhatott olyan nagyszabású teljesítménnyé, mint ami 
a kötetben megvalósult. Ha még hozzávesszük, hogy 
az angol fordítást is nemcsak kitűnő fordító, hanem 
éppen a népköltészet fordítója, az angol-skót balladák 
szakértője, Gombos Imre végezte, s nemcsak szakér
telemmel, hanem különös szeretettel is, s hogy még 
ezt a fordítást is angol népzenekutató kartársunk, 
Laurence Picken nézte át, akkor reményünk van arra, 
hogy ezúttal az angol olvasó is teljesen élvezhető 
formában kapja mindazt, ami szépséget népünk ebben 
a műfajban ránk hagyott, s mindazt a tudnivalót, 
amit a kutatók róla elmondanak. Végre a korpusz 
nemcsak kottaanyagával és méreteivel fog hatni a 
külföldi szakemberekre, hanem tudományos feldolgo
zásával is és népi szövegeinek szépségeivel.

A mű azonban nemcsak a szakembereknek szól, ha
nem a művelt közönségnek is. Hiszen ami benne van, 
egy darab történelem ; azonfelül emberség is, igaz érzés, 
nemegyszer magasrendű élmény; ősi formákban meg
nyilatkozó örök emberi magatartás. Ezek az értékek 
már eddig is túllépték a szakemberi érdeklődés hatá
rait: a siratót hallhattuk már filmmesébe ágyazva is, 
sőt előadó művésznőnk ajkáról színpadon is. Ennek az 
érdeklődésnek ajánljuk az új összefoglalást is, amiből 
ki-ki azt választhatja, amihez érdeklődése leginkább 
vonzza: vagy a megható emberi megnyilatkozást, vagy 
a zenei ősformákat, vagy a tudományos tájékozódást.

Vargyas Lajos

Ortutay Gyula két könyve*
mot mutatott Ferenc Jóska neve helyére Rákosiét behe
lyettesíteni. Némelyekben ilyen elképzelés élt a nép
hagyomány jövőjéről, a szocialista folklórról. Csak az 
utóbbi évtized tisztázta, hogy a teljes emberi fölszabadu
lás, a primitív és paraszti életformából -  a tradicionális 
népkultúra gazdasági-társadalmi alapjáról -  való ki
emelkedés ugyanúgy osztálytalan kultúrába vezet, mint osz
tály nélküli társadalomba. Nem a traktort rímbe szedő rig
mus a folklór szocialista formája, hanem a korábban 
erre képes paraszti költői talentumnak az egyetemes 
magyar, sőt világirodalomba emelkedése.

Félreértés ne essék. A munkásosztály régi és mai 
hagyományvilága, folklórja -  amint mindkét új köny
vében Ortutay is vizsgálja, sürgeti kutatását -  éppoly 
érték, mint a paraszti örökség, s éppúgy tanulmányo
zásra méltó történelmi, esztétikai, folklorisztikai szem
szögből egyaránt, mint ez. Am napjaink művelődési 
fejlődése máshova vezet, nem arra, amerre a paraszt
romantika, s nem amerre a proletkult hívei vélték. 
Osztatlan közösségi kultúrába torkoll „mély” és „magas” 
műveltség, egyetemes lírába olvad egybe népköltészet és müköl- 
tészet, népművészet és egyéni alkotók fémjelezte képzőművészet. 
Természetesen nem máról holnapra, s az is természe
tes, hogy maga ez a kölcsönhatásokban létrejövő fejlő
dés szintúgy tanulságos, tehát vizsgálandó, mint mind 
a két ág, amely különben is közös forrásból indult, és 
az emberiség egész története folyamán egymásból táp
lálkozott.
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Az a tudomány, mely ezt a történeti kölcsönhatást 
vizsgálja: a néprajz, a folklorisztika. Ha az utóbbi évti
zedben -  az előbbeninek a reakciójaképpen is -  jórészt 
megszűnt a parasztkultúra iránti érdeklődés korábbi 
társadalmi, politikai indítéka, s ha visszahatásként ma 
a közkultúrában -  rádióban, televízióban, szórakoztató 
iparban -  méltatlanul csekély szerepet kap is a népzene 
és a népművészet számos más ága, talán mégsem re- 
keszthető ki a ma és a holnap közműveltségéből mindaz, 
amit a néprajz- és népköltészet-tudomány fölmutathat. 
Mert ha igaz is, amit Ortutay Kis magyar néprajza, mos
tani kiadása előszavában mond, hogy a könyvében 
vizsgált jelenségek jórészt már a múlté, azaz a magyar 
néprajztudomány ma már zömmel történeti stúdium, ez 
nem jelenti, hogy nincs szava a mához. Részint a tör
ténelem sokakat érdekel, joggal számíthat érdeklődésre 
tehát népünk szájhagyományban élt tudása, mese
világa, szóbeli kultúrája is, annál inkább, hiszen ez min
denkor, ma is, belejátszott az egyetemes nemzeti kultú
rába. Hogy friss példát hozzak: Móricz Barbárokba és 
Jancsó Szegénylegények című filmje alapmotívumukat 
tekintve közös folklórforrásból, a kötőfékről szóló Sze
ged vidéki epikus néphagyományból kapta ihletét. 
A történeti néprajz sem mellőzhető tehát, ha úgy tet
szik, még a filmesztétikából sem. Másrészt viszont a nép
rajz, ha tárgyának, a parasztságnak fejlődését nyomon 
követi, szemünk láttára tágul a művelődéspolitika szá
mára tanulságokat föltáró kulturális szociográfiává, 
műveltség-szociológiává, sőt művelődésbölcseletté.

Ortutay két könyvének egyaránt érdeme, hogy egy
szerre szolgálja mind a két célt. A negyedik -  a némettel 
együtt ötödik -  kiadást ért Kis magyar néprajza terjedel
mével is, jó értelemben vett olvasmányosságával is pél
dás tudománynépszerúsítő, ismeretterjesztő munka, 
semmi mással nem helyettesíthetően betölti a hagyo
mányos magyar paraszti kultúra legjelentősebb ágaza
tairól való tudnivalók kompendiumát. Az átdolgozás, 
amely a l l .  fejezet teljes cseréjét is jelentette, feledteti 
velünk a szerzőjében is bujkáló kétséget, vajon nem 
kellene-e mára már ugyanerről egészen új könyvet 
írnia? Hiszen ha kellően történeti távlatba állítjuk a 
több mint negyed százada, 1940-ben fogalmazott mon
datokat, nem téveszthet meg bennünket a jelen idejű 
előadásmód sem. Szemlélete sem avult el. A harmadik 
kiadás előszavában szerényen mentegeti magát, amiért 
„a fogalmazás nem viselte magán a marxista-leninista 
jelleget” . Mégis, társadalomszemléletének realizmusa 
és demokratikus látószöge képessé tette őt arra, hogy 
ma csak árnyalatokkal kelljen erősítenie vagy halványí
tania szövegét. S ez lényegében áll a fölszabadulás 
előtti írásaiból is jócskán merítő tanulmánykötetére is. 
Nem véletlen, hogy még Révai is, amikor Marxizmus és 
népiesség című munkájában a népi írók táborában meg
különbözteti „a szegedieket”, Erdei mellett főként tőle 
idéz „a nagyobb demokratikus következetesség” bi
zonyságára. Nem éppen ezekből a munkákból, hanem 
a velük azonos szemléletű, nagyjából egy időben is 
született Magyar népismeretből (1937). De a Halhatatlan 
népköltészetből is idézhetnénk merész németellenes meg
állapításokat, a paraszti társadalmi ellentétekkel szá
moló, rájuk építő fölismeréseket, a környező népek

kel való testvéri együttélést igazoló és igenlő monda
tokat.

Ortutay széles látóköre, komplex szemlélete írásainak 
szintén szót érdemlő tulajdonai közül való. Szellemi 
geneziséből, majd közéleti szerepéből érthető ez. Iro
dalomtörténésznek indul, Tömörkény-monográfiája 
máig kikerülhetetlen kiindulás minden továbbkutató- 
nak, s ma is eleven az érdeklődése irodalmi életünk 
iránt. Soha el nem mulasztaná, hogy a népköltészet és 
az irodalom bárminemű kapcsolatára ne utaljon. A 
délszláv epikáról szól -  említi, hogy Ady is szerette a 
Márkó királyfiról szóló hősénekeket. A Simplicissimus 
Kakuk Marcit juttatja eszébe. A francia chanson kap
csán Petőfi dalait idézi. Orbán Balázs főművéről tüs
tént elmondja, hogy Jókai és Móricz kincsesbányát 
talált benne. Gergely pápa legendája a szicíliai és a 
magyar folklórban is él, ám zárójelek között emlékeztet 
Thomas Mann Kiválasztottjára. Vagy nem jellemző-e, 
hogy Kiss Lajos könyvének ismertetésekor azt jegyzi 
meg : Kosztolányi lelkesen üdvözölte volna a vásárhelyi 
szegény asszony életének tudós megfigyelőjét — ragyogó 
stílusáért! Hogy Illyés és Darvas könyveinek egykori 
méltatásait magától értődő természetességgel vette föl 
az alcímével expressis verbis néprajzinak szánt köteté
be, az is ezt a tág látókört és a folklorisztika, néptudo
mány tárgyának széles sugarú ívvel való elhatárolását 
mutatja. De még analógiákat is az irodalomból merít. 
A vígballada világát Tamási dévaj, tündéri novelláinak 
hangvételével érzékelteti, mégpedig nem a kötetlenebb 
esszében, hanem a Kis magyar néprajzban. Ugyanitt a 
mesemondó egyéniségek jellemzésére az irodalmi élet
ből hoz példát: „a kiemelkedő alkotók körül sok jelen
téktelen epigon, ,újramondó’ nyüzsög” . A Tápéról 
idézett boszorkánysághoz mindjárt hozzápászítja Bóka 
László Karfiol Tamásának egyik passzusát. A népkölté
szet elemzésében Valéry neve, tétele bukkan föl.

Mindennek módszertani jelentősége is van. A nép
költészetkutatás hosszú küzdelmet folytatott, míg ön- 
elvűségét, az irodalomtörténettől függetlenülő szemléleti, 
módszerbeli sajátosságát kivívta, amíg pl. szövegközlé
seinek szépítéstől ment, esztétikai igényű átírással meg 
nem hamisított hitelességét biztosíthatta. Ám ez a füg
getlenülés utóbb odáig ért, hogy az irodalomtörténet 
feledkezett meg a folklórról és a folklorisztikáról, s hagyta 
számításon kívül. Vívmány volt, amikor Féja Géza iro
dalomtörténetében önálló fejezetet szentelt a népkölté
szeti gyűjtés klasszikusának, Kálmány Lajosnak. Az 
irodalomtörténeti kézikönyv is -  az első kötet eléggé nem 
dicsérhető kivételét nem tekintve — mostohán bánik mind 
népköltészetünkkel, mind a vele foglalkozó hazai tudo
mány eredményeivel, képviselőivel. A folklorisztika és 
az irodalomtörténet kölcsönhatásos egyensúlya -  az 
irodalom és folklór dialektikus kapcsolatának tükre
ként — még kialakítandó a hazai tudományban. Ortu
tay munkássága e tekintetben eredmény is, minta is.

Nem marad azonban a hazai népköltészetnél. Dél
szláv, szlovák, román, francia, lengyel, olasz, sőt japán 
és néger folklórkincs is górcsöve alá kerül, s pár mon
datban a francia népdal vagy a szicíliai mese egyaránt 
megkapja karakterisztikus s a mindnyájunk előtt leg
jobban ismert magyarhoz viszonyított jellemzését.
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Legutóbbi tanulmánykötetének, az Írók, népek, száza
doknak bírálatában szóvá tettem, hogy Ortutaynak 
mindaddig nem volt szerencséje írásainak válogatásá
val. Ezúttal végre valóban egységes, jól komponált gyűjteményt 
kaptunk kézhez, mégha az előbbi kötet egy részének át
emelése árán is. Elsősorban az arcképek galériájára áll 
ez : így együtt, tudománytörténeti sorrendben, tanulsá
gos portré-csarnok. Némelyiknek ott lenne a helye az 
irodalomtörténeti kézikönyv imént hiányolt fejezetei 
között. Az arcképeket a szintén homogén Mesélő világ 
című fejezet követhette volna inkább, s csak azután a 
vegyes folklorisztikai írásokat nyújtó címadó fejezet. 
A kritikák gyűjteményét viszont jobb lett volna a meg
írásuk időrendjében olvasni. így kissé zavar, majdnem 
egymás mellett, az Erdei szociográfiai tanulmányáról 
szóló 1935-ös írás, s a Darvaséról 1966-ban írott. Bár ez 
sincs tanulság nélkül: „a szociális és etnikai valóságok 
kauzális összefüggését” meg a „struktúra” „statikus 
sajátságait és dinamikus törvényszerűségeit” boncol
gató ifjú kritikusra nemcsak a szakszókincsben élvezet
tel dúskálás, hanem az egész pályát végigkísérő

társadalomtörténeti látásmód keresése is nagyon jel
lemző.

Föladatokat is kijelöl. Joggal sürgeti például, hogy 
kiadóink ugyanannak a pár száz mesének variálgatásá- 
val megjelentetett gyűjtemények helyett minél többet 
hozzanak napvilágra az adattárakban, kéziratokban 
fölhalmozott kimeríthetetlen mesekincsből. Kis magyar nép
rajzának végső kicsengése pedig a szocialista országok
hoz képest is föltűnő lemaradásunk behozását sürgeti: 

folklorisztikai kutatóintézet létesítését.
A néprajz, mondja egy helyütt, nem a kuriozitások, 

kezdetlegességek tudománya, „furcsa múzeuma”, ha
nem — más humanista tudományokhoz hasonlóan -  az 
emberiesség, a humánum jobb megértését szolgálja. 
A magyar néprajztudomány, ha megváltoztak is érdek
lődésének mozgató motívumai, legjobb eredményeivel 
ezt a humanizmust szolgálja. „Magyarok nélkül nincs 
folklór” -  mondotta féltréfásan a nemrég elhunyt nagy 
olasz folklorista, Giuseppe Cocchiara. A Pitré-díjjal 
nemzetközileg is méltányolt munkásságával s új két 
kötetével Ortutay Gyula életműve is ezt igazolja.

Péter László

K om lós A ladár: Gyulaitól a marxista kritikáig

A kritika történetének bármely szakasza számos nehéz
séget jelent annak számára, aki feldolgozására vállalko
zik. Hiszen a kritika már eleve egy sajátos viszonyt 
fejez ki az adott műalkotáshoz, életműhöz, művek, 
irodalmi jelenségek sorához. A kritikai irányokat jelle
mezni tehát azt is jelenti, hogy e sajátos viszony társa
dalmi, történeti, kulturális, individuális szálait kell fel
fejteni, abszolút és relatív értékeket kimutatva s minő
ségi sorrendben elhelyezve. Egy kritikai irány egyebek 
között valamely irodalmi iránynak az önmagáról alko
tott képe, s a más irányokkal szembeni magatartás tük
re. S mindezen tényezők mögött indítóokként a kor 
nagy kérdései s a különböző társadalmi osztályok törek
vései, támadó vagy védő mozdulatai fedezhetők fel. 
Nem csoda tehát, hogy a kritikatörténeti monográfiák 
ritkaságszámba mennek, s a mi irodalmunkban is e 
téren vannak talán a legnagyobb adósságaink (hiszen 
pl. a Császár Elemértől származó kritikatörténet pon
tatlan is, de egyébként sem több, mint leltárszerű tar
talmi ismertetések elvi szempontok nélküli felsorolása).

Komlós Aladár könyve a népnemzeti iskola Gyulai 
működésében kikristályosodó nézeteitől a liberális kriti
káig, tehát lényegében a Nyugat első nemzedékének 
tevékenységéig tekinti át kritikánk történetét. Ügy vé
lem, hogy ez a fejlődési vonal műve gerince, hiszen 
mind a konzervatív, mind pedig a marxista kritika 
inkább párhuzamosan vagy a jelzett főbb tendenciák 
ellentéteként szerepel a könyvben. Mint határozott 
karakterű irányt először a népnemzeti elvet vizsgálja, a 
Gyulaitól kidolgozott normákat, majd a Beöthy-féle, 
ettől már sok vonatkozásban eltérő, mind türelmetle
nebb, merevebb, provinciálisabb szemléletet, s azután a 
népnemzeti irány hanyatlása utáni korszakot vizsgálva

(Akadémiai Kiadó, 1966)

az átmenet különböző variációit mutatja be Péterfy 
esztéticizmusában, a Tolnai Lajos és Palágyi Menyhért 
nevéhez fűzhető társadalomkritikai törekvésekben, s a 
Riedl és Alexander Bernât nevéhez kapcsolható, tudo
mányosnak nevezett kritikai irányban. A legterjedel
mesebb fejezetet (Az egyéniség zászlója alatt) a liberális 
kritikának szenteli, részben mert a magyar kritika meg
újulása ennek az iránynak az érdeme, s mert itt talál
ható a legtöbb jelentős egyéniség, de talán a szerzőt 
ízlése, rokonszenve is e témakörhöz vonzza leginkább.

Ám egyik feltűnő tulajdonsága a könyvnek éppen az, 
hogy e kritikáról szóló mű valóban kritikai szellemű, 
s amilyen tárgyilagosan rajzolja Gyulai szerepét, 
annyira szigorúan jellemzi a kritikus Péterfynek ez 
irányú tevékenységét, elválasztva irodalomtörténeti 
munkásságának rangosabb értékeitől. Hangsúlyozottan 
emeli ki az úgynevezett liberális kritika történelmi és 
irodalomtörténeti funkciójának pozitív vonatkozásait, 
ám nem feledkezik meg sem a kritikai modor, sem 
a kritikai ítélet túlzásairól vagy tévedéseiről. Ezeket 
inkább magyarázza, de nem próbálja a nagyra értékelt 
életműveket minden részletükben igazolni. Módsze
rének ez a tárgyilagossága avatja a könyvbe foglalt 
kritikusi portrékat hitelessé, mégpedig nemcsak a tények 
szemszögéből, hanem a feldolgozás hangneme tekinte
tében is.

Ha azt a kérdést tesszük fel, hogy mi az a kritikai 
eszmény, mely Komlós művének mércéje, akkor a 
könyv gondolatmenetéből tulajdonképpen nagyon egy
szerű, praktikus és józan igazságokat szűrhetünk ki. 
Körülbelül azt, hogy a kritikusnak a műből kell kiin-
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dúlnia, a művészetet saját törvényei alapján kell meg
ítélnie, nem szubjektiven, de lehetőleg egyéni módon, 
dogmáktól mentesen, de ügyelve a történelmi és társa
dalmi meghatározottságokra is. Ezek a kritikai elvek 
helyesek is, hasznosak is, némileg persze az alkalmazás 
tartalmi-esztétikai mozzanataitól függőek, de az bizo
nyos, hogy önmagukban véve kritikatörténeti monog
ráfia kereteit kevéssé szabhatják meg. Komlós Aladár 
könyve tehát műfaját tekintve nem is mondható kritika
történeti monográfiának, hiszen teljességre nem törek
szik, s szempontjait is csak vázlatosan fejti ki, történeti 
és elvi alapvetéssel, a különböző irányok összefüggései
nek vizsgálatával pedig csak annyiban foglalkozik, 
amennyiben az egyes kritikusi pályák megvilágításához, 
értelmezéséhez feltétlenül szükséges. A kritikával, mint 
az irodalmi tevékenység körülhatárolt részének rend
szerező fejtegetésével ebben a könyvben nem talál
kozunk, sem irodalomtörténeti, sem elméleti kérdé
seket nem vet fel szintézisteremtő igénnyel.

E körülményeket azért szükséges világosan megfogal
mazni, hogy Komlós Aladár értékes munkáját ne eleve 
elképzelt követelmények, hanem a benne foglalt anyag 
alapján ítéljük meg. Mint több régebbi munkájában is, 
szembetűnő, hogy milyen beleélő képességgel, bizton
ságosan rendezve, csoportosítva a sokszor mennyiségileg 
is hatalmas anyagot, élvezetesen és logikusan építi fel 
mondanivalóját egy-egy portré megrajzolásakor. Ez a 
munkája voltaképpen kritikusi portrék sorozata. S ha 
ennek tekintjük -  az elmondottak alapján aligha tart
hatjuk másnak —, Komlós könyve kiválóan egészíti ki 
az eddigi monografikus feldolgozásokat, sőt egyes feje
zetei mind anyagukat, mind pedig eredményeiket te
kintve már egy rendszeres kritikatörténeti szintézis ré
szeiként is értékelhetők. Ami a portrék szerkezetét, meg
fogalmazását, stílusát illeti, példamutató az a tömörség, 
világosság, a hatalmas anyag áttekintésének az a 
könnyedsége, ahogy sok esetben néhány oldalnyi ter
jedelemben több évtizedes, nagy fontosságú és egész 
korszakok irodalmi életére kiható tevékenységet nem
csak érzékeltetni, hanem tudományos alapossággal ana
lizálni képes. Mert bizony jó néhányan csak hosszadal
mas traktátusokban tudtak volna megbirkózni az ehhez 
hasonló feladatokkal.

Ami mármost a részletkérdéseket illeti, azzal kell 
kezdenünk, hogy Komlós Aladár szerteágazó anyagát 
érdekes módon osztja fejezetekre. A legfőbb kérdés- 
csoportokat említettük már. Ezeken belül olyan általá
nos jellemvonásokat keres, amelyek ugyan utalnak a 
szóban forgó kritikai tevékenység főbb összetevőire, de 
annyira tág keretek között, hogy az árnyalati, sőt ennél 
lényegesebb eltérések sem bontják meg az egyes fejeze
tek szerkezetét. így férhet meg egy csoportban Schöpf- 
lin és Kosztolányi mellett Kárpáti Aurél, igaz, hogy a 
Helyreigazítás szerint tévesen, de ezt alig venni észre 
(A kritika mint objektív tükör címszó alatt). Az ideálok 

fényénél című fejezetben pedig Ady és Babits kezdi a sort,

s Halasi Andor és Dóczy Jenő fejezi be. Miután első
sorban kritikusok (vagy kritikai tevékenységet is foly
tató költők és írók) pályaképeinek vagy pályaképrész
leteinek erősen koncentrált rajza segítségével dolgozza 
fel Komlós kritikánk történetének hét évtizedét, a néha 
formálisnak érzett tagolásnak nincsen különösebb jelen
tősége, annál is inkább nincs, mert a jelzett fejezet
címek a kritikai eszmények vagy módszerek általános 
vonatkozásaira utalnak csak, s kevésbé a tartalom vagy 
az ízlés konkrét mozzanataira. Az eltérő sajátosságokat, 
a minőségi különbségeket annál gondosabban fejti ki 
az egyes portrékban. Ez a módszer azonban két esetben 
mégsem egészen megnyugtató.

Teljesen igaza van ugyan Komlós Aladárnak, hogy 
Horváth János pályája első szakaszában a XX. századi 
konzervatív kritika reprezentáns képviselője, s ma már 
meghökkentőnek tetsző, makacs ragaszkodása az el
avult irodalmi eszményekhez s ebből fakadó téves ítéle
tei árnyékot vetnek irodalomtörténeti munkásságára, 
abban az értelemben, hogy az ott a hatalmas tudás
anyag mögött is érezhető tudatos hagyományőrzés kri
tikai tevékenységében abszurd oldaláról mutatkozik 
meg. Ezt azonban Horváth maga is érezhette, s ezért 
az aktív kritikai tevékenységtől korán visszavonult. 
Komlós Aladár, mint a konzervatív szellemiség kétség
telenül legjelentősebb képviselőjét, egyedül szerepelteti 
az irány megtestesítőjeként, s ez így azzal a következ
ménnyel já r, hogy a kiváló irodalomtudós e könyvben a 
haladást gátló erőknek oly mértékben válik szinte jel
képévé, ami nem egészen méltányos. Nem is szólva 
arról, hogy a jelentéktelen, de nem hatástalanul mű
ködő kritikusok mentesülnek szerepük ódiumától.

Ugyanígy nehéz egyetérteni azzal, hogy az Új normák 
felé című fejezetben Szabó Dezső és Lukács György 
együvé kerülnek. Ez még akkor is kifogásolható, ha 
tudjuk, hogy itt Lukács szellemtörténeti korszakáról 
esik csak szó, mert bár kétségtelenül új normákat keres
tek Szabó Dezsővel, ezek a normák erősen eltérő jelle
gűek voltak. Egyébként irodalmi köztudatunkban alig 
van két olyan személyiség, akik — bármilyen címen — 
kevésbé illenek össze, mint ők. S ha ez az adott korban 
nem annyira lényeges kérdés is, későbbi pályájuk egy
mást kizáró ellentétének tudatától aligha lehet ilymér- 
tékben elvonatkoztatni.

E kifogásokra persze elsősorban az ad okot, hogy az 
anyagelrendezés akár szándéktalanul is szintézisre vo
natkozó igényeket ébreszt, s így bizonyos pontokon 
ellentmondásba kerülhetnek a rendszerezés és a portré
sorozat eltérő műfajának szempontjai. Ezek semmi
képpen sem érdemi jelentőségűek, ám -  tudományos 
munkában — az ilyen, sokszor formális okokra visszave
zethető szerkezeti elgondolásoknak is súlya van.

Egyébként, s ezt szinte felesleges újra hangsúlyozni, 
Komlós Aladárnak ez a munkája oly fontos feladatot 
old meg eredményesen, hogy e témakörben még sokáig 
az elsőrendű forrásmunkák sorában fog szerepelni.

Wéber Antal
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SZEMLE

A cím fantasztikusan hangzik. Hát meg lehet ma már 
írni a film világtörténetét? Vannak olyan emberek, akik 
ismerik öt kontinens filmgyártó országainak sok ezer 
filmjét, amelyből a valóban történeti jelentőségű mű
veket ki kell választani, s tájékozottak annyi nép gaz- 
dasági-politikai-kulturális történetében, amely e fil
mek társadalmi alapjait megvilágíthatja? Szerencsére 
hamar kiderül, hogy csupán a magyar kiadás címe lép 
fel ilyen nagy igénnyel -  a kiadó így akarta megkülön
böztetni Ulrich Gregor és Enno Patalas művét Sadoul 
1959-ben megjelentetett filmtörténetétől. De ha már 
mindenáron különbözni kell két azonos témájú munka 
címének, talán jobb lett volna a szerzők szándékainak 
megfelelő irányban magyarítani. Ök ugyanis még az 
eredeti müncheni kiadás német címét is (Geschichte des
Films) szerénytelennek találták...........illendőbb lenne
talán -  írják előszavukban -  a Bevezetés a film történetébe 
cím . . . ” Már elöljáróban bevallják, hogy nem emlé
kezhettek meg „minden jelentős rendezőről és filmíró
ról sem”, de „a lexikonszerű teljesség” és „az elmélyült 
értelmezés” alternatívája elé kényszerülve, az utóbbi 
mellett döntöttek. A bevezetésből tudjuk meg azt is, 
hogy a szerzők „sok . . . filmtörténettől eltérően nem 
törekszenek átfogó alaposságra a kezdeti szakaszokban 
és sommás rövidségre a későbbiekben . . .” Vagyis 
olyan műről van szó, amelynek központjában a mo
dern filmművészet áll, s amely a múltból főleg azt emeli 
ki, ami a mának is tanulságot és ösztönzést kínál.

Az idézetek nagyjából jellemzik is a két fiatal film
történész (Gregor 1932-ben, Patalas 1929-ben szüle
tett!) célkitűzéseit. A recenzens pedig készségesen el
fogadja, hogy az átfogó szintézisre valóban nem érke
zett még el az idő, csak helyeselheti a totalitás igénye 
nélkül is imponáló célokat, amelyeket — ne halogassuk 
az elismerést -  tartalmas és friss szellemű munkájuk
kal vonzó módon közelítettek meg.

A magyar kiadó is figyelmeztet arra, hogy az új 
filmtörténetet a Sadoul-mű „folytatásának, ha úgy 
tetszik, kiegészítésének” tekinthetjük. Ez még inkább 
ösztönöz a két könyv némi egybevetésére. Már a tar
talomjegyzék és a névmutatók is fontos különbségeket 
tükröznek. A két német író szintézise a Sadoulénál 
lényegesen kisebb anyagot ölel fel, körülbelül „csak” 
kétezer filmmel foglalkozik. Ez persze még mindig 
óriási szám, elképzelhetetlen, hogy ennyi művészeti 
értéket hozott volna létre a film alig több mint hat év
tizede. Figyelembe kell azonban venni két körülményt: 
1. a filmnek, kivált kezdeti szakaszában, olyan techni
kai fejlesztői is vannak, akiket művészi tehetséggel meg
vádolni nem lehet, de újításaik hozzátartoznak a film 
történetéhez; 2. nincs még egy olyan művészet, amely
ben annyi esztétikán kívüli érdek nyomása bénítaná az 
alkotókat, mint éppen a film területén. Egy íróasztalba 
zárt regény még része lehet a világirodalom történeté
nek, de egy le nem forgatott szcenárium már mind
örökre csak kuriózum vagy kegyeletes emlék marad. 
Ezt jól tudják a rendezők, akik közt kevés engedheti

G regor-Patalas: A film világtörténete
meg magának, hogy azzal foglalkozzék, amivel akar. 
De tudniuk kell a filmtörténészeknck is, akik számba 
kell hogy vegyék az igazi művészeknek üzleti vagy 
egyéb nyomás alatt alkotott jelentéktelen vagy csak 
részleteikben érdekes filmjeit is. Ha az így előálló 
áradatot fokozatosan csökkentik, nagyobb tér nyílik 
az érdemi elemzésre, a fő összefüggések felfedésére.

Még nagyobb a különbség a két könyv történelmi 
arányaiban. Sadoul 450 oldalnyi elemzésében csupán 
egy kilenced, 50 oldal jut a második világháború utáni 
filmművészetre, Gregor és Patalas pedig 500 oldalas 
művük felét szentelik e korszaknak. Ennek ellenére, 
éppen az erőteljesebb szelektálás következtében, a 
háború előtti filmművészet nem egy csúcsáról — pél
dául még Chaplin nagy némafilmjeiről is -  többet 
tudnak mondani, mint Sadoul (ebben a könyvében). 
A Sadoul-féle összefoglalás 1959-es magyar kiadásá
nak az az 1955-ös francia mű szolgált alapjául, amely 
csupán bővebb változata az 1949-es eredetinek. Már
pedig 1955-re olyan korszakos változások mentek végbe 
a világban, amelyeket egy egészen más szakaszban írt 
munka egyszerű javítgatásával vagy bővítésével már 
nem lehetett kellőképpen tükrözni.

Ez az objektív oka a sadouli szintézis legfőbb, eszmei 
gyengéjének is: olyan évek nyomát viseli magán, ame
lyek nem kedveztek a szocialista filmművészet tárgyi
lagos elemzésének. Eszünk ágában sincs mindezt Sa- 
doulnak felróni -  arcátlanság lenne őt hibáztatni azért, 
mert nem bírálta a mi kétes filmjeinket. Nem Sadoul 
elmarasztalására, hanem pusztán a tények rögzítése 
kedvéért mondjuk ki, hogy az új filmtörténet szerzői
nek már nem kellett szolidaritást vállalniuk olyan dol
gokkal, amelyek ezt a szolidaritást nem érdemelték 
meg. Gregor és Patalas már hasznosíthatta mindazt az 
eszmei újat, ami az SZKP XX. kongresszusához fűző
dik, s ez elsősorban a szocialista filmművészet megítélé
sének használt. Könyvük legizgalmasabb lapjain érde
mének megfelelően rajzolódik ki Eizenstein s a szovjet 
film többi jelentős újítójának alakja. Talán az egész 
mű legsikerültebb elemzése épp a Rettegett Iván jelen
tését fejtegeti. Ellentétben azokkal, akik a filmet „egy 
nagy orosz hazafi” feltétlen történelmi-művészi iga
zolásaként igyekeztek védeni, de szemben azokkal is, 
akik (mint Szolzsenyicin egyik -  helyzete miatt persze 
nagyon is érthető — hőse) „az egyszemélyi zsarnok
ság” előtti hajbókolással vádolták Eizenstein alkotá
sát. a szerzők úgy látják, hogy a film „minden olyan 
uralkodó rendszer problematikáját tárta nézői elé, 
amelyik a jó cél érdekében tekintélyuralmi intézkedé
sekhez folyamodik” . Több hasonló elemzés meggyő
zően bizonyítja, hogy mind témában, mind művészi 
formában milyen óriási ösztönzéseket köszönhet a vi
lágkultúra a legjobb szovjet filmeknek.

Megfelelő helyükre kerülnek a lakkozó sematizmus 
termékei, és ironikus mondatokat olvashatunk a Sztá
lint istenítő filmek módszereiről is. Ezen a ponton még
is kielégítetlenül hagy a könyv. Az irónia jogos, szóra
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koztató is, de elsősorban mégiscsak a művészet és a 
publicisztika eszköze — a tudomány fő feladata az elem
zés és a megértés. Márpedig a szerzők épp itt a fel
színen maradnak. Vissza-visszatérő motívumként utal
nak azokra a kényszerítő intézkedésekre, amelyekkel 
Sztálin az általa helyesnek tartott sínekre igyekezett 
terelni a szovjet filmművészetet. Készségesen elhisz- 
szük: nem vált javára a Scsorsznak, hogy Sztálin és 
munkatársai „mikroszkopikus ellenőrzésnek,, vetették 
alá, s az iránt sincs kételyünk, hogy az ismert 1946-os 
határozat elősegítette a „konformizmust” („. . . az a 
lehetőség, hogy sutba dobnak valakit, természetesen 
nemigen bátorította a művészeket egyébre . . .”), 
de ha minduntalan valami külső politikai nyomásra 
vezetjük vissza a szovjet művészet egy szakaszának 
jelenségeit, a lényeghez nem kerülünk közelebb. Le
hettek művészek, akik csak a kényszernek engedtek, 
de az alkotók többsége nem egyetlen ember, hanem 
egy reménytelenül bonyolult történelmi helyzet nyo
mása alatt, belső meggyőződésből, sőt, sokszor nem is 
tudatosan, maga lépett az öncenzúra útjára. A kény
szerítő retorziók és ukázok egyoldalú hangsúlyozásával 
a szerzők maguk is a személyi kultuszos szemlélet fog
lyai maradnak. Itt-ott ugyan túlmutatnak a szubjek
tív tényezőkön, például amikor, bizonyos szovjet tör
ténelmi filmek „hazafias modorát” kapcsolatba hoz
zák a második világháborút megelőző nemzetközi 
helyzettel. De ha a második világháború kezdetén volt 
is némi igazoltsága a Szuvorov s a hasonló filmek eszmei 
beállítottságának, az ötvenes évek elején készült Usa- 
to-filmek jelzik, hogy itt nem napi aktualitású maga
tartásról van szó. E történelmi filmek szemlélete csak 
egyetlen példa a kérdések bonyolultságára, de ugyan
így nem magyarázható csak felsőbb utasítással a többi 
jelenség sem — a konfliktusnélküliség, a lakkozás, a 
kincstári derű stb. A kényszer hangsúlyozása a politi
kum leszűkített értelmezéséről tanúskodik, s ez nehezíti 
meg a nyugati művészet helyes értékelését is, különösen 
azért, mert a kelet-nyugati fejlődés párhuzamosságá
nak erőltetett ideológiájával párosul. íme néhány fél
mondat az 1950—1959 c. főfejezet általános történelmi 
bevezetéséből: „Sztálin halála . . . után a kelet-euró
pai államokban is lazítottak a filmgyártást szabályozó 
rendelkezéseken . . . Ugyanakkor McCarthy szenátor 
félreállítása, majd halála után enyhülni kezdett az 
amerikai filmre nehezedő politikai nyomás is . . .  ” 
Mindez nem a nemzetközi, társadalmi viszonyok elem
zése közben olvasható, hanem helyette. Jönnek a mumu
sok, elromlik a  világ, meghalnak a mumusok, meg
javul a világ — csakugyan ilyen egyszerű lenne?

Gregor és Patalas az egész filmtörténetet egységes 
korszakokra igyekszik bontani. Minden egyes korsza
kuk 9-esre végződő évszámmal ér véget (1919—1929, 
1930-1939, 1940-1949, 1950-1959), ami kicsit misz
tikusan fest, s elhomályosítja az 1945-ös és 1953-56-os 
forduló jelentőségét, s ráadásul csak erőszakolt tézisek
kel tartható fenn. így például az ,,1940-1949-es kor
szak” amerikai-szovjet párhuzamának kedvéért fel
fedezik „a háborús esztendők szabadabb légkörét” 
a Szovjetunióban, holott épp ekkor — érthető okokból 
-  semmiféle ellentmondást nem tűrhetett a központi

irányítás. A túlhajtott párhuzamok ellenére van valami 
vonzó abban a kísérletben, amely egységes folyamatnak 
akarja ábrázolni a világművészet fejlődését. Ez az 
egység ugyanis valóban egyre erőteljesebb lesz, de nem 
mindig egyszerű analógiákban, hanem inkább sajátos köl
csönhatásokban nyilvánul meg. Például (kár, hogy erről 
nincs szó) a szovjet rendszer felszámolására törekvő 
imperializmus csörtető készülődése erősítette a szovjet 
film művészeiben azokat a belső, világnézeti-lélektani 
folyamatokat, amelyek az ún. „konformizmus”-hoz 
vezettek, míg más oldalról: a szovjet művészet és köz
élet bizonyos tendenciái hozzájárultak némely becsü
letes nyugati művész világnézetének elkomorulásához 
stb.

A politikum leszűkített felfogásának megfelelően a 
szerzők túlzott jelentőséget tulajdonítanak a direkt po
litikai állásfoglalásnak, s túl kevés fontosságot a lélek
tani ábrázolás áttételei révén érvényesülő mondaniva
lónak. így jutnak például arra a furcsa eredményre, 
hogy Fellini „máig legjobb filmjének” 1965-ben is, 
vagyis az Országúton, az Édes élet és a Nyolc és fél után 
is, az 1953-as I  Vitelloni-1 tartják . . . Ugyanez a szűk- 
keblűség fejeződik ki a kelet-európai új művésznemze
dék ilyen jellemzésében: „Nyilvánvalóan kevésbé érinti 
őket a személyi kultusszal való leszámolás problémája, 
mint az, hogyan lehetne lineáris cselekménybonyolítás 
helyett a tudatban végbemenő folyamatokat filmvász
non rögzíteni.” Politikumnak és pszichologikumnak ez 
a szembeállítása azonban szerencsére épp a legjobb népi 
demokratikus filmeket nem jellemzi. Egyébként a ki
emelt (s szerintem is joggal méltányolt) lengyel film- 
művészetet kivéve a többi népi demokratikus ország 
filmkultúrája érdeme alatt szerepel e nemzetközi fel
mérésben. Tudomásul kell azonban vennünk, hogy 
ezen az összképen, amely sok haladó nyugati művész 
és kritikus véleményét tükrözi, nem elsősorban propa
gandával, hanem mindenekelőtt még több jó  művel 
lehet és kell változtatni.

Ugyancsak a politikum leszűkítésével függ össze egy 
olyan fontos problematika elhanyagolása, hogy miként 
hat korunk filmje a modern ember gondolkodás- és 
érzésvilágának formálására. Mégpedig nemcsak a mű
vészi film, hanem a közönséges üzleti vagy propaganda 
célból készített termékek is, amelyek az egész világon 
korábban nem ismert intenzitással formálják százmil
liók magatartását. E hiány átvezet a könyv egy másik 
vitatható jellegzetességéhez, hiszen a szerzők azért sem 
foglalkozhatnak ilyen kérdésekkel, mert egész művüket 
rendezői portrék köré építették fel. E módszertani el
gondolás helyesen tükrözi a rendező központi szerepét 
a filmalkotás folyamatában, de a gyakorlati kivitelezés
ben eltorzulnak az arányok. A modern rendezői funk
ciót kissé visszavetítik abba a korba is, amelyben ez 
még csak ritkán valósult meg a mai fokon, s túl ezen, a 
rendezői portrék füzére mellett minden egyéb — tár
sadalmi, történelmi elemzés éppúgy, mint mondjuk a 
film írói vagy filrnszinészi alkotások, a színészi stílus fej
lődése stb. -  elhalványul.

Problémának talán elég is ennyi. Mindezek ellenére 
örülnünk kell e könyvnek, amely -  különösen a lezárt, 
klasszikus életművek értékelésében -  sok szép elemzést
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ad, s egészében friss és újszerű megközelítése egy nagy 
feladatnak. A Gondolat Kiadót csak elismerés illeti, hogy 
nem várt az „egyszer majd valahol” elkészülő „töké
letes” szintézisre, hanem példás gyorsasággal megje
lentetett egy olyan művet, amelynek vannak ugyan

bőven hiányai, de még ezek is tanulságosak és ösztön- 
zőek. Félix Pál és Pödör László gondos, olvasmányos 
magyar szövegét Nemeskürty István segített szakmailag 
is megbízhatóvá tenni. Kár, hogy az ilyen munkáknál 
oly fontos névmutató nem hibátlan.

Fekete Sándor

A magyar irodalom románnyelvű antológiája
Az első szó az örömé és elismerésé: már hogyne volna 
az?! Ilyen terjedelmű, ilyen igényes gyűjteményre, a 
magyar irodalomnak ilyen antológiájára eddig még 
egyetlen külföldi könyvkiadó sem vállalkozott : a buka
restiek öt, hatalmas, egyenként hétszáz oldalas kö
tetre tervezett műben mutatják be líránkat, drámán
kat, elbeszélőirodalmunkat. Nemrég jelent meg az 
antológia első, testes kötete.

A válogatók és szerkesztők -  Lőrinczi László, Maj- 
tényi Erik, Constantin Olariu, Szász János -  hatalmas 
munkát végeztek, amikor hét évszázad magyar költé
szetéből, próza- és drámairodalmunkból, sőt feltehe
tőleg (a későbbi kötetekben) értekező prózánkból is 
válogatva nemcsak ízelítőt nyújtanak a legnagyobbak 
műveiből, hanem egy-egy kiemelkedő író oeuvre-jének 
keresztmetszetét is adják s egyszersmind irodalmunk 
legfontosabb áramlatainak jellegzetességeit. A kiadó 
nagyvonalúságát dicséri -  és remélhetőleg a román 
olvasók érdeklődését jelzi - , hogy ilyen, viszonylag szé
les keretet kaptak munkájukhoz.

A gyűjtemény a népköltészeti, illetve népmeserész- 
szel kezdődik. (Ezeknek a fejezeteknek szaklektora 
Earagó József volt, a kitűnő kolozsvári néprajztudós, 
a székely balladák feldolgozója.) Százötven lap jutott 
a szerelmi daloknak, katonaénekeknek, balladáknak, 
betyárballadáknak, ötven a népmeséknek; az olvasó 
örömmel látja közöttük a Görög Ilonát, Kádár Katát, 
Fehér Annát, Fábián Pistát, az El kéne indulnit, a Kossuth- 
nótákat (talán egyedül a Ha kimegyek a dűlőbe szántani. .  . 
kétes hitelű szövegét érezzük feleslegesnek). A váloga
tás nemcsak kitűnő ízlésről tanúskodik, hanem filoló
giai alaposságról is: kérdés, hogy nem túlságos ala
posságról-e? Csak a magyar olvasó érzi úgy, hogy a 
tudós hitelesség kedvéért olykor a filológiailag lenyo- 
mozottabb, de költőileg talán színtelenebb változat 
mellett döntöttek a szerkesztők? Vagy csak arról van 
szó, hogy egy-két azóta tudományos szempontból hát
térbe szorult, de hajdan népszerű és emlékezetünkbe 
vésődött szövegről mondott le a szaklektor? Nagykö
zönségnek szóló antológiában talán helye lett volna 
néhány olyan szövegnek, amely a magyar népballada- 
és népdal irodalom legismertebb változatai közé tarto
zik, még akkor is, ha ebből a tárgykörből régebbi, meg
bízhatóbb szöveget találtak az összeállítók. Annyi bi
zonyos, hogy a válogatás méltó népköltészetünkhöz, s 
alkalmas rá, hogy egyrészt történelmi folyamatokra 
utaljon, másrészt a kelet-európai folklór közös témái
nak segítségével rokon húrokat pendítsen meg a román 
olvasó képzeletében, aki olykor saját népdalainak és 
balladáinak világára ismerhet a vadrózsákban.

A népdalok és balladák fordításai általában kitű-
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nőén sikerültek, a román átültető-költők ügyeltek rá, 
hogy tulajdon népköltészetük hangütését idézzék fel, 
de oly módon, hogy megőrizzék a magyar népi líra és 
epika sajátos hangulatát. A magyar olvasó csak azt 
sajnálja, hogy prozódiailag nem mindig megbízhatók; 
s mivel dallamra írt versekkel van dolgunk, egy-két 
esetben ez különösen fájdalmas: akad néhány olyan 
népdal, amelynek román szövegét hiába próbálnánk 
dúdolni . . .  Különösen Emil Giurgiuca, Virgil Teo- 
dorescu, Veronica Porumbacu ötvözte sikerrel a ma
gyar és román népköltészet hangjait.

A művelt irodalom bemutatása Apáti Ferenc Feddó 
énekével, vagyis a XVI. századdal kezdődik. A magyar 
olvasó persze fájlalja az el- és kimaradt előzményeket. 
A gyűjtemény válogatói és szerkesztői nem szabadul
hattak, úgy látszik, attól a nálunk is kísértő előítélet
től, hogy latin nyelvű történetíróinkat (Anonymust, 
Kézait) kirekesszék a szépirodalom birodalmából — 
mint ahogy Janus Pannonius sem szerepel, s így szük
ségszerűen szegényes marad a magyar renaissance be
mutatása -  holott a Búcsú Váradtól különösképpen ér
dekelte volna a román olvasót. A magyar irodalom 
folyamatát teljesebben mutathatta volna be az antoló
gia, ha nem feledkezik meg prózánknak erről a vonu
latáról, amelyhez szervesen kapcsolódnak az ugyan
csak mellőzött erdélyi emlékírók, Kemény János, 
Bethlen Miklós. S mivel amúgy sem maradt sok leg
régebbi magyar nyelvű világi költészetünkből, helyet 
lehetett volna szorítani legalább az Ómagyar Mária- 
siralomnak, László király énekének, a Körmöcbányái táncszó- 
nak, a Soproni virágéneknek.

Az Apátival kezdődő rész válogatása és fordítása ki
tűnő: telt hangon, gazdag nyelven, archaikus ízeket 
ízléssel és román asszociációkat idézve szólal meg 
Apáti, Szkhárosi Horvát, Heltai Gáspár, Bornemisza 
Péter (a Siralmas énnékömöt remekül fordította Giur
giuca), Petrőczy Kata Szidónia (Nina Cassian zsol- 
táros-fájdalmas hangján), sőt még Moldvai Mihály 
deák is. A tizenhetedik-tizennyolcadik század név
telenjeinek, a kuruc költészetnek bemutatása is sikerült. 
(A fordítók közül különösen Tiberiu Után és megint- 
csak Nina Cassian emelkedik ki.)

Gazdag, viszonylag bőséges a korszak két legnagyobb 
költőjének, Balassinak és Zrínyinek bemutatása. Sze
rencsés ötlet volt egy költővel fordíttatni mind a hét 
Balassi-verset ; Al. Andri joiu - nemzedékének egyik leg
tehetségesebb tagja -  remekül átérezte a katona-költő 
hangját, s főként a legényes-hányaveti-játékos maga
tartást adja vissza sikerrel (bár formailag nem mindig
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hűségesen), Balassi hazafiúi és szerelmi bánatát -  ho
lott az csöppet sem idegen a román jalétól — már ke
vésbé. A Zrínyi-válogatás hibátlan, a Szigeti veszedelem 
legszebb részleteinek fordítása erőteljes, noha a rímke
zelés következetlen (George Dán). Az idő és hírnév nem 
oly sikerült, a Nem írom pennával. .  . például feleslege
sen felhígult; igaz viszont, hogy a Befed ez a kék ég . . .  
félelmetes tömörsége teljes hitellel szólal meg románul.

Tizennyolcadik századi költészetünket és prózánkat 
is hozzáértéssel és szeretettel válogatták, fordították a 
gyűjtemény munkatársai. Mikes Kelemen levelei nem 
vesztették el varázsukat George Belea fordításában 
(aki egyébként Kazinczy Fogságom naplójának részleteit 
is szépen ültette át), Amadé, Baróti Szabó, Barcsay, 
Bessenyei György, Virág Benedek nem irodalomtörté
neti jelenségekként, hanem eleven költőkként szerepel
nek. Ennek a résznek fordítói telitalálata Faludi Ferenc 
három verse; Ion Ácsán és Maria Banus tökéletesen 
szólaltatta meg a Tündérkertet, az Útravalót, a Forgandó 
szerencsét — talán azért is, mert a jezsuita szerzetes
költő formamüvészete közel áll egynémely tizennyol
cadik századi román poéta -  főként Ienächitä Väcä- 
rescu — lírájához. Batsányi négy versét Emil Giurgiuca 
fordította, kitűnően; kár, hogy A franciaországi változá
sokra utolsó sora egy töltelékszó beiktatásával némileg 
erejét veszti.

A Lúdas Matyinak -  melyet teljes egészében közöl az 
antológia — eddig két román fordítását ismertük. Ion 
Barac már 1828-ban átdolgozta a művet (formailag, 
olykor tartalmilag is kissé szabadon), A. P. Todor pe
dig 1949-ben adta ki jóval hűségesebb és megbízha
tóbb szövegét. Ezúttal A. E. Baconskynak, a magyar 
nyelvű kötete révén nálunk is jól ismert költőnek fordí
tásában olvashatjuk Lúdas Matyi történetét. Minthogy 
a román költészettől idegen a hexameter, s a románok 
még Homérosz eposzait is más formában ismerik anya
nyelvükön, Baconskynak el kellett tekintenie a forma
hű fordítástól, és oldott, blank versben ülteti át a köl
teményt. Alaphangja hiteles, Fazekas lírájának folya
matosságát, természetességét kiválóan érezteti meg, az 
olykor rejtett, bujkáló, máskor nyílt, harcos humort is; 
mégis szegényedésnek érezzük, amikor a halhatatlan 
sor -  „Háromszor veri ezt kenden Lúdas Matyi visz- 
sza!” — így szólal meg: „De trei őri te voi bate chiar 
pe domnia-ta !” . Nagyszerű A debreceni első kalendáriumba, 
melyből az időjövendölés kimaradt, A kelletekorán jött csendes 
esőhöz és A kölcsönadott gyümölcs Virgil Teodorescu-féle 
fordítása. H a a szerkesztők helyében lettünk volna, 
beválogatjuk a Ruszánda, moldvai szép című bájos szerel
mesverset, m ár csak azért is, mert Fazekas focçani 
kalandozásának emléke és egy szép moldvai paraszt
lányt énekel meg: művelődéstörténeti érdekesség is.

Kármán József (részletek a Fanni hagyományaiból) és 
Kisfaludy Sándor (a Kesergő szerelem hat strófája) után 
Csokonai következik, viszonylag bőséges válogatásban, 
tizenkét verssel és a Tempefői néhány jelenetével (az 
utóbbit a szerkesztő, Constantin Olariu fordította, 
nagy nyelvi leleménnyel). A válogatás sikerült, a költő 
gondolati és szerelmi líráját egyaránt bemutatja, a 
népdalhoz közelítő játékos verselését csakúgy, mint 
hosszan kizengetett sorait. Csokonai bemutatására a

kötetnek talán legművészibb három fordítója, Teodo- 
rescu, Giurgiuca és Veronica Porumbacu vállalkozott. 
Főként Porumbacu végzett kitűnő munkát, aki egyéb
ként is legszorgalmasabb és legművészibb román fordí
tója költészetünknek; a Szegény Zsuzsi a táborozáskor 
vagy a Jövendölés az első oskoláról a Somogybán szellemes, 
pontos, tökéletes.

Berzsenyit nemcsak fordítani, válogatni is nehéz le
hetett, de kilenc verse méltóképpen reprezentálja; ket
tőt hiányolunk csak igazán: a Levéltöredék barátnémhozt 
és A poézis hajdan és mostot (odaadtuk volna értük 
A szerelemhezt és A tavaszt). Giurgiuca mellett Cicerone 
Theodorescu, a nálunk is népszerű, kitűnő költő dolgo
zott román fordításán, s épp a legnehezebb versek jutot
tak neki, köztük A magyarokhoz, az Osztályrészem, a Napó
leonhoz. Súlyos szavakkal, remek tömörítésekkel adja 
vissza Berzsenyi fojtott indulatait és dübörgő erejét; 
kár, hogy A magyarokhoz utolsó szakaszának enjambe
ment-ját elhagyta, s az utolsó strófa első sorában a soka
ságot alighanem verselési okokból Jör/d-nak, vagyis 
erőnek fordította. Egyik leglefordíthatatlanabb köl
tőnkkel csaknem csodát tett. (De azért eszembe jutott 
Sarkadi Imre novellája, melyben egy diáklány angol 
barátjának próbálja fordítani a Napóleonhozt, s elkese
redve tapasztalja, hogy két fordulatával nem tud mit 
kezdeni. Megnéztem a román szövegben: hát igen, a 
tündér kényed és a fényes csőlátás itt is elhalványodott. . . )

A nagylelkűen kezelt Fáy András és Kisfaludy Ká
roly után Kölcsey következik -  vele azonban mintha 
szűkmarkúak lettek volna a szerkesztők. Mert a Vani- 
tatum Vanitas ugyan gazdagon és szépen szólal meg 
Aurel Tita fordításában, de hát felfogható-e a költő a 
Zrínyi dala, a Huszt, a második éneke, s főként a
Himnusz nélkül? Nem jellemzőbbek-e rá ezek a versek, 
mint romantikus ifjúkori kísérletei? Ez a válogatás az 
antológia legnagyobb tévedése.

Annál sikerültebb Katona József bemutatása, aki ter
mészetesen a Bánk bán bőségesen közölt és talán legjel
lemzőbb részleteivel szerepel; Adrian Maniu Shakes- 
peare-en iskolázott hangon adja vissza a dráma néhány 
csúcspontját, köztük a Tiborc-monológot.

Garay János Az obsitos egy részletével kapott helyet a 
gyűjteményben (Ion Ácsán szellemesen-játékosan for
dította) ; Nagy Ignáctól A szolgálót közlik s a Tisztújítás 
néhány jelenetét, az utóbbit nyilván azért, mert a 
keserű vígjáték világa közel áll a románok legnagyobb 
drámaírójának, Caragialénak szemléletéhez -  bár Az 
elveszett levél időtállóbb mű. Eötvös József három versét 
olvashatjuk, Ioanichie Olteanu fordításában, valamint 
A molnár leányt-, noha nem vagyok híve a részletek köz
lésének, Eötvös esetében talán jobb lett volna valame
lyik nagy regényének egy-két fejezetét közölni.

S végül: Vörösmarty. Ha eltekintenénk attól -  mint 
ahogy nem tehetjük - ,  hogy a szerkesztők megfeled
keztek a Szózatról, amely aligha hiányozhat a magyar 
költészetnek ilyen reprezentatív gyűjteményéből (sőt 
ennél sokkal szűkebb antológiából sem), ezt a váloga
tást tekinthetnénk a legegységesebbnek, már csak azért 
is, mert a költő tizenegy versét és a Csongor és Tünde rész
leteit ugyanazon fordító, Veronica Porumbacu szöve
gében közlik. Porumbacu már régebben is foglalkozott
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Vörösmartyval, s nagy beleérzéssel, filológiai tudással, 
költői erővel írta román verssé a Szép Ilonka idilljét, 
A merengőhöz mélabúját, az Előszó komor reménytelen
ségét (bizonyára Az emberekhez is volna ereje . ..) .

Persze mi sem reménytelenebb, mint egy jól ismert, 
vérünkké vált vers ízeit, asszociációit, árnyalatait, 
tömör erejét vagy lágy dallamát más nyelven kóstol
gatni, s azon tűnődni, vajon mit érez meg belőlük az, 
aki anyanyelvén olvassa most Balassit, Zrínyit, Ber
zsenyit, Vörösmartyt? A román szakkritikának s fő
ként a román költőknek kell majd elmondaniok, hogy 
mit jelent részükre ez a gyűjtemény.

Nem szólhattam az antológia minden részletkérdé

séről, nem említettem olyan érdemes költő-fordítók 
nevét, mint Mihai Beniuc, Mioara Cremene, Aurel 
Ghiurghianu, Petre Pascu, Francise Päcurariu, Aurel 
Ráu, Victor Tulbure. (A névsor így sem teljes.) Az 
antológia előszavát Mihai Beniuc, költészetünk ki
tűnő ismerője írta (József Attila-fordításkötete most 
van sajtó alatt), a rövid, általában sikerült életrajzi 
bevezetőket és jegyzeteket Constantin Olariu.

Részletmegjegyzéseim talán akadékoskodásnak tűn
nek fel -  de éppen ennek a nagyszabású, egyedülálló 
vállalkozásnak elismeréséből fakadnak. Ügy tudom, a 
második kötet már nyomdában van. Kíváncsian vár
juk.

Réz Pót

Ezek az elbeszélések -  az elmúlt négy év termései -  
ismét azt bizonyítják, hogy Baráth az új érzelmesség 
írója. Világának minden eredeti és átvett, megterve
zett és spontán, jelentékeny és átlagos értékű, kiforrott 
és határozatlan tulajdonságával egyetemben.

Üj érzelmességről szólva, nem rendszerbe foglalt 
célokra és eszmékre, nem egynemű és kikristályosodott 
eszközökre, nem meghatározott írócsoportra gondolok. 
Néhány műnek és a valóságnak megközelítően azonos 
viszonyára inkább.

Természetesen, e viszonyban mindig s mindenütt 
kulcsfontosságúak az érzelmek. De sohasem egyedül. 
Helyzetüket, rangjukat, minőségüket kell figyelni te
hát. Változataikat; amelyeknek végtelen sorát ezúttal 
fölösleges jellemezni. Helyénvaló azonban emlékez
tetni közös gyökerükre, arra, hogy a művészet, töb
bek között vagy talán elsősorban, az érzelmek törté
nelme. Ügy is, hogy ő rajzolja az érzelmeket, úgy is, 
hogy az érzelmek szülik s formálják őt. Tanúsítván ez
által is az érzelmek történetiségét, meg azt, hogy az 
említett változatok csak innen nézve érdekesek és hite
lesek.

Mi másért volna jelentősége, például, az új érzel
messég emlegetésének is? Hiszen nem az érzelmek 
meghökkentő, özönvízszerű kiáradásával, nem nagy 
hangossággal hívja föl magára a figyelmet. Azok az 
írások, melyekben jelentkezik, kiegyenlítettek és mér
téktartóak. Különösségük, újdonságuk abban áll, hogy 
az érzelmeket mintegy iránytűnek s mértéknek tekintik. 
Megbíznak bennük. Merészelik rájuk bízni magukat, 
ám nem a mímelt naivság vagy a fölpuífasztott miszti
kum sok mindent fedező homályára számítva, hanem 
őszintén és meggyőződéssel, már-már programnak 
tetsző érett tudatossággal. Ezek a művek, mint Baráth 
vagy az annyiban különböző és annyiban hasonló 
Bertha Bulcsu elbeszélései, elsősorban érzelmileg köz
vetítik a valóságot. Válogatásaik, beállításaik, értékelé
seik alapja: írójuk érzelmi válogatása, beállítása, érté
kelése. Olykor egészen az efféle indokolásig: szép, mi
vel szeretem; jó, mivel hozzám tartozik. Van ebben 
némi hetykeség. Csipetnyi neofita egyoldalúság. De 
több a komolyság, a méltóság, a mindennél vagy csak
nem mindennél fontosabb bizonyosság, és hiányzik

B a rá th  Lajos: Lopakodó prédikátorok
(Szépirodalmi, 1966)

belőle a gőg, a tehetetlenül forgolódó magárautaltság, 
az önbecéző nárciszizmus. Egészséges érzelmesség ez. 
Jó  tőről fakadt. És ezt tudja is magáról. Leplezetlen 
elégedettséggel és elfogultsággal fedi föl származását, 
jelesül, hogy a mai nemzet legelőkelőbb törzsöké
vel, a munkássággal, a parasztsággal tart vérrokon
ságot.

így és itt ju t érvényre az ősi tapasztalat, mely szerint 
aki szilárd támaszt tud a háta mögött, megengedheti 
magának a legnagyobb fényűzést, szabadon eloldoz- 
hatja az érzelmeit. Teljesedő társadalmak teljesedő 
osztályainál az ilyesmi szükséges és hasznos szerepet 
tölt be. Felszínre hozza, átvilágítja, görcseitől-salakjai- 
tól megtisztítani s illő helyére emelni segíti az egyéni
ség rejtettebb, bonyolultabb összetevő elemeit.

Minden érzelem -  hacsak nem utánérzés, itt pedig 
nem az -  konkrét. Kötődik valakihez, valamihez, s 
viszont maga is csak tárgyával tejes egész. Baráth el
beszélései azért oly frissek, telítettek, természetesek, 
mert forrásvidékük ízeit és színeit hordozzák. Hogy ez 
mennyire tudatos és fölcserélhetetlen út, Baráth vallo
másaiból is kiviláglik. „Egyetlen biztos segítsége az író
nak: szeretni azokat az embereket, akikről ír. Velük 
érezni. . .  ez nem csupán ars poetica, de az írások 
kovásza, élesztője is ..  . Hőseim többnyire kétkezi 
munkások. Magam is kétkezi munkás voltam . . .  Leg
szívesebben az Avas alján, a Szinva partján sétálok, 
vagy a Hernád-völgy apró falvait járom . . . szülő
földem ez a vidék.” Beszél még „az élet, a kor feltétlen 
vagy feltételes szeretetéről” is. Sokatmondó vallomást 
Följogosít annak az állítására, hogy Baráth arról ír, 
amit szeret, s amiről ír, azt szereti. Olyan fokú érzelmi 
önállóság ez, mely könnyűszerrel elbír egy írói világot.

Fiatal elbeszélőink közül eddig talán éppen Baráth 
nyújtotta a leggazdagabb és legsajátosabb környezet
rajzot. Tárnái, bányafolyosói, vasgyárbeli műhelyei, 
kolóniái, a Bükk völgyeibe települt kis falvai, építkezé
sei, kocsmái, állomásai pontos leírások és erős sugár
zású költői képek egyszerre. Természetleírásai, ha le
het, még bensőségesebbek. Valamennyit mélyig hatoló 
ismeret és azonosulás, gyöngéd és izzó vonzalom élteti.
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Ugyanaz a létfontosságúvá emelkedett szeretet, amely 
arra indítja az egyik elbeszélés kisfiú-hősét, hogy fegy
verrel oltalmazza kedves erdőit, hegyeit. „Látta, hogy 
pusztulnak el a fák és a sziklák . . .  a régről ismert ös
vényeken gödröt vájt a gránát és az akna.” Bosszúból 
és féltésből, tehát szeretetből vette kézbe a puskát és 
lőtt a német katonákra; aztán menekült, de még így 
is „az erős bojtorjánillat már-már megállásra kény
szerítette. Szeretett volna elbújni a füvek és virágok 
illatába.” Végül meghalt: alighanem a fák, a virágok, 
a sziklák oltalmazásának első hősi halottjaként az iro
dalomban. És ez a kis hős a borsodi hegyeket védte, a 
Cserákot, a Kőporost. Jellemzően — Baráthra. Aki így 
kezdi egyik elbeszélését: „Fent északon, közvetlenül 
a cserháti hegyvonulat előtt fekszik E. járási székhely... 
Mindazok az utak itt keresztezik egymást, melyek a 
Mánthaszughoz és a Rakacai tóhoz igyekeznek.” Meny
nyire telítve kell lenni a tájjal, a táj minden útjával, 
hajlatával ahhoz, hogy az író megkockáztassa ezt a 
kezdést. Persze, a telítettség eredménye a siker is. 
„Fent északon” — a két szó alig megokolható, annál 
magávalragadóbb pátosza képes áthevíteni a szöveg 
közömbösebb részeit.

A konkrétság, mivel itt az ábrázolás egészének elvévé 
vált, egyenesen elvezetett a regionalizmushoz. Ügy 
látszik, a regionalizmus törvényszerű velejárója az új 
érzelmességnek. Találkozásuk a realizmus sajátos vál
tozatát képezi. Egyáltalán nem automatikusan, nem 
föltételek nélkül; hanem éppen fokozottan igényes föl
tételek mellett. Ennek a közvetlen ihletettségű iroda
lomnak, ahhoz, hogy túlléphessen a mégoly érdekes és 
rokonszenves egzotikum szintjén, magába kell foglalnia 
a tartalmi és a formai általánosság mozzanatait. Baráth 
ezeket is az érzelmekben találta meg.

Igazi írói okossággal, tartózkodott a regionális anyag 
holmi „magas gondolatisággal” való szervetlen össze- 
ragasztásától. Helyette az érzelmek történetiségére 
alapozott. Kettős kötéssel is.

Elbeszéléseinek végső formáját a személyesség szabja 
meg. Ez pedig, minthogy az író és az adott környezet 
viszonyát fejezi ki, eleve történeti jellegű. Mennél gaz
dagabban s változatosabban motivált, annál művészibb 
érvénnyel az.

És annál inkább megkönnyíti az érzelmek és a törté
netiség összekapcsolását. Baráth eszménye: az érzel
mileg és erkölcsileg teljes ember. Témája: az érzelmi 
és erkölcsi teljesség felé közeledő ember. Problémája: 
az érzelmek a legkevésbé elérhetőek, befolyásolhatóak,

és az ember valódi megváltozása ezeknek az érzelmek
nek a változásával kezdődhetik s kezdődik. Micsoda 
gócai lélek és történelem összefonódásának! És Baráth 
milyen magvas, világos, lebilincselő lapokat ír róluk. 
Legjobb munkáiban mintha tervszerűen a sűrűsödési 
pontok földerítésére, fölfejtésére vállalkozna. Ilyen 
szövevényes, sötét, tragikus mélypontja a léleknek, ha 
az ember megtagadja, megfojtja magában az érzelmi 
embert; ha kettéválik a „külső”, a társadalmi, s a 
„belső”, az eleven, az egyedi én; ha az objektív emberi 
mérték önmaga ellentétébe fordul a szubjektív interpre
tálásban. Miként A Kuszenda-lányoknál. „Hatalmas, élő 
rögdarabok” — jellemzi őket Baráth, stílusa egyik 
pompás találatával. Rögdarabok, félig anyag, félig 
ember-lények, akiket még nem formált teljessé a tör
ténelem. Élnek ugyan, azaz gondolkoznak és cselek
szenek. Hogy mégsem emberek, azt érzelmeik bilincsbe 
verése okozza. Ábrázolásban, stílusban egyaránt ki
emelt motívum ez; itt hát az emberség mértéke az 
érzelmek szabadsága; az ember elsősorban az érzelmi 
emberrel, a homo pateticus-szal azonos. E „hatalmas, 
élő rögdarabok”, a Kuszenda nővérek szenvedve élik 
át tragédiájukat. De fájdalmaikat is bilincsbe verik. 
Sorsuk, alakjuk így valóban szélső, ha úgy tetszik, 
kezdő pontja egy folyamatnak. Innen, a születés, a 
teremtés kaotikus kavargásából indulnak el, tisztulnak 
föl az új érzelmek. Ellenpólusuk: az érzelmeit öröm
mel és bizalommal felszabadító, az érzelmeivel össz
hangban cselekvő ember. A Békés napok kubikosai, akik 
érzik, kimondják és cselekszik a szeretetet; a Cimborák 
bányászai (ezt az elbeszélést a Díszhal című kötet tar
talmazza), akik a görcsbe rándult érzelem kínjait 
gyógyítanák, a belátás, az emberség, a barátság írjával.

Vajon mi készteti az írót arra, hogy szinte egész 
munkásságát az érzelmek megfigyelésének és ábrázolá
sának szentelje? A választ is az elbeszélések adják. Vi
láguk végső rétege és oka: az ember átalakulása, az 
osztálytársadalom megszűnte után, az osztálytalan tár
sadalom megteremtése közepette. Emiatt rajzol Baráth 
épp kibontakozóban, megváltozóban levő folyamato
kat, soha idült, megkövesedett, okától rég elvált lelki 
állapotot. Emiatt közeledik ama érzelmekhez, melyek 
közvetlenül jelzik s tartalmazzák a változásokat: a 
munka, az együttélés, a társadalmi környezet szülte 
viszonyokhoz.

Gyűlnek az építőkövek, amelyekből fölépülhet majd 
az új, a mai érzelmek iskolája.

Székelyhídi Ágoston

B arabás T ib o r: Mozart, Beethoven, Chopin
(Magvető, 1966)

Barabás Tibor zeneszerző-életrajzai, melyek most közös 
kötetbe gyűjtve kerülnek az olvasó elé, a közönség régi 
és jogos igényét kívánják kielégíteni. Az életrajzi regény 
a legnépszerűbb műfajok egyike: szórakozás és a meg
ismerés kettős vágya találkozik abban a várakozásban, 
mely alkotásait vagy akár termékeit fogadja. Az élet

rajz írójának, azt lehetne mondani, fokozott szerepe és 
küldetése van abban a kulturális küzdelemben, mely 
az olvasó tömegek megnyeréséért, ízlésének neveléséért, 
helyes tájékoztatásáért folyik. Valójában csak a szno
bok nézhetik le az életrajzi regény műfaját: a józan és 
igényes olvasó nem a műfajt, legfeljebb némely termé
kének igénytelenségét, olcsóságát ítélheti el. Hiszen az 
életrajzi regénynek rangos írók és nagyszerű írások
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adtak nemeslevelet: a zenei életrajzoknak például ép
pen olyanok, mint a Stendhal Rossini- vagy Romain 
Rolland Becthoven-könyve.

Van azonban, s éppen nálunk, egy kártékony és 
olcsó biográfikus hagyomány is: Harsányi Zsolt élet
rajzai, esetünkben éppen a Liszt Ferencről írt terjedel
mes pletykagyűjtemény. Meg kell vallanunk, hogy az 
utóbbi évek során megjelentetett zeneszerző-életre
gények nagy része nem haladta meg a Harsányi által 
felállított -  vagyis inkább leszállított-színvonalat, csu
pán a régi klisék némi korszerűsítésére törekedett. 
Barabás regényei -  mondjuk meg előre -  elütnek az 
átlagtól: ezekben az életrajzokban modernebb felfogás, 
korszerűbb igény jelentkezik. A kérdés csupán az, hogy 
miként teljesíti az önmaga által megkívánt szintet, 
miként valósítja meg igényeit.

Az életrajzi regény írójának legfőbb dilemmáját 
érezhetően az okozza, hogy szinte eseményről esemény
re választania kell a valóságos történet krónikaszerű 
bemutatása és regényesítése között. Barabás ismeri ezt 
a dilemmát, s -  mivel nemcsak regényíró, hanem esz- 
széista is -  egy tanulmányíró pontosságával és forrás
kutató szenvedélyével idézi meg a történeti valóságot, 
az élet hiteles és kendőzetlen pillanatait. Ezért kutatta 
fel s alkalmazza oly bőségben a dokumentumokat : le
veleket, önvallomásokat, a kor zenekritikai irodalmá
nak tanúságait. Gyakran idézi, sőt közli teljes terjedel
mükben Mozart, Beethoven, Chopin leveleit; felhasz
nálja a kortársi emlékezéseket: például George Sand 
önéletírását, Delacroix naplóját, Goethe és Bettina 
Brentano levelezését; jó érzékkel válogat a korabeli 
zenekritikák közül: így Liszt Ferenc értékes írásaiból. 
Számos olyan szöveget és adatot tesz a nagyközönség 
számára is hozzáférhetővé, melyet csupán az utóbbi 
évtizedben tárt fel és publikált a zenetudomány.

A dokumentumok megismertetésének, a történeti 
hitelesség megvalósításának láza azonban túlságosan 
is elragadja : nem mindig találja meg a kívánatos arányt 
a dokumentálás és az elbeszélés, a „tanulmány” és a 
regény között. A dokumentumok túlságosan sok helyet 
foglalnak el, bőségük szinte kiszorítja vagy jelenték
telenné teszi az epikus részleteket. Leginkább a Beetho
venben érvényesül ez a folyamat: a nagy zeneszerző 
életrajza valójában már nem is regény, hanem biográ
fikus tanulmány. A gyermekkor eseményeit, a felfe
deztetés izgalmait még érdekesen és meggyőző realiz
mussal beszéli el; Beethoven Bécsbe érkezésétől azon
ban a fejtegetések és a dokumentumok veszik át a sze
repet, s ezeket Barabásnak nem sikerült az életrajz 
kompozíciót adó fonalára felfűznie. Némiképp hasonló 
a Chopin szerkesztése is: az ifjúság sikerült rajza után 
elhalványul az írói kompozíció, epizódok, dokumen
tumok és erőtlenül formált krónikák váltják egymást, 
mintha a mondanivaló és az adatok bőségében nem 
sikerült volna kellő rendet teremteni. A legjobb a Mo- 
zart-regény: •  Mozart párizsi utazása. Nem teljes élet
rajz, csupán a nagy zeneszerző életének egyik döntő 
szakaszát mutatja be: az 1778-as párizsi utazást és 
hazatérést -  Mozart „függetlenségi küzdelmét” a kon
venciók és a nagyúri pártfogók zsarnoksága ellen. Való
színűleg éppen a téma tette lehetővé az írás sikerét:

e kisebb életszakasz ábrázolásában jól és ökonomikusán 
érvényesülhetett Barabás írói realizmusa.

Barabás igénye a történeti hitelesség iránt bizonyára 
a korszerűségre törekvő szándéktól kapja erejét. Kár, 
hogy a korszerűség szándéka -  minden dokumentáló 
készség ellenére -  felemás módon valósul meg. így pél
dául Barabás helyesen és gondos munkával mutat rá a 
megidézett kor nagy történelmi mozgalmaira, arra a 
termékeny és determináns kapcsolatra, mely e mozgal
mak és a muzsikus-zsenik között élt és hatott: Beetho
ven elkötelezettségére a francia forradalom eszményei 
és Chopin ragaszkodására a lengyel függetlenség, a 
szenvedő lengyel nép iránt. Nem tud szabadulni azon
ban attól a történelmi pátosztól, mely olykor szükség
telenül eltúlozva és felnagyítva ábrázolja ezeket a két
ségtelen, de árnyalt megvilágítást igénylő kapcsolato
kat. „Egyedül többet tett a lengyel szabadságért, mint 
összes szónokai együttvéve” (495. lap) -  írja például 
Chopinről egy patetikus endület végső fordulataként.

A romantikus pátosz egyébként is érezhető, mintha 
a zeneszerző-életrajzok kevésbé igényes hagyományá
nak vonzásában Barabás sem tudta volna leküzdeni 
azt a kísértést, amit a romantikus és érzelmes sablonok 
jelentenek. Chopin haldoklásának jelenete vagy annak 
a küzdelemnek a leírása, amit Beethovennek kellett 
süketségét felfedezve elszenvednie („Van pillanat, ami
kor az írói képzeletnek megálljt parancsol az ész és a 
kegyelet. Amikor szentségtörés pusztán a képzelet 
segítségével felidézgetni a lángész, a halálos sebet ka
pott mester lépéseit, kézmozdulatait, amint egyszer a 
fiókban levő pisztolyához kap, azután meg a Zmeskall 
által élesre hegyezett lúdtollakhoz.” 257. lap) a ro
mantika közegében fogant. „Hány könyvet írtak 
már az első szerelemről, és milyen keveset az első 
csalódásról. Az egyiknél nincs boldogítóbb, a másik
nál nincs kegyetlenebb...” (124. lap), „A ,sza
badság’ a szerelemben tárgytalan és legtöbbször értel
metlen fogalom, itt a proklamált jog kevesebbet ér 
egy boldogító csóknál.” (429. lap), „Chopin lelke és 
művészete még ezt az akaratos, sokszor önző asszonyt 
is megszelídítette. Ki tudja megölni a sebzett madarat, 
amely segélykérőn a kezünkre száll?” (453. lap).

A regények tehát nem mindig valósítják meg az író 
igényeit. Legfőbb hiányuk mégsem ez, hanem a zenei 
szempontok elhanyagolása. Barabás Tibor mégiscsak 
a zenetörténet hatalmas alkotóiról írt, s bár pontosan 
idézte fel az életrajzi eseményeket, általában gazdagon 
m utatta be a kort és a környezetet, s gyakran érzékle
tesen ábrázolta modelljeinek lelki életét, adós maradt 
a műhely és a művek megvilágításával. Illetve csupán 
az alkotások létrejöttének életrajzi körülményeit is
mertette. Igaz, Barabás nem zenetörténész vagy zene
esztéta, nem is vállalkozott másra, csak arra, hogy el
vezesse olvasóit a muzsika lángelméihez : nem annyira 
művészetükhöz, mint inkább egyéniségükhöz. Mint 
Chopin-regényének bevezetőjében írta: „Ez az élet
rajz sem akar többet, mint elvezetni a zene fiatal bará
tait Chopin világának kitárt kapujáig” (320. lap). Kár, 
hogy ez a kapu Chopin valódi világától: muzsikájától 
oly messzire került.

Pomogáls Béla
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S zilv á si L a jo s :  Egyszer-volt szerelem
(Móra -  Kozmosz Könyvek, 1966)

Elgondolkoztató olvasmány ez a könyv. Sajnos -  nem 
erényeivel, hanem  gyengeségeivel. A jelenségek, me
lyekre felhívja figyelmünket, nem egyedülállóak nap
jaink irodalmában. Éppen ezért nem lehet szó nélkül 
elmenni mellettük. Annál is inkább, mert e munkáknak 
elég széles olvasótábora van. S ha a pillanatnyi népsze
rűség el is múlik, hatásuk nagyon is figyelemre méltó. 
Elsősorban azért kell foglalkozni velük, mert kezdő ol
vasók -  fiatalok vagy felnőttek -  táborában hódítanak, 
s azok igényét talán egy életre megszabják. E népszerű
ség okait, eredőit ezúttal nem kutatjuk, inkább azt 
vizsgáljuk, mivel és milyen irányba hatnak az olvasóra.

E regény cselekménye röviden összefoglalható. Holló 
Péter erdőmérnök-hallgató két esztendő után hazatér 
Kanadából, ahová 1956-ban disszidált. Sem környe
zetébe nem tud könnyen beilleszkedni, sem szerelmé
hez nem tud visszatérni. Végül is a leány keresi meg, 
magához hívja egy távirattal, s ekkor minden meg
oldódik.

Az elmondottak alapján e munka még a világiroda
lom jelesebb termékei között is számot tarthatna egy 
helyre. A megvalósítás alapján azonban azt mondhat
juk, hogy kevés unalmasabb és érdektelenebb munka 
akad a jelenlegi magyar könyvpiacon, mint ez. A „fül” 
így ajánlja: „Napjainkban is romantikus környezetben, 
Sopron vén házaiban, ódon utcákban játszódik a re
gény cselekménye. A mai soproni diákélet áll az olvasó 
elé, az erdőmérnök főiskolások mindennapjai, teli ha
gyományokkal és új vonásokkal, kisebb-nagyobb ka
landokkal, szerelemmel, derűvel és diákgondokkal.”

A regény valóban Sopronban játszódik, ez igaz. Csak 
éppen ez nem szempont egy mű megítélésénél. A szerző 
becsületesen igyekszik Sopron műemlékeiről tájékoz
tatni bennünket. Engem, az olvasót azonban ez nagyon 
kevéssé érdekel, tekintve hogy erről jeles művészettör
téneti munkák állnak rendelkezésemre. Azaz: a szín
hely nem szempont egy mű megítélésénél. Ezt a köz
helyet nem a „fül” szerzőjével való vita miatt írtuk le, 
hanem azért, m ert a regény egészére is nagyon jellemző
nek találtuk azt, hogy nem irodalmi, emberábrázoló, 
hanem külsődleges és esetleges tények dominálnak ben
ne. Találunk itt mindent, amit a „fül” ígér, sőt még 
többet is : társadalmi munkában végzett vagonkirakást, 
galamblövő versenyt stb. Még problémákat is: disszi
dálást, egyetemi felvételit, protekcióval és anélkül, új 
és régi értelmiség ellentétét, munkásszármazású fiata
lok problémáit, mindent. „Benne vannak” a regény
ben. Csak éppen nem élnek, semmi közük a főcselek
ményhez. M ert a két szerelmes találkozását az író ezek
től függetlenül s ennek következtében teljesen indoko
latlanul hátráltatja. S amikor a 402. lapon Krisztina 
táviratozik Péternek, akkor az olvasó minden kajánság 
nélkül kérdezi: miért kellett erre ennyi ideig várni? S 
azért kérdezheti ezt, mert a regényben hemzsegő prob
lémák, leírások, beszélgetések -  sőt előadás a  varjú 
hasznosságáról ! — sem nem hátráltatták, sem nem siet
tették ezt a folyamatot. Egyszerűen csak voltak. S ezért

akkor is érdektelenné válnának, ha az író a legnagyobb 
s legújabb igazságokat mondaná el, s nem lapos közhe
lyeket. Szinte olvashatatlanná teszi a regényt az, hogy 
a szerző mindent mindig „leír” :

„Megállt a Zichy palota előtt, s bepillantott a kapu
aljba. A lépcsőház nagyszerű kovácsolt vas ajtóját 
akarta látni, kedve lett volna ahhoz is, hogy bemenjen 
és megálljon a négy fülke allegorikus női alakja előtt. 
Ezt a házat is Krisztina mutatta be neki évekkel ez
előtt. A díszterem mennyezetének freskóját állítólag 
Dorfmeister festette.”

Mintha ezer ördög szurkálná az olvasót. Ha kedve 
volt a hősnek, miért nem ment be? Hogy lehet egy há
zat bemutatni? Még azt is elképzeli, amint a Zichy- 
palota kezet fog hősünkkel, s aztán meg is hajlik. Ha a 
szerző nem tudja, ki festette a freskót, miért nem nézi 
meg a lexikonban? Miért jogosak ezek az ildomtalan 
kérdések? Azért, mert a szerző művészettörténetre ok
tat, ahelyett, hogy hőseit ábrázolná. Arra vagyok kí
váncsi, mit jelentett ez az épület, mely a regényben 
nem „m ű” -  hanem személyes emlék kell legyen, s mit 
jelent a hős számára ma? Mit érez, mit gondol?

Ha a hősnő kinyitja az ablakot, akkor feltétlen kö
zölnie kell, hogy előzőleg az Országos Műemlék Fel
ügyelőségnek írt jelentést (hány oldal, hány példány
ban, milyen határidőre?), s a kabát, amit magára terí
tett, sötétkék volt. A példákat 415 lapon át folytathat
nánk. Ennyi ugyanis a könyv terjedelme.

Mindez fele ennyi szót sem érdemelne, ha egy könyv
ről, s nem egy jelenségről lenne szó. Olvasóink tekin
télyes része azonban ma már — szerencsére — intenzíven 
érdeklődik a mai s ezen belül az ifjúsági témájú művek 
iránt. S a közönségnek épp az a része, mely már elkezdett 
olvasni, mely már nem egyszerű „kikapcsolódást” ke
res a műben, hanem választ napjai s a saját élete kér
déseire. Ez esetben kapott egy könyvet, mely megcsil
lantja előtte az aktualitás látszatát, mely beszél nap
jaink problémáiról, minden „épp olyan” benne, „mint 
az igazi” , csak . . . csak éppen a fenti problémákhoz 
nem ad hozzá semmit. Ez esetben pedig sokkal rosszabb, 
mint a kimondottan szórakoztatás szándékával írott mü
vek. Rosszabb, mert becsap. Hogy jö tt ez létre? Ügy, 
hogy a szerző nem tudott egy teljes, kialakított, egész ké
pet rajzolni világáról, s ennek pótlására ismeretekkel és 
leírásokkal tömte tele a művet. Az össze nem illesztett 
részletproblémák súlyukat és jelentőségüket vesztve ál
problémákká lettek. A szerző sem tud — most már, mi
után a regény fősodrába beilleszteni nem tudta - , nem 
is tudhat velük mást csinálni, mint azt, hogy rendre el- 
laposítja őket. Természetesen nem tragédiákat, meg
gyilkolt társbérlőket, szüleiket utcára rakó gyermeke
ket, alkoholistákat kérünk számon. A legsúlyosabb 
problémák is megoldódhatnak a realitás keretein be
lül. Csakhogy a fenti szerkesztési hibák, írói gyengeségek 
miatt a problémák nem is súlyosak, könnyen megol
dódnak, s ezzel lesznek káros hatásúak. A komolyság 
mezében a könnyen megoldhatóság, az olcsó sikerek 
ábrándvilágát sugallják az olvasónak. Épp úgy, mint 
ama bizonyos unos-untig emlegetett erényes gépíró
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kisasszony s a bankigazgató esetében. Az; szerzője tu
datos félrevezető szándékát szuggerálta olvasóinak. Itt 
az írói tehetetlenség -  legyen mögötte még oly jó szán
dék is -  ugyanazt eredményezi.

A szerző szándéka azonban csak abból a szempont

ból érdekel, hogy tudjam mihez mérni az alkotást, a 
megvalósítást. Itt azonban még a szándék sem derül ki 
világosan.

Ez a könyv 39 800 példányban jelent meg.

Bessenyei György

JEGYZETLAPOK

Miért szép?

Hogy miért szép egy vers, arra már sokan próbáltak 
felelni. Századunk magyar irodalomtörténészei közül 
elég csak Horváth János, Bóka László, avagy Keresz- 
tury Dezső nevét leírnunk: mindhárman pályájuk so
rán könyvekben, cikkekben, esszékben tették fel újra 
és újra a miért szép? kérdését. Horváth Petőfi könyvé
nek legjobb lapjai a verselemzéseket tartalmazók, Bóka 
külön kis könyvet adott ki Szép magyar vers címmel, 
Keresztury írásai pedig Válasz-beli esszéitől a Miért 
szép? c. kötet Ady elemzéséig ívelnek. De említhetjük 
még Zolnai Bélát, aki a nyelv felől próbálta felfedni a 
vers szépségének titkát (Nyelv és stílus, Nyelv és hangu
lat), szinte atomjaira bontva azt. Irodalomtörténet- 
írásunk pozitivizmus utáni korszakának szinte természe
tes attitűdje volt ez: a mű került előtérbe.

De próbáltak felelni a miért szép kérdésére maguk az 
érdekeltek is: az alkotó-teremtő géniuszok. Egész kötet
té állottak össze például Kosztolányinak a teremtés tit
kait fürkésző írásai. Impresszionisztikus rögtönzései 
-  megannyi remeklés -  elsősorban mint Kosztolányi 
írás . . . Híres elemzésének, a Szeptember végének ma
gyarázatában maga fogalmazta meg a szkepszist, 
amikor befejezésként olyasmit írt: lehet, hogy az általa 
felsorakoztatott érveknek épp az ellenkezője igaz, s mé
gis : marad a remekmű -  szépségének titkát talán örök
re magába zárva. S a Nyugat-nemzedékből -  amelynek 
esztétái között verscrtőkként Hatványt, Ignotust, 
Schöpflint találjuk -  elég csak Adynak a Petőfi nem al- 
kuszik-ban megfogalmazott szkeptikus sorait -  gondo
latait idéznünk. Mindenekelőtt a művészt mint egyedi 
individuumot karakterizálja: „Mert az igazság az, hogy 
a kivételes művész, kivételes akarata a megnyilatko
zásnak, ő a megnyilatkozó kedve a rejtelmes Minden
nek,” — s ezt követi gúnyos intése: „Boldogok, akik 
mindent megmagyaráznak, mert eszükbe se jut, hogy 
megérteni teljesen semmit sem lehet, s kiváltképpen 
nem a nagyon világosnak tetszőt. .

S máris kötetünk problematikáját érintettük: leg
gazdagabb mondanivalójú darabjának szerzője, Déry 
Tibor fogalmazza meg a mai verselemző dilemmáját: 
„Megszámoltam: a vers 74 szóból áll, az ügyefogyott 
magyarázat, amellyel szépségét kibontani igyekeztem, 
már eddig is majd 3000-ből. . . írás közben . .  . állan
dóan kísértett a félelem, hogy vastag prózai ujjaimmal 
elbillentem a vers tündértornyát. A szó is anyag, azaz 
halandó, meg lehet gyilkolni.”

Ennyi szkepszis -  s ilyen alkotó, belülről értő tekin
télyeké -  felsorakoztatása után kissé különös lesz hal
lani egy vállalkozás dicséretét, amely minden egyes 
darabjában ezzel a lehetetlennel száll vitába -  több

kevesebb sikerrel. Pedig ezt kell tennünk. A Rádió Iro
dalmi Osztálya sikerült, népszerű sorozatában hang
zottak el a Gondolat kiadásában -  Albert Zsuzsa és 
Vargha Kálmán szerkesztésében — megjelent Miért 
szép? című kötet egyes elemzései. Tematikájuk a XX. 
század magyar irodalma, s kezdetnek ez mindenképpen 
dicsérhető, hisz a legtöbb tévhit még mindig századunk 
magyar lírájáról él a nagyközönségben: az Adyval fel
lépő s az őt követő nemzedékkel szemben még min
dig makacsul kísért az érthetetlenség legendája. A 
kötetben a már klasszikusként tisztelt nagyok -  Ady 
Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád, 
Juhász Gyula, József Attila, Radnóti Miklós, Szabó 
Lőrinc mellett itt találjuk a velük együtt ugyan nem em
líthető, de közvetlen őket követő lírikusokat: a költő
nek is érdekes Karinthyt, a nagy míves tehetségű és 
rokonszenves mondanivalójú Dsida Jenőt és a tragi
kusan korán elpusztult s költői formátumát szinte csak 
előlegező Sárközi Györgyöt. így az arány, ami XX. 
századi líránkról a kötetben kibontakozik, az igazsá
got fedi.

További erénye ennek a válogatásnak, hogy nemcsak 
közismert -  „divatos” -  nagy verseket szólaltattak meg 
a szerkesztők. (S itt a már-már valóban divatossá vált 
reprezentatív darabokra gondolunk.) De a Miért 
szép?-et lapozva egyszerre közéjük tartozik például a 
Nyárdélutáni Hold Rómában Adytól, az Egyedül Ju 
hász Gyulától, avagy a Veresmart Radnótitól. S biztos 
kézzel választották ki az élő magyar lírából a már klasz- 
szikussá érett elődökhöz mérhető három alkotót: Füst 
Milánt, Kassák Lajost és Illyés Gyulát. Természetesen 
-  s ebben a koncepcióban csak helyeselhetően -  ott talál
juk a kötetben XX. századi líránk jogosan közismertté 
vált darabjait : az Üj vizeken járok-at, a Párizsban járt 
az ősz-t, a Sírni, sírni, sírni-t, a Májusi zápor után-t, az 
Emlékezés egy nyár-éjszakára címűt, Az eltévedt lo- 
vas-t csakúgy, mint a Milyen volt-at, az Esti kérdés-t, 
az Ősz és tavasz között-et, az Üllői úti fák-at, a Halotti 
beszéd-ct, az Elégia egy rekettyebokorhoz címűt, az 
Aquincumi kocsmában-t, a Körúti hajnal-t, az Esti 
sugárkoszorú-t, a Májusi orgonaszag-ot, a Külvárosi 
éj-t, a Téli éjszaká-t, az Elégiá-t, az Ódá-t, az Eszmé- 
let-et, A Dunánál címűt, a Thomass Mann üdvözlésé-t, 
a Száll a tavasz-t, avagy a Tétova ódát. Hisz minden 
közismertségük ellenére sem lehet ezeket eléggé ma
gyarázni: nagyságukra újra emlékeztetni s új és új s 
meg nem látott szépségeiket felmutatni.

Benedek Marcell magyarázó-értelmező szavai állanak 
a kötet élén: nemzedékének verselemző gyakorlatát 
foglalja össze. Finom megfigyeléseket olvashatunk a 
költők jelző- és igehasználatáról —„ A vers mindig valami 
lelki élmény története s a történést az ige fejezi ki. Hét
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köznapi beszédünkben kevés a lelki történés kifejezésé
re alkalmas szó. Hiszen éppen azt a kifejező szót keressük 
a költőben, ami belőlünk hiányzik” — a költői nyelvről, 
képzeletről és a hasonlatról. Benedek Marcell előszava 
után megannyi tömör kis esszé követi egymást, említsük 
meg közülük elsőnek az Elporzott évek, a Száll a ta
vasz, a Nyárdélutáni Hold Rómában, az Emlékezés 
egy nyár-éjszakára, a Bartók, a Külvárosi éj, a Téli éj
szaka, a Veresmart s a Májusi orgonaszag elemzőit. 
Sok fontos szempontra -  a vers'születési körülményei
nek felfedése, életrajzi mozzanatok felelevenítése, a vers
környezet -  mutat rá a Májusi zápor után és a Nyár- 
délutáni Hold Rómában avagy a Milyen volt inter- 
pretálója. A Dal a hazugság-házról bemutatója el 
tudja hitetni az olvasóval, hogy egy első látszatra már 
csak a témája miatt sem „szép” Ady-vers valójában 
mégis — miért szép. Az esszéisztikus elemzés kiemel
kedően sikerült darabjai: a Parisban já rt az ősz s a 
Sírni, sírni, sírni bemutatása: kortársi ismerettel erő
sített Ady-elemzések ezek, amelyek irodalomtörténeti- 
leg is újat mondanak. A Párisban já rt az ősz kapcsán 
szó esik képeinek rokonságáról a század eleji nagy ha
tású praeraffaelistákkal ; a Sírni, sírni, sírni pedig a 
korábbiak után is új értelmezését adja a Vér és arany 
kötet egyik legigazibb versének.

Déry Tibor már említett Szabó Lőrinc magyaráza
tában érdekes gondolatokat olvashatunk a műélvezet 
mibenlétéről: mondhatni természetrajzáról; szöveg és 
olvasója „kollaborálásáról”. S milyen rokonszenves 
Füst Milán attitűdje, aki nem nyugszik bele a cikkünk 
elején felsorakoztatott érvekbe a versmagyarázat ne
hézségeiről, hanem mindezek ellenére az újra és újra 
való nekigyürkőzésre biztat. (Ami -  valljuk be -  való
ban az egyetlen lehetséges attitűd a remekművel szem
ben a titkokat kutató olvasó, esztéta részéről.) Művészi 
és esztétikus alkat talán legszerencsésebb találkozását 
Nemes Nagy Ágnes három elemzésében — Esti kérdés, 
Elégia egy rekettyebokorhoz, Eszmélet — találtuk meg. 
Versmagyarázatait az is a kötet legjobbjai közé sorolja, 
hogy nemcsak hőseiről, ill. az elemzett versről, ha
nem ezek ürügyén szerzői más műveiről is van mondani
valója. Kitűnő megfigyeléseit olvashatjuk Ady vers
indításairól, Tóth Árpád, József Attila szerkesztésé
ről, s arról: miért tartozik a század eleji lírához Babits 
Esti kérdés-e.

Közönségsikere is bizonyítja és garantálja: a Rádió
nak és a Gondolatnak folytatnia kell a Miért szép ? című 
sorozatot, míg múlt századok és a ma költői termése 
legjavának igazán teljes elemző antológiája nem lesz. 
(Gondolat, 1966)

Varga József

G. Perec: A dolgok 

Történet a hatvanas évekből

A fiatal francia író könyvecskéjét nehéz műfajba so
rolni. Elbeszélő műnek nevezni bajos, hiszen a hagyo
mányos cselekmény, szereplőgárda és annak jellemfes
tése hiányzik. Azaz, legföljebb jelzésként van jelen, 
utalásként. Egy fiatal házaspárhoz köti a szerző azt az

általános, statisztikailag tipikus lelki portrét, amit leír. 
De ez a lelki portré sem teljes, hiszen a léleknek csak 
egy rétegét, mintegy a kérgét adja: a külvilág tárgyai
hoz kötődő vágyak részletezését. Ezt pedig nem cselek
ményben, igazi mozgásban, hanem szituációk külső- 
séges leírásában tárja az olvasó elé. Párizs, egy vidéki 
gazdaság s egy tunéziai kisváros anyagi, tárgyi adott
ságainak érzékeltetéséből, azok sajátos légköréből és a 
lakmuszként, viszonyító tényezőként „beléjük már
tott” házaspár reagálásaiból a mai ember világának 
egy sajátos problémája bontakozik ki: a dolgok rab
jává vált ember torz életformája, ellentmondásos szel
lemi képe. Talán modern „katalógusköltészetnek” ne
vezhetném ezt a műfajt; amint az ókori katalógus
költészet a tudomány és a művészet -  ott differen
ciálatlan -  kapcsolatából lett, ez a mai is a tudo
mány, a szociográfia eszközeivel és a szociológia 
kérdésfeltevésével megtermékenyített -  tehát a tudo
mány és a művészet szintézise felé mutató -  művészi 
kísérletnek tekinthető. A tudománynak, különösen a 
szociológiának a hatása a modern regényre századunk
ban széles és ismert jelenség. Perec kísérlete azonban 
hoz újat ezen a területen, és nemcsak azzal, hogy jel
lemzően mai kérdést ábrázol, hanem azzal is, ahogyan 
a mai epika újításait felhasználja művészi eszközeinek 
mega lkotásához.

Ezek a művészi eszközök látszólag egyszerűek. Első 
olvasásra egészen közönséges, megszokott deskripciós 
eljárás túlburjánzásának -  esetleg a „nouveau roman” 
tárgyiasságát parodizáló ötletnek -  nézhetnénk írását. 
Ha azonban jobban megnézzük, előtűnnek szellemes 
eszközei és sajátos célja.

„A dolgok” egy lakás leírásával kezdődik, s ez a né
hány lapos leírás zárt, külön egység a könyvben. Az 
igemód (feltételes mód) jelzi csupán, hogy nem való
ságos színhelyet ábrázol itt, hanem valami vágy-képet. 
Ennek az eszményi képnek a kontrasztja aztán a könyv 
többi része, a fiatal házaspár életmódjának részletes 
leírása. (Még egy, az elsőhöz hasonlóan elkülönülő 
kép ékelődik bele az életmód leírásába, vízió formájá
ban mintegy elhelyezi az elsői! egy nagyobb összefüg
gésben, egy utópikus városképben.) Minden banalitás, 
a való élet minden kisszerűsége, a házaspár vágyainak 
minden hajótörése kimondatlanul is ahhoz az első 
vágyképhez viszonyul, attól kapja igazi jelentését. Az 
epilógus ismét (jövő idejű igealakokkal leírt) zárt kép: 
a kiszámított folytatás, a házaspár jövőjének statisz
tikailag valószínű képe.

Az így megszerkesztett hármas képben (vágy -  való
ság -jövő) az író mindvégig a szokások leírásával helyet
tesíti a konkrét cselekményt. Minthogy a magyarban 
nincs külön igealak az iteratívum kifejezésére, a fordí
tásban az állandó többes számú, múlt idejű igealakok 
emelik fel a cselekvéseket a konkrét egyszeriség talajá
ról elvontabb, általánosítottabb síkra (nem tudták el
szánni magukat; hiába képzelték; vártak . . . stb.). 
Sosem Jérôme vagy Sylvie, mindig Jérôme és Sylvie, 
sosem cselekszenek, hanem szoktak cselekedni. Amikor 
Párizsban éltek, ezt meg azt szokták csinálni, amikor 
Sfaxban, akkor rendszerint emezt meg amazt csinálták.

Ennek az általánosított formában bemutatott élet-
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módnak a leírását szolgálják a szó szoros értelmében 
vett deskripció eszközei, a puszta nomenklatúrától a 
jelzős, konkretizált katalógus-tételekig. A csupán ke
resztnévvel konkretizált „hősök” körül megforduló em
berek csak általánosítva jelennek meg (barátaik, igaz
gatók, interjúalanyok stb.), a tárgyak viszont sokszor 
konkrétan ; a leírás módját az író váltogatja : hol szer
kezetien, puszta enumeráció („régiségkereskedések, 
könyvesboltok, hanglemezüzletek, éttermek, utazási 
irodák, ingüzletek, szabóműhelyek, sajtboltok, cipő
kereskedések, cukrászdák, csemegeboltok, papírüzle
tek” stb.), hol megelevenített eseménysor ( , , . . .  a sötét 
kirakatokat fürkészték, a rácson keresztül megpróbálták 
kivenni egy bőrdívány vöröses színét, egy fajansztányér 
vagy -tál levélmintáját, egy metszett pohár vagy egy 
sárgaréz gyertyatartó csillogását, egy öblös, nádfonatú 
szék vonalainak eleganciáját.” ). A tárgyak színe és 
megkülönböztető jegye fontos, ha a sajátos vágyképhez 
tartozik, máskor, ha a tárgyak csak a bóvlitengert, a 
mai átlagember környezetét jelzik, elmarad.

Mindez persze kétségessé teszi, hogy vajon hagyo
mányos értelemben vett szépirodalom-e Perec írása, 
vagy pedig irodalmi eszközöket is felhasználó szociográ
fia. Eszközei, kétségtelen, a „metaliteratúra” (az iro
dalmon túli irodalom) tárházából valók, viszont az 
is kétségtelen, hogy felhasználásukat az eredmény szen
tesíti: Perecnek ezekkel sikerült megalkotnia lebilin
cselő olvasmány formájában a mai világ egyik vetüle- 
tét; a mai civilizációban fulladozó húszévesek társada
lomlélektani portréját rajzolja meg, azokét, akikből 
-  mint az író mondja -  manapság egyre több van, azo
két, akik se nem gazdagok, se nem szegények, „gaz
dagságról álmodoznak, és voltaképpen módjukban is 
áll meggazdagodni: itt kezdődik boldogtalanságuk”-. 
S azt is tudja éreztetni az olvasóval, hogy ez nyomasztó, 
aggasztó jelenség, amely az embert külső jómódja, 
„dolgai”, holmijai színes és vonzó tengerében ma
gánnyal, belső sivársággal fenyegeti. S ha egy fiatal 
írónak sikerült művészi formában megfogalmaznia 
figyelmeztetését egy társadalmi jelenség veszélyeiről, 
akkor megérdemelten kapta a Renaudot-díjat, és 
megérdemelten kapta a fordító, Réz Pál pontos és 
gondos tolmácsolását, s megérdemli a magyar olvasó 
érdeklődését is.
(Európa, 1966)

Miklós Pál

H. E. JVossack: Az elveszett fivér

A világháború utáni évek zűrzavaros világa sok német 
író számára a gyötrelmes önvizsgálat, a miért így tör
tént? és a hogyan tovább? eldöntésének ideje volt. 
Számukra a gyors gazdasági fellendülés sem jelentett 
megnyugvást, a csillogó felszín mögött csak sokasodtak 
a megválaszolatlan kérdések : a tüneti kezelés nem szün
tethette meg az alapvető bajokat. A német íróknak 
ehhez a rétegéhez tartozik Hans Erich Nossack, akinek 
Az elveszett fivér című regénye nemrég jelent meg az 
Európa Könyvkiadó Modern Könyvtár sorozatában.

A regény több -  szervesen egymáshoz kapcsolódó, 
egymást értelmező -  szerkezeti elemből áll. A történet

egy eltűnt fiatalember felkutatására tett sikertelen kí
sérlet körül bonyolódik. A kutatás menetét egyes szám 
első személyben elbeszélő Schneider mérnök, aki a 
háború évei alatt Brazíliában élt, Németországba 
visszatérve egy bizonyos Carlos Heilert keres, tőle 
várva magyarázatot felesége halálának tisztázatlan 
körülményeire. E látszólag szabványos bűnügyi nyo
mozás kerete mögött azonban hamarosan kirajzolódik 
azoknak a képe, akiket a szerző a mai német gondol
kodás és magatartásformák jellegzetes képviselőinek 
tart; kapcsolataik, egymáshoz való viszonyuk bemu
tatása már a regény felhám alatti, fontosabb rétegét 
mutatja meg. Arno Breckwaldt, a költő, az értetlenség 
és közöny szorításában keserűvé, lemondóvá vált, el
veszítette az írása hatásába vetett bizalmát. így fakad 
ki pöífeszkedően gazdag és korlátolt bátyjával beszél
getve: „ . . . hogy írnak-e és kinyomtatnak-e könyve
ket, az egészen mindegy, és hogy jók vagy rosszak-e 
azok a könyvek, az egészen mindegy, az semmit sem 
változtat a világon . . . Néha úgy érzem, hogy bűnt 
követünk el, ha még könyveket írunk és keressük az 
igazságot. Abba kellene hagynunk egészen, hadd té- 
velyedjetek el.” Az okát így fogalmazza meg: „Az 
úgynevezett igazság, amit megpróbáltunk a világba 
kiáltani, számotokra csak vitamin, csak hashajtó vagy 
luxuscikk, amit munka után megengedtek magatok
nak.” Akihez a költő beszél, akit a nem-olvasó olvasó- 
közönség sorai közt találunk, a pénz, tehát a hatalom 
birtokosa: dr. Fritz Breckwaldt mérnök. Monológjának 
leírása a regény egyik fejezetében Nossack legbravú
rosabb írói teljesítményei közé tartozik. Ez a gőgből, 
pénzből, szűkagyúságból és veszedelmesen agresszív 
modorból gyúrt figura félelmetesen idézi a barnainge- 
sek múltbeli és esetleges jövőbeli szilárd „hátorszá
gát”. Ragyogóan megírt apró mozzanatok világítják 
meg jellemét. Gyermekkori ideáljáról ennyit tart szük
ségesnek megjegyezni: „Gissynek hívták. Apjának a 
hamburgi gumiműveknél volt érdekeltsége.” Szakács
nőjüknek néprádiót vett a személyzeti szobába: „Hadd 
legyen nekik is, no meg így legalább nem pofátlankod
nak be a mi szobánkba.”

Jelentős helyet foglalnak el a regény világában azok, 
akiket az író ,kulisszák mögötti ember’-ként jellemez. 
Többnyire művészek, festők, színészek, bárzongoristák 
vagy énekesek — nem találják helyüket a tülekedő, kí
méletlen kor színpadán -  hátralépnek a kulisszák mögé, 
hogy különállásukkal a farkas-törvények alól kivonják 
magukat. Sem erejük, sem hajlandóságuk nincs a harc
hoz, passzivitásuk azonban valami furcsa, vibráló 
feszültséget takar, mintha állandóan befelé figyelnének, 
reménykedve várnának valamire. E magatartásuk ma
gyarázata egy közös élményük; mindnyájan találkoz
tak Carlos Hellerrel, s a vele való találkozás egy más 
életforma lehetőségét villantotta fel előttük, megvál
toztatta gondolkodásukat, érzelemvilágukat. Ez a vál
tozás hasonlóvá tette őket egymáshoz, s főleg élesen el
különítette őket a többiektől, akiket a pénz csillogása 
fogva tart. Carlos hatása olyan erős még jóval eltűnte 
után is, hogy kényszeríti mindnyájukat az állandó rá- 
gondolásra, sóvárgásra -  ez pedig örökösen szembe
fordítja őket jelenükkel.
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S a reménykedve keresett, de többé meg nem talált 
Carlos alakjával az író gondolatrendszerének s a regény 
szerkezetének legbelsőbb pontjához értünk. Nossack 
regényírói telitalálata az, hogy soha sem közvetlenül 
ábrázolja Carlost, mindig a vele találkozók arca tük
rözi őt, elég ezt a változást megmutatnia s rögtön érez
hetővé válik jelenléte. Nyilvánvalóan jelképpel van 
dolgunk ; Carlos magába süríti az emberi célok, vágyak 
sokaságát; az igazság, a szerelem, az emberhez méltó 
életmód megtestesítője ő. Személyében az életről val
lott felfogását érzékid meg az író: minden ember vá
gyik valamire, öntudatlanul is, anélkül, hogy megfogal
mazná önmagának, keres valamit, amiről csak azt 
tudja, más, m int az ő élete, más, mint az általa ismert 
sivár, értelmetlen világ. S amikor felismeri életének 
valódi célját, akkor döbben rá arra is, hogy számára 
elérhetetlen — s ez a tudat meghatározza további éle
tét, amely örök nosztalgia lesz az igazabb élet után. 
Kiábrándult s eléggé homályos kép ez az ember
ről, a saját tehetetlensége miatt kiábrándult ; s homá
lyos, mert az elérhetetlennek tartott eszményt éppen 
a pontosabban meg nem fogalmazhatósága jellemzi.

Kétségtelen, hogy Nossack keserű, reménytelenséget 
sugárzó gondolatai elsősorban a kor Nyugat-Német- 
országában szerzett tapasztalataiból származnak. De 
számunkra az is kétségtelen, hogy a szerző kórképét 
általános érvényűnek tekinti, jellemzőnek tartja a „túlsó 
partra”, az NDK-ra is. Odavetett megjegyzései árul
kodóbbak, mintha hosszadalmas fejtegetésbe kezdene: 
„Jénában új politikai rendszer uralkodik, amelytől a 
világ megváltozását remélik. Hanem, ahogy az én 
diákom annak idején mondta: Minden hiába volt.” 
„Németországnak ebben a részében minden kissé el
hanyagoltnak látszik. Ez mintha az új társadalmi rend
szer életstílusához tartoznék, vagy talán így álcázzák 
magukat.” S az író egyik leggúnyosabb fintora az, 
hogy a regényben központi helyet elfoglaló mulatót 
Aporée-nak nevezte el -  az utolsó lapon elárulva azt, 
ami addigra úgyis kiderült lényegében : az Európa szót 
fordította meg, csavarta visszájára, mintegy jelezve, 
hogy a két Németországnál is többről beszél, a mai 
Európáról. Summája ennek az Aporée-Európának a 
regény egyik mondata: „a kór már végét járta és csak 
mesterségesen, a kétezeréves múlt emlékeivel lehetett 
még életben tartani”.

Nossack az általa ma látott Európát szembesíti -  
nem a háború előttivel — egy elképzelt, még csak a 
vágyaiban élő emberibb Európával, amit keres s re
ménytelenül is reménykedik megtalálni, mint hőse 
Carlost, az „elveszett fivért”.
(Európa, 1966)

Varga László

László Anna: Harkály a vízen
Különböző igényű novellák gyűjteménye -  a Csónak 
a boldog szeretőkhöz szürkeségétől A félember elevenségé
ig minden szín megtalálható a kötetben. Nincs ugyan 
közöttük kiugróan jó, de a kompozíció a hősök karak
terének élesebb, pontosabb rajza nagyot fejlődött a 
Szilveszter éjszakája óta.

László Anna törekvése rokonszenves: megtalálni s 
ábrázolni a mindennapok ütközőpontjait nem kis 
feladat azok közelsége, aktualitása miatt. Ha sikerül, 
tehetséget bizonyító erény (Vigyázz kiesel, A félember), ha 
nem, csak hitelt rontó rossz íz (Szegfű celofánban, Egyér
telmű fényjel), szükségszerűen hamis vagy jelentéktelen 
konfliktus — már amennyiben konfliktus egyáltalán 
kialakul. E novellák többsége olyan pillanatok füzéré
ből áll össze, melyek magukban szürkének, jellegtelen
nek tűnnek, összességükben azonban egy ember életét 
jelenthetik. Az elaprózódás veszélye emiatt állandó, az 
emberi viszonyok bonyolultságának kifejezése helyett 
kicsinyes szöszmötölés, felületesség lesz az eredmény. 
László Anna egyik legfőbb írói erénye, hogy többnyire 
sikerrel kikerüli ezt a buktatót, s ha mégsem, a novellát 
akkor is megmenti a lelemény, mely leginkább az Egy
értelmű fényjelben érhető tetten. A Parancs egy Angyalt 
rendel ki András színházigazgató és rendező temetésére 
eldönteni további sorsát aszerint, hogy a rokonok, 
barátok, ismerősök igaznak találják-e vagy sem. A sze
relem javára dönt, a kritikus a jól sikerült portrék elle
nére sem -  a szerelem erőtlen volta nem bizonyít eléggé.

E kettősség jellemző különben László Anna legtöbb 
novellájára: eleven, izgató téma,félig sikerült megoldás; 
vagy jó formaérzékkel megszerkesztett írás lényegtelen 
mondandóval. Az előbbi különösen a kedvelt önelemző 
forma esetén jelentkezik (Gonosz pillanat, Éjszaka, egye
dül, Szegfű celofánban), az utóbbi a bizonytalan téma- 
választás, a sokat akarás következménye (A kemények 
törvénye, Csónak a boldog szeretőkhöz), amikoris a mozai
kokból nem sikerül egységes egészt izzítani, nem sikerül 
a konfliktust kiaknázni. Előző novelláskötetéhez képest 
tematikája gazdagodott, jó novellái, megkapó figurái 
mégis csak a fiatalság, különösen a nők társadalmi hely
zetéből adódó problémák feldolgozásakor születnek. 
Ilyenkor tud igazán valós helyzetet teremteni mind a 
szituáció, mind a jellemek tekintetében (A félember), 
ilyenkor feledkezik meg a magyarázkodásról, mely 
előző köteteinek gyakori hibája volt. Valós konfliktu
sok, eleven dialógusok, jellem és cselekvés egysége, 
színes, de összefogott részletek, határozott ívű cselek
ménybonyolítás az előbb említett novellán kívül talán 
csak a Színes lámpában található még. A címadó novel
lában, a Kettős ünnepben, a Spiritisztákban már nem, 
inkább elbizonytalanodás látszik, mintha nem tudna 
megbirkózni a problémával, mintha nem találna más 
megoldást, mint amit végső soron e kötet egésze sugall 
az olvasónak: minden mindegy, tégy bárhogyan, az 
emberek kedvére nem tehetsz. A kettősség más 
vonatkozásban is jelentkezik, de az elmondottakkal 
szoros összefüggésben. E novellák világa, a bennük 
mozgó alakok hol annyira egyediek, hogy az általáno
sítás lehetősége fel sem merül (Éjszaka, egyedül), 
hol meglepően tág, sokakat érintő. Az utóbbi esetben 
nem a Merre . . .  ? szerelmi háromszögére, de a Fél
ember fiatalasszonyára kell gondolnunk. S ez az, ami 
bizonyossá teheti az olvasót abban, hogy tehetséges 
íróval találkozott e kötet lapjain, akkor is, ha kötete 
írásai inkább ígérnek, mintsem beteljesítenek. 
(Szépirodalmi, 1965)

Varga Lajos
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ILLÉS LÁSZLÓ

A  szocialista realizmus —  a művészet széles útja

(Vita a szocialista realizmus időszerű kérdéseiről a moszkvai
Gorkij Világirodalmi Intézetben)

Hajlamosak vagyunk néha azt gondolni, hogy a felszabadulás utáni évek egyoldalú információs 
gyakorlata után ma már árnyaltan teljes és helyes képet alkothatunk magunknak a szovjet élet 
minden aspektusáról, így ami minket közvetlenebbül érint, az irodalom és az irodalomtudomány 
fejlődéséről is. A változás kétségtelenül igen nagy, de nem teljes. Ami az irodalmi folyamat új 
jelenségeit és a szovjet „elsüllyedt irodalom” újjáélesztését illeti, ezek megismertetésében missziós 
szerepet töltött be a Nagyvilág című folyóirat és az Európa Könyvkiadó. Prózaírók és költők új és 
új vonulatát mutatták be a folyóirathasábok, egyéni kötetek és a különböző antológiák. És íme, 
máris újabb generáció jelentkezik a szovjet irodalomban, a hatvanas években feltűnt nemzedék, 
amellyel meg kell ismerkednünk. Legalább annyira fontosak ők nekünk, mint a legváltozatosabb 
„tört” és „megvert” nemzedékek a világ más tájain; az egészséges, sokoldalú érdeklődésnek át kell 
fognia minden égtájat a tájékozódás érdekében.

Mindez persze az irodalomról szóló tudományra is vonatkozik. Ezen a fronton lemaradásunk 
nagyobb. Mintha még a tudományos életre is jelemző lenne bizonyos mértékig a szenzációk iránti 
érzékenység és a szolid eredmények iránti közömbösség. Roger Garaudy, Ernst Fischer, Eduard 
Goldstücker és más irodalmárok rokonszenves és eredményes erőfeszítése, amellyel előrelendítették 
a korábban megrekedt marxista esztétikai gondolkodást, némelyekben azt a benyomást keltette, 
mintha a marxista irodalomelmélet reneszánsza egyetemlegesen „nyugatról” indulna, s a népi 
demokráciákban zajló viták Európa keletére érve teljesen elcsendesednének. Ez a vélekedés nem 
állja meg a helyét. Már korábban, tíz évvel ezelőtt kezdődött Gorkij-intézetbeli vitákról is részlete
sebben csupán a Világirodalmi Figyelő tájékoztatott. Az akkor még a standokról is hiányzó, alig ezer 
példányszámban megjelenő folyóirat természetesen nem vihette szét a magyar kulturális életbe 
a realizmusról, majd a szocialista realizmusról a Szovjetunióban folytatott viták hírét-lényegét 
olyan mértékben, ahogy ez szükséges lett volna. Ezen a helyzeten segített némileg annak idején 
két sajátos szempontból összeállított cikkgyűjtemény. Nincs olyan folyóiratunk, mint az NDK-beli 
Kunst und Literatur, amely rendszeresen és kizárólagos céllal közli a szovjet szaksajtó legfontosabb 
közleményeit. Irodalomtudósaink között az oroszul olvasók száma nem nagy. Mindez együttesen 
oda vezet, hogy napi- és hetilapok tudósításaiból hallhat olykor a nagyközönség arról, miképpen is 
gondolkoznak irodalomelmélet és esztétika kardinális kérdéseiről manapság a szovjet tudományos 
életben.

Ilyen körülmények között persze nem lehet csodálkozni azon, hogy oly heves viták tüzébe került 
és oly sok ellenérzés közepette haladt előre útján idehaza az az irodalmár-réteg, amely — rezonan
ciában a szovjetunióbeli, a nemzetközi eszmélkedéssel -  megkísérelte korszerű színvonalon szembe
síteni egymással a marxista-leninista irodalomszemlélet aranyalapját és a változó-fejlődő élet és 
irodalom felvetette új kérdéseket. (Munkásságukról ad tájékoztatást A szocializmus irodalma címmel 
a közelmúltban a Gondolat Kiadónál megjelent kötet.) Ez a szembesítés azt mutatta meg, hogy 
az alapvető marxi-lenini gondolatok élet és művészet viszonylatában változatlanul érvényesek, 
valamint azt is, hogy ez az élő elmélet ellenállhatatlan erővel igényli az együtthaladást és együtt- 
gazdagodást a jövendő felé haladó, kibomló élettel.

Pontosan ez jellemezte azt a vitát is, amelyet a Szovjet Tudományos Akadémia mellett működő 
és „a jelenkori világirodalom fejlődésének törvényszerűségei” vizsgálatával foglalkozó tudományos 
tanács iniciatívájára a Gorkij Világirodalmi Intézet és a Szovjet írók Szövetsége rendezett Moszk
vában az elmúlt évben, november 22-től 24-ig. A szocialista realizmus időszerű, kérdései címet viselte 
a tanácskozás programja. Külföldi részvevők is jelen voltak, eljöttek a szövetségi köztársaságok 
irodalmárai, s a viták több száz főnyi közönség előtt zajlottak. V. R. Scserbina megnyitó szavai, 
a tizenkét főreferátum és a három napon át tartó igen eleven, gyakran szenvedélyes eszmecsere 
híven követte a célkitűzést. Aránylag kevés időt és energiát fordítottak előadók és vitázók a lassan
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már skolasztikába merevülő álelméleti és terminológiai kérdésekre, ezzel szemben elsősorban az 
élő irodalmi folyamat elemzésének gondja foglalkoztatta őket.

Ez természetesen nem azért volt így, mintha a szovjet irodalmárok kitérnének az elméleti kérdé
sek megválaszolása elől. Csak a legutóbbi három-négy évben megjelent, e tárgykörbe vágó munkák, 
tanulmánykötetek egész sora bizonyítja ennek az ellenkezőjét. Arról van itt szó inkább, hogy a 
realizmus egyik jelentésében — vagyis ami az ismeretelméleti aspektus természetes jelenlétét illeti 
a művészi folyamatban (azaz a megalkotásban, a kész műben és a „műélvezésben”) -  nem vita 
tárgya, hanem magától értetődő alapelv.

Magának a szocialista realizmus fogalmának értelmezése terén több álláspontot lehetett meg
különböztetni. Rendkívüli kivételnek számított az az előadó, aki mereven ragaszkodott a kritikai 
realizmus, a szocialista realizmus évtizedekkel ezelőtt kialakult jelentéséhez, s ennek alapján 
vázolta a szovjet irodalom fejlődését. A legszélesebb tábort azok alkották, akik a szocialista realiz
must módszernek tekintik ugyan, de szinte senki nem tett kísérletet közülük arra, hogy e módszer, 
mint olyan mibenlétét meghatározza vagy értelmezze. Nagyon gyakran hangzott el éppen az ő 
körükből az a kívánság, hogy ezt az értelmezést sürgetni kellene; mégis ezúttal az a törekvés 
jellemezte állásfoglalásaikat, hogy bizonyítsák: e módszer fejlődése lehetővé teszi a legváltozatosabb 
művészi eljárások, stílusok, zsánerek stb. alkalmazását. Ismét mások, sokan, meglehetősen óva
kodva használták magát a fogalmat, szívesebben beszéltek a szocialista művészet elveiről, irányzatai
ról, áramlatairól, sőt a vita egyik felszólalója (I. Braginszkij) egyenesen a terminus kiiktatását java
solta, azzal az indokolással, hogy az egyetlen helyes módszer követelése egyetlen megfelelő formai 
struktúra követelését vonja maga után, s ez a művészet elszegényítéséhez vezet. Hivatkozott a 
felszólaló arra, hogy számos nagy művész mit sem akart tudni a módszerrel járó megkötöttségekről : 
hogy a párt legutóbbi kongresszusa kultúráról szóló határozatának szövegében egyáltalán nem esik 
szó módszerről, s hogy számára fontos a szovjet művészet ötven év óta tartó virágzása, de nem 
fontos egy ötven év óta megnyugtatóan meg nem határozható fogalom.

A. Dimsic, Braginszkijnek válaszolva, óvott attól, hogy használhatónak bizonyult fogalmakat 
kiiktassunk az irodalomelméletből, hiszen ezen az úton a fogalmi értelmezés lehetőségét számol
nánk fel. A vitában szintén felszólaló L. Jakimenkóval egyetértésben Dimsic úgy vélekedett, hogy 
a módszer fogalmát kell gazdagítani, szélesebbé és teljesebbé tenni, hiszen pl. teljesen ésszerűtlen 
lenne művészi módszereik alapján Picassót, Modiglianit vagy Matisse-t antihumanistának, azaz 
emberellenesnek tartani, amint azt 1966 őszén a Lityeraturnaja Gazetában megjelent cikkében 
a konzervatív realizmus-felfogás egyik neves képviselője, M. Lifsic tette.

Feltűnően nagy helyet foglalt el az eszmecserében a szovjet irodalom romantikus irányzatainak 
kérdése. Már nem az egykor volt „forradalmi romantikáról” folyt a vita, hanem egyáltalán az élet 
romantikus színezetű látásmódjának szerepéről, helyéről a szovjet művészeten belül. A. Ovcsarenko 
előadásában hosszasan elemezve a szovjet irodalomtudomány meglehetősen ellentmondásos állás- 
foglalását, határozottan feltette a kérdést: „Vajon a romantika a mai viszonyok között csupán a 
szocialista realizmus egyik stílusirányzatának fogható-e fel, avagy talán valamilyen sajátságos, 
önálló helye van a szocialista realista módszer mellett, avagy autonóm módszer a szocialista realiz
muson belül?” Mindegyik elképzelésnek megvannak a védelmezői. Ismeretes, hogy Gorkij, 
Voronszkij, Lunacsarszkij sokat foglalkoztak a romantikus látásmód szerepével a szocialista művé
szeten belül. Lunacsarszkij például határozottan művészi módszernek tekintette a romantikát, 
mint amelynek létjoga van az új kultúrában. Ennek az álláspontnak az elfogadása viszont azt 
jelenti, hogy a szocialista realizmus módszer-mivoltában nem kizárólagos a szovjet művészetben, 
s ezt a múlt sok jeles életművű alkotója s a jelen számtalan jelensége mind az orosz, mind más 
szovjet népek irodalmában megerősíti. Mindamellett nyilvánvaló, hogy a realista és a romantikus 
látásmód nem egymástól élesen el választhatóan léteznek, hiszen az emelkedettségnek, a felfokozott- 
ságnak „romantikus” kifejezése az ún. realista látásban is megnyilatkozhat. Másfelől viszont hamis 
az az elgondolás, amely szerint típusalkotásra csupán a realista módszeren belül van lehetőség. 
Alighanem igaza van Ovcsarenkónak, amikor hosszas tárgyszerű elemzés után megállapítja, hogy 
az önállóan létező realista és romantikus látásmód között intenzív kommunikáció létezik, elemeik 
sokszorosan és bonyolultan áthatják és megtermékenyítik egymást, s ezzel sajátos és változatos 
színezetet biztosítanak a szovjet irodalomnak.

Még hevesebb és élesebb nézeteltérésekre került sor a kritikai realista irányzat és a szocialista 
realizmus viszonyának kérdésében. M. Parhomenko a két jelenséget történeti egymásutánként fogja
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fel és kötelezőnek tartja mind a múltban, mind a jelenben, ezúttal főleg az írásbeliséggel korábban 
nem rendelkező szovjet népeknél. De ott is, ahol a népi elbeszélő művészet, a közelmúltban vagy 
a mában, a sajátos népköltészeti hagyományok köréből indul a bonyolultabb megnyilatkozási 
formák, elsősorban a regényábrázolás felé. Parhomenko, például Fegyin életművét elemezve, a 
húszas évek elején húzza meg kritikai realizmus és a szocialista realizmus határvonalát az író 
pályáján, azt hangsúlyozva, hogy a két módszer különbségeinek elmosása összezavarná a húszas 
években létezett legkülönbözőbb ideológiai tartalmú irányzatok közötti különbségeket.

G. Lomidze, a Szovjetunió-szerte elismert grúz irodalomtudós alapjaiban helytelennek tartja 
Parhomenko elképzelését az irodalmi módszerek éles elválasztásáról. Egyáltalán teljesen mester
kéltnek és használhatatlanul esetlennek tartja ezeket a sémákat, amelyeket a megszokásból eredően 
ismételgetnek az irodalmárok, anélkül hogy képesek lennének pontos tartalmukról felvilágosítást 
adni. Nagyon meggyőzően mutatott rá: vajon Tolsztoj életműve jellemezhető-e azzal, hogy ő 
kritikai realista? Nem ezerszer gazdagabb és teljesebb ez a művészet annál, hogysem kimerülne 
jelentősége abban a tényben, hogy kritizálta a körülötte levő társadalmat? S nem nevetséges-e 
Fegyin vagy Leonov művészetében — egyik elbeszéléstől a másikig haladva -  felfedezni a válasz
vonalat kritikai és szocialista realizmus között? Maga Fegyin írásaiban, leveleiben határozottan 
tiltakozik az efféle iskolás módszerek ellen. „Az író úgy jut el a szocialista realizmushoz -  írja 
Lomidze-, hogy azt gondolataiban, érzelmeiben, élettapasztalataiban megszenvedi, kiküzdi magá
nak, és nem egyszerűen „odafordul” ehhez a módszerhez, mint afféle új, soron következő technikai 
szerszámhoz. A szocialista realizmus módszere nem létezik önállóan, afféle előírás-gyűjteményként, 
amely szabályozza az írói gondolat mozgását, elősegítvén a lehetőségek, hibák és tévedések elkerü
lését. Nem lehet a szocialista realizmus módszeréhez „odafordulni”, nem lehet azt „elsajátítani”. 
A szocialista realizmus úgy érik meg az író alkotói tudatában, mint természetes eredménye a világ- 
szemlélet fejlődésének, annak a folyamatnak, melyben az író viszonya alakul a társadalmi küzdel
mekhez, a történelmi eseményekhez, a világhoz, az emberhez.”

Következőleg Lomidze a szocialista realista irodalom létrejöttét sem köti dátumokhoz, úgy véli, 
hogy ez az irodalmi irányzat gyökereit a világirodalom távoli múltjába ereszti, együtt nőtt fel és 
teljesedett ki a forradalmi gondolattal, a társadalmi küzdelmekkel. Mai kiteljesedése a társadalmi 
tudat érettségének is következménye, miként a pontosan körül nem írható, tiszta mivoltában soha 
nem létező „kritikai realizmus” is, ha egyáltalán elfogadjuk létezését, a társadalmi tudat egy 
bizonyos fejlettségi fokához kötődik. Természetesen még ez sem döntő a művészi alkotás értékének 
megjelölésénél. Mindenekelőtt a művészi tehetség, a képesség a döntő, hiszen a világnézeti tudatosság 
helyes tartalma önmagában még nem biztosítja az alkotás színvonalát. Normatívák, kategóriák, 
bizonytalan fogalmak helyett Lomidze a dialektikus bonyolultsággal áradó folyamatok konkrét 
elemzését tartja fontosnak, a művészi érés alakulásának vizsgálatát, nem pedig címkék ragasztga- 
tását.

Ugyanezt a gondolatot bontja ki Kedrina, amikor tiltakozik az ellen, hogy a szocialista realiz
must valamely absztrakt modellnek tekintsük, amely felé az irodalomnak törekednie kell. Kedrina 
úgy véli, hogy mind Garaudy, mind a „puristák” absztrakttá halványítják a realizmus fogalmát. 
Amaz megfoghatatlanná általánosítja, emezek pedig szigorúan lehatárolják, körülírt szabályzattá 
merevítik, mi több ezt a modellt egy adott, rövid korszak irodalmából vélik kikövetkeztethetni, 
(kérdés helyesen-e?). Holott nyilvánvaló, hogy nem egy adott képzethez kell igazodnia a művészet
nek, hanem a viharosan áradó szocialista művészet gazdagságából kell kikristályosodniuk azoknak az 
elveknek, amelyek egy bizonyos távon jellemzik ezt a művészetet. A módszerek pedig változnak az 
idők folyamában. Kedrina megfogalmazásában: „A módszer olyan kategória, amely az életből, 
a történelemből származik, és senki sem képes arra, hogy »bevezesse« vagy »megváltoztassa«. 
A módszer a művészetből születik, vele fejlődik és aztán elhal vagy átmegy egy más minőségbe, 
a társadalmi élet bonyolult objektív-történelmi körülményeinek hatására.” Kedrina elemezve a 
húszas-harmincas évek irodalmát, megállapítja, hogy ott szó sem volt arról, hogy az írók valamely 
modellnek igyekeztek volna megfelelni. A balzaci „életfolyam igazságát” keresték és fejezték ki, 
több-kevesebb tehetséggel, s csupán az irodalmárok skatulyázták be később küzdelmes életművüket 
egy-egy rubrikába. Ez az igyekezet sokszor nevetséges eredményekhez vezetett. Aki részt vett a 
polgárháborúban a szovjethatalom oldalán, az szocialista realista lett, aki ingadozott, az kritikai 
realista maradt, akinek később -  isten ne adj’, a mában -  valamely „hiba” adódott az életében, 
az csupán „törekedett” arra, hogy „elsajátítsa” a szocialista realizmust és így tovább. Mindez
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gátat emelt a művészi módszerek, a különböző látásmódok elé, elhatárolta egymástól a valóságban 
jelentkező törekvéseket, vegytiszta modelleket képzelt előállítani és így nyilvánvalóan meghamisí
totta a valóságot és lefékezte a művészet fejlődését.

A világirodalmi folyamatokat elemző előadókhoz kapcsolódva Kedrina is rámutat a mai polgári 
irodalom megannyi áramlatának olyan elemére, amely összeköti ezeket a szocialista eszmeiségű 
realista és „nem realista” stílusirányzatokkal. A legfontosabb közös vonás a humanista aggodalom 
az ember sorsáért. Már ez a gond munkált Kafka művében, ez a gondolat éltette Remarque-ot, 
más szinten ez nyilatkozik meg Jorge Amado és Max Frisch s mások írásaiban. Amennyire fontos, 
hogy eme igen különböző művészek alkotásaiban megkülönböztessük az egyéni vonásokat, az 
eszmei tényezőket, olyannyira fontos, hogy a világirodalom széles és nagy folyamában elsősorban 
azt lássuk, ami összeköti az igazi művészetet.

Könnyen átlátható, hogy ebben az igényben egy, az eddigi művészetszemlélettől lényegesen 
eltérő szándék nyilvánul meg, egy olyan szemlélet, amely nem elhatárol, körülír és megkülönböztet, 
hanem olyan, amely a különbségek világos felismerése mellett a lényegesben, az emberarc tiszta
ságáért folytatott küzdelemben, s a korokat és nemzedékeket, stílusáramlatokat átfogó művészi 
folyamatokban azt keresi, ami összeköt, ami megerősít. Nem csodálható tehát, ha Kedrina úgy 
találja, hogy a szocialista irodalom egyre inkább birtokába veszi és felhasználja azokat a művészi 
módszereket, melyeket korábban bizalmatlanul szemléltek és a polgári irodalomnak engedtek át. 
Ilyenek például : a „tudatfolyam” művészi alkalmazása, a belső monológ, a pszichológiai elemzés, 
a tudatalatti rétegeivel való szembenézés. Kedrina ebben a folyamatban (amely újabban pl. Zali- 
gin, Antonov és mások írásaiban lelhető fel) Dosztojevszkij új, megváltozott értelmű örökségének 
életrekelését látja, olyan örökséget, amely az új körülmények között szélesíti és gazdagítja a szocia
lista művészi valóságlátást.

A mai világirodalom szocialista és progresszív polgári irodalmának kölcsönhatásait, sajátosságait 
vizsgálja T. Balasova, aki Kedrinával megegyezően arra a megállapításra jut, hogy „a marxista 
irodalomkritika ma nem korlátozódhat arra, hogy korábban megszövegezett teoretikus tételeket 
ismételgessen, hanem arra kell törekednie, hogy előrevigye az irodalomtudományt olyan határok 
felé, amelyeket tegnap még nem ismert, amelyek nem érdekelték, vagy amelyeket nem értett, mára 
azonban ezek már felfedték bonyolult mivoltukat”.

A korabeli amerikai, dél-amerikai, nyugat-európai haladó művészet formai és tartalmi újságát 
vizsgálva Balasova úgy véli, hogy ez tömegével vet fel olyan problémákat, amelyek összekötik 
törekvéseit a szocialista humanizmussal. E művészet számos reprezentánsa, áramlata szűkebb- 
szélesebb síkon érintkezik a szocialista eszmeáramlatokkal. Mindez arra ösztönzi a marxista művé
szetszemléletet, hogy jelentős mértékben kiszélesítse a marxista esztétikai gondolkodás medrét.

Különösen fontos, hogy tekintetbe vegyük a művészet nemzeti sajátosságait, tradícióit, hagyo
mányos zsánereit és stílusait. Ma a szovjet irodalomtudomány, mind a soknemzetiségű szovjet 
állam népei kultúrájának igényeiből kiindulva, mind a világirodalom megannyi koloritot képviselő 
művészete természetének megfelelően arra törekszik, hogy megszabaduljon az „egyvágányú eszté
tikától”, figyelembe vegye azt a specifikumot, amellyel minden egyes nép hozzájárulhat és hozzá 
is járul a haladó művészet fejlődéséhez, a szocialista művészet színes spektrumának megteremtésé
hez. Aragon még 1938-ban fogalmazta meg a gondolatot, hogy minden irodalom a saját útján 
küzdi ki magának a szocialista realizmust, anélkül, hogy az irodalmak természetes és jótékony 
egymásrahatásán túlmenően, a szovjet irodalom fejlődésvonalának valamilyen mesterséges utánzá
sára kerülne sor. Ma a szovjet irodalomtudományban főleg az összehasonlító irodalomkutatás 
alapelve ez a felismerés.

N. Balasov és I. Bernstein, akik a népi demokratikus országok szocialista irodalmáról adtak 
áttekintést, szintén erőteljesen hangsúlyozzák a fenti mozzanatot. „Az első szocialista állam kultú
rájának világtörténelmi jelentőségű tapasztalatai ellenére sem lehet a szovjet-orosz irodalom gazdag 
realista tradícióinak, a benne létrejött gazdag szocialista realista hagyományoknak kizárólagos 
mértékével mérni Európa szocialista országainak irodalmát, amely más történelmi körülmények 
között fejlődött ki” -  írják előadásukban a szerzők. Utalnak a cseh poetizmusra, a lengyel roman
tika és avantgarde hagyományaira, s legszögezik, hogy „a két világháború közötti avantgardizmus 
kapcsolata a hagyományokkal egy sor európai országban speciális sajátossága a szocialista realizmus 
fejlődésének, s nem lehet megérteni ezen országok irodalmi múltjának és jelenének sok problémáját 
anélkül, hogy ne ismernők el ezt a tényt.”
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Hogy mennyire komolyan törekszik az internacionális szemléletre a szovjet irodalomtudomány, 
azt megmutatja az a körülmény, hogy szinte valamennyi előadó, számos vita-felszólaló nézeteit a 
hazai irodalmi példákon kívül a világirodalmi jelenségekkel igyekezett igazolni. Különös figyelmet 
szenteltek a vitában, Balasov és Bernstein pedig előadásukban azoknak az elméleti eredményeknek, 
amelyeket a népi demokratikus országok irodalmárai értek el. Hosszasan elemezték és taglalták az 
MSZMP KB mellett működő Kulturális Elméleti Munkaközösség tanulmányát a szocialista 
realizmusról, amely a Társadalmi Szemle 1965. 2. számában jelent meg. Ezt a tanulmányt, amelyet 
teljes terjedelmében leközölt még tavalyelőtt a Weimarer Beiträge is, egyre szélesebb körökben 
ismerik és tekintik fontos hozzájárulásnak a marxista elméleti gondolkodás korszerűsítéséhez. 
(Hatása világosan látható pl. az NDL 1966. május-júniusi számában közzétett, a szocialista realiz
musról szóló tanulmányon, amely a német írókongresszust megelőző elméleti munkálkodás ki
emelkedően fontos dokumentuma.) Ezen a nemzetközi eszmecserén látszott igazán, hogy milyen 
felelősséget visel a közös ügy érdekében folytatott munkában minden egyes ország irodalom- 
tudománya, hiszen ma már megvan, vagy egyre inkább meg kell hogy legyen a mód a nézetek 
konfrontálására, az eremények átvételére, egyszóval az alkotó vitára.

A szovjet irodalmárok észrevétele szerint az európai szocialista országok egy részében sokan 
tartózkodnak a szocialista realizmus fogalmának használatától, s ennek az idegenkedésnek okát 
abban látják, hogy a múlt dogmatikus művészetpolitikája kompromittálta ezt a terminust, azono
sította azt egy szűk szabálygyűjteménnyel, egy bizonyos stílusirányzat régimódi változatával, s az a 
látszat keletkezett, mintha alkalmatlan lenne a jelenkori művészet lényegének megragadására. 
Megállapítják azt is a szerzők, hogy a Szovjetunióban legutóbb 1963-ban elhangzott észrevételek 
a modern művészetekről (Iljicsov interpretációira gondolnak) általában ellenzésre, elutasításra 
találtak, mert széles körökben alkalmatlanoknak Ítélték ezeket a mai bonyolult jelenségek elfogad
ható értelmezésére. A magyar, német, csehszlovák, lengyel, jugoszláv és más népek irodalma 
legújabb eredményeit elemezve mégis arra a megállapításra jutnak az előadók, hogy a terminus 
elfogadása vagy el nem fogadása mit sem változtat azon a tényen, hogy maga a realista 
igényű szocialista irodalom valamennyi országban fejlődött és kiemelkedő művekben megtestesülve 
dokumentálódott. Magyar vonatkozásban elsősorban Lengyel József, Sánta Ferenc, Darvas József 
munkáiról tesznek említést, ügy látják, sok irodalomban megerősödött az ember alkotó szerepéről 
vallott felfogás, a személyiség arculatának mélyebb elemzésére irányuló igyekezet, a pszichológiai 
momentumok, az erkölcs kérdéseinek vizsgálatához való vonzódás. A konfliktusok ma már nem 
annyira társadalmi jellegű összeütközésekről, hanem a tudat és morál ellentmondásairól vallanak, 
növekedett az intellektualitás szerepe, megerősödött a tények tisztelete, megnőtt a dokumentum- 
és riportázsműfajok szerepe, egyáltalán kiszélesedett az irodalom, a művészetek horizontja, válto
zatosabb stílustörekvések, gazdagabb és sokszínűbb alkotói látásmód válik jellemzővé.

Hozzátehetjük: mindez természetes következménye annak a felszabadult, kiteljesedett élet
látásnak, amelyhez a szovjet pártkongresszusok adták az első impulzusokat, megszabadítván a 
marxista gondolkodást a dogmatizmus primitív sémáitól. Ugyanakkor szemmel látható az is, hogy 
ezekben az országokban megélénkülő alkotó szellemű marxista gondolat, felfogván a szovjet tudo
mány és művészet kisugárzását, önnön erejére is támaszkodva sokat tett a szocialista művészet új 
reneszánszának megalapozásáért. A letagadhatatlan művészi fellendülést nem lehet elválasztani 
attól a művészetszemléletbeli fejlődéstől, amely ezekben az országokban ilyen vagy olyan mérték
ben, de végbement. E nemzetközi folyamatnak ez a döntő eleme, amely érvényes még akkor is, 
ha -  elkerülhetetlenül — szinte mindenütt felbukkantak téves nézetek, megalapozatlan következte
tések is. Ezek eltörpülnek az alkotó gondolat eredményei mellett; az irodalomtudomány erőfeszí
téseit az előrelendült, gazdagabbá vált művészet visszhangja igazolja.

Az európai népi demokráciákban tapasztalt művészi fejlődéssel teljesen egybehangzó változá
sokról adnak számot azok az előadók, akik a szovjet líra legújabb eredményeiről tudósítanak 
(V. Percov), avagy a hatvanas években feltűnt prózaírók pályájáról adnak számot, mint pl. J. Elsz- 
berg. Akszjonov és Kazakov nyomdokaiban már egy új nemzedék jár, -  állapítja meg Elszberg, s 
úgy látja, elődeiknél céltudatosabbak, lényegretörőbbek. Stílusuk még kiforratlan, de kitapintható 
hogy a gorkiji „éleüátás” indulata fűti őket. Helyzetük nehezebb, mint a 20-as évekbeli elődeiké, 
hiszen akkor a történelem nagy fordulatában könnyebb volt megtalálni azt a főeret, amelyben a 
jövő energiái lüktettek. Ma az élet bonyolultabb, összetettebb. Ezzel a nehézséggel függ össze, hogy 
noha a legizmosabb tehetségeknek már elkülöníthető stílusuk kezd kialakulni, ez a megkülönböztető
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stílus mégsem olyan erős, mint volt egykor Ivanové, Bábelé, Solohové, Fagyejevé. Elszberg pedig 
éppen ezt sürgeti, a saját arculatot, a változatos stílust. A legkülönbözőbb művészi kísérletek és meg
oldások érdekében érvel, amelyet annál fontosabbnak tart, mivel a döntő társadalmi változások 
lényegi befejeződése után a Szovjetunióban is egyre inkább a kommunizmus felé tartó ember 
individuális arca, lelki folyamatai kerülnek a figyelem középpontjába, a művészet fókuszába. 
S lehet-e a végtelenül gazdag emberi lényeget kifejezni másképpen, mint a végtelenül gazdag 
stílusú, művészi módszerű, a tehetség természetében egymástól olyannyira elütő alkotóművészek 
segítségével? A szovjet irodalom eszmei egysége még a harmincas években létrejött -  állapítja meg 
Elszberg, de ez a folyamat akkor együtt já r t  azzal, hogy a stiláris változatosság gazdagságát komoly 
veszteségek érték. Előadói beszédében Elszberg hosszan elemezte és vizsgálta azt az újat, amit a 
a legfiatalabb nemzedék hozott magával, s levonta ebből a következtetést: „A gyakorlat vetett 
véget annak a dogmatikus tételnek, miszerint az eszmei egység állítólag magával hozza a stílusbeli 
egyöntetűséget. ’ ’

Már Elszberg is a  tények művészi elemzéséhez való vonzódást fedezte fel a fiatal prózaíróknál, 
erről szóltak a népi demokráciák irodalmát vizsgáló előadók, a vitában pedig e téren élesen szem
bekerült egymással A. Dimsic és V. Laksin, valamint táboruk. A kérdés, amely körül oly szenve
délyes polémia kerekedett, a „tények igazsága” és a „század igazsága” , avagy más megfogalmazás
ban a „kis igazságok” és a „teljes igazság” korrelációjában merült fel. Az ötvenes évek közepétől 
kibontakozó dokumentum- és riportázsirodalom a közelmúlt és a jelen világából vette témáját, 
előszeretettel időzött az élet eladdig észre sem vett apró jelenségeinél, amelyek fájdalmasak és 
nyugtalanítóak voltak, amelyek nem illettek bele a nagy egészről szóló megnyugtató híradásokba. 
Újabban a nagy honvédő háború témakörét feldolgozó írások csatlakoztak ehhez a széles áramlat
hoz. Közismert, hogy Nyikolajeva, Szolzsenyicin, Szimonov, Bikov és Kuznyecov művei teljesen 
új színt hoztak a szovjet irodalomba, az életlátás realitását fokozták, a romantikus irodalomszem
lélet korában józanabb és tárgyszerűbb életszemléletre indították az olvasót. Kétségtelen viszont, 
hogy a nevükkel csupán jelzett széles áramlatban sok disszonáns hang is felmerült, túlburjánzott 
a szubjektivizmus, a távlattalan naturalizmus, amelyek elfedték a kilátást a teljesebb összefüggé
sekre. Ha a vita nem is dőlhetett el, ilyen éles exponálása biztosan erjesztő és jótékony hatású lesz.

Az analitikus életszemlélet hitele azonban semmiképpen sem ingott meg, sőt megerősödött 
ezekben az összecsapásokban. L. Novicsenko fejezte ki legtalálóbban e művészi látásmódnak a speci
fikumát. „Az úgynevezett konfliktusmentesség, a sematizmus, az illusztrálás, a fellengzős és élet
idegen romantika jelenségei semmi egyebek nem voltak, mint kísérlet arra, hogy rövid úton eljussunk 
az oly hőn kívánt »szintézishez«, és kikerüljük a reális valóság fáradságos analízisének a jó lelki
ismeret érdekében elkerülhetetlen stádiumát.” Novicsenko emlékeztet arra, hogy a húszas években 
éppen Lenin tanácsai segítették hozzá az irodalmat az ún. „kozmikus mértékek” elvetéséhez, ma 
ugyancsak ezek a gondolatok lehetnek fegyverek a parádézás, a lakkozás ellen, s annak érdekében, 
hogy a művészet közel kerüljön az élet lényegéhez. A mai szovjet irodalom realizmusának egyik 
jellemző jegyét éppen abban látja Novicsenko, hogy a valóság írói megközelítésének analitikus 
módszere elmélyült.

Mindez természetesen magával hozta az írói felelősség megnövekedését, de ez a felelősség integ
ráns része annak az elhivatottságnak, amely a művészi keresés önállóságában testesül meg. Régen 
a múlté már az a gyakorlat, amikor az író közismert tények vagy események rímbeszedésével 
foglalkozott, vagy ilyeneket illusztrált. A szovjet irodalomban nincs helye az író vátesz szerepének, 
de megvan az irodalomnak, a művészetnek a társadalmi tudat, az emberi lélek alakítása terén 
betöltött különleges hivatása, rendkívüli szerepe. Ma már senki sem vonhatja kétségbe, hogy az 
élet szemlélésének és kifejezésének ez az aspektusa ugyanolyan önálló alkotó egyéniséget és kutatói 
magatartást tételez fel, mint a társadalmi élet bármely más szektora. A szocialista irodalomnak 
hosszú időn át nagy kárt okozott e felismerés hiánya. Érdemes idézni a Rapp-korszak egy elrettentő 
dokumentumának idevágó néhány sorát: „A proletáríró -  úgymond a szerző -  világnézetét nem 
könyveinek írása közben az írás folyamatában alakítja ki. Ha regényt ír, nem szükséges, hogy, 
a fejét törje a személyiség szerepéről a történelemben. Tolsztoj, vagy bármely más polgári író 
alkotói gyötrelmeinek és nehézségeinek jelentős része ismeretlen az ő számára. A mai élet komplikált 
problémáit, amelyek a magányos polgári író számára »átkozott kérdéseknek« tűnnek fel, s gyakran 
megoldhatatlanok maradnak, a proletáríró számára megoldja a párt, a társadalmi szervezet, a 
kollektíva. A proletárírónak ezért kevesebb »magzatot kell kihordania« mint a polgári írónak.”
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A szovjet irodalomtól mélységesen idegenek ma már ezek a nézetek, amelyek lebecsülik az 
alkotói hivatást, megalázzák a művészi önérzetet. Senki sem fél attól ma már, hogy az alkotói 
egyéniség önállóságának hangsúlyozása a szubjektivitásnak, az önelvű irodalomnak nyit teret. A szo
cialista realista művészetnek a Gorkij Intézetben lezajlott vitában kitárulkozó széles ölelésű fel
fogása nem azt jelenti, hogy a szocialista irodalomnak nincsenek alapvető törvényszerűségei, elvei, 
hanem azt jelenti csupán, hogy ez elől a kibontakozó, széles áradású folyamat elől az irodalom- 
tudomány a tarthatatlannak bizonyult gátakat igyekszik elhárítani, s szabaddá kívánja tenni az 
utat a legváltozatosabb kísérletek, alkotásmódok, stílusirányzatok számára, mert úgy tetszik, ez 
vezethet csak el az irodalom, a művészet felszárnyalásához.

A polgári irodalomtudomány legdivatosabb, legtekintélyesebb iskoláival szemben a szovjet 
irodalomelmélet elutasítja az alkotás „önelvűségének” tanát, s határozottan vallja, hogy a művészi 
folyamatnak megvannak a benső, objektív törvényszerűségei. A. Mjasznyikov professzor, a vita egyik 
előadója az alábbiakban kísérelte meg ezeket röviden összefoglalni : 1. A művészet a reális valóságot 
tükrözi vissza, de úgy, hogy közben figyelmesen meghallgatja az ábrázolás „tárgya nyelvének” 
hangját, amelyről még Marx beszélt; 2. A művész, akinek tehetsége van és meghatározott világ
nézete, nem passzív médium, aki csupán csak meghallgatja és átadja azt, amit neki az élet adott 
(„a valóság diktál” — ahogy Lukács mondja), hanem alkotó módon újjáteremti, átalakítja azt, 
amit látott; szembeállítja a létezővel azt, aminek ideáljai szerint lennie kellene; 3. A művészi 
ábrázolás nem az élet kópiája, nem ismétlés, hanem sajátos „esztétikai valóság”, a tudat eszköze, 
amely visszahat a társadalmi életre ; 4. A valódi műalkotás csak akkor él, ha az a befogadó ember 
előtt valami újat tár fel, ha gazdagabbá teszi az ember értelmét, érzelmeit, akaratát, ha felkelti 
az emberben a művészt, ha tehát az olvasó aktív alkotóvá válik.

Nagyon könnyű ezekben az alapelvekben felfedezni a szocialista realizmus régebbi meghatáro
zásaiból mindazt, ami bennük helytálló volt, így elsősorban a valóságábrázolás igényét és a pártos 
művészi magatartás követelményét. De lehetetlen ugyanakkor nem látni azt a többletet, amely 
e döntő alapelvekre támaszkodva újként megnyilatkozik; amely magában sűríti mindazt a mér
hetetlen szellemi erőfeszítéssel elért eredményt, amelyet az alkotó marxista irodalomelmélet az 
elmúlt években létrehozott. Természetesen az itt megemlített alapelvek nem tartanak igényt arra, 
hogy kánonná váljanak, annál inkább nem, mert egy vitaülés számára készült referátum során 
hangzottak el, bizonnyal nem a végérvényes megfogalmazás igényével, összefoglalásuk mégis 
szerencsésnek látszik, ugyanakkor továbbgondolandónak, konkretizálandónak, — egyszóval nem 
megállásra intő elvek ezek, hanem a továbbhaladásra, a marxista-leninista művészetszemlélet 
továbbépítésére hívó szavak.

A Gorkij Intézet és a Szovjet Írószövetség konferenciájának mérlegét abban húzhatnánk meg, 
hogy megerősítette a honi és a világ más irodalmai elemzése alapján a marxista esztétikai alap
elvekhez való hűséget, e hűség értelmét egyszersmind abban jelölte meg, hogy együttérző figyelem
mel kísérjük mindenütt azokat az új jelenségeket, amelyek a mában konkretizálják s ily módon 
fejlesztik, gazdagítják ezt az elméletet, amely éltető nedveit nem önmagából, hanem a változó, 
fejlődő, eleven életből szívja.

SPIRA GYÖRGY

A  magyar negyvennyolc jobb megértését keresve

Az ellenforradalom leteperte, kezdeti híveinek jelentős része idővel megtagadta, történészek egész 
hada próbálgatta eleddig eltorzítani arculatát, az idő pedig egyre jobban elborítja mind magasabb
ra tornyosodó porával, -  és a negyvennyolcas forradalom mégsem halott, ma sem halott még. Sőt, 
nem is csupán afféle jeltelen, növényi életet él az általa elvetett magokból sarjadt fák leszármazottai- 
ban, hanem újra meg újra zászlót bont, barátokat toboroz s ellenfeleket támaszt ma is, mind
untalan részt kérve jelenkori táborozásainkból és eközben (hogy minél hatékonyabb szolgálatot 
tehessen) szüntelenül történetének mélyebbre menő megismerését, jobb megértését követelve.

Persze ahhoz, hogy kidolgozhassuk a forradalom történetének az eddiginél minden tekintetben 
tökéletesebb képét (amely majd véglegesen talajtalanítani tudja az önkényes magyarázatok vala
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mennyi változatát), ahhoz, bármily sokat fáradtunk már az utóbbi évtizedek folyamán, ezután is 
elég nagy erőfeszítésekre, igen széleskörű s hosszantartó kutatómunkára lesz még szükség. Mert 
hiába látjuk már többé-kevésbé megfelelően a kép előterében elhelyezkedő alakzatokat, ha nagyobb
részt még elvégzetten azoknak a százfelé szóródott, többnyire mikroszkopikus kicsinységű mozaik
köveknek az összeszedése és helyükre rakosgatása, amelyekből a kép egyelőre meglehetősen elmosódott 
hátterének kell kibontakoznia: nélkülük képünk nem nyerheti el ma még jobbára hiányzó távlatait.

Jókora munka vár eszerint még ránk. S természetesen nem állapítható meg előre sem az, hogy e 
munka milyen végső eredményekre fog vezetni, sem az, hogy e pillanatnyilag ismeretlen eredmé
nyek végtére miben fogják majd módosítani negyvennyolcról eddig alkotott képünket. Részered
mények viszont a munka során egymás után születnek máris. Ezek világánál pedig, ha végig nem 
vihetjük is, legalább megkezdhetjük negyvennyolc bennünk élő képének felülvizsgálatát s -  ahol 
indokolt — helyesbítését is. Mi több: nemcsak megkezdhetjük, hanem meg is kell kezdenünk e 
műveletet. Ha más okból nem, hát azért, mert negyvennyolcról eddig alkotott képünket mostanában 
többfelől ellenvetések egész sora érte, s így kritikus felülvizsgálatát kötelességüknek kell hogy elis
merjék a helyességében egyébként nem kételkedők is.

Ehhez a képhez az első összefüggő vázlatot -  mint köztudomású -  Révai József készítette el még 
a harmincas-negyvenes években. Az ő koncepciójának a magva pedig az, hogy 1848-49-ben a fejlő
dés követelményeinek kielégítését hatalmasan szolgáló fordulat ment végbe a magyar történelem
ben, hogy ekkor Magyarországon — a hagyományos történetírásban uralkodó nézetektől eltérően — 
nemcsak nemzeti szabadságharc zajlott le, hanem egyben polgári forradalom is, hogy a küzdelem
nek két fő célja volt: a nemzeti függetlenség és a jobbágyfelszabadítás kivívása, hogy ez a két cél 
csak együttesen volt elérhető s hogy ebből következően a történeti fejlődés kívánalmainak leginkább 
megfelelő politikát az a mindkét célért egyszerre küzdő tábor képviselte, amelyben Kossuth veze
tése alatt a liberális nemesség balszárnya egyesült a forradalmi néptömegekkel.

És éppen ezeket a nézeteket ostromolják lényeges pontjaikon azok a bírálók, akikre utaltam s 
akiket ellenvetéseik jellemző vonásai szerint nagyjából három csoportba sorolhatunk. Egyes törté
nészek — főleg osztrákok és amerikaiak - , akik még ma is a nemzetekfölötti Habsburg-birodalom 
bűvöletében élnek, azt vallják, hogy a birodalom egységét veszélyeztető mozgalmak károsak voltak, 
hogy a Habsburgok jogara alatt egyesített népek fejlődését jobban szolgálta volna a birodalom 
kereteit nem érintő belső reform s hogy ilyen reformra volt is lehetőség. Mások — főleg az egykori 
magyarországi nemzetiségek fiai közül regrutálódó történészek, (de korántsem valamennyien) -  azt 
hangoztatják, hogy a magyar forradalom céljai ellentétben állottak a magyarországi nemzetiségek 
érdekeivel, hogy e nemzetiségek számára megfelelő megoldást egyedül független nemzeti államok 
létesítése hozhatott, s hogy e nemzetiségek addig is, amíg ilyen kisnemzeti államok alakítására 
nem értek meg a viszonyok, többet remélhettek a Habsburgoktól, mint a magyar forradalomtól. 
Végül néhányan a magyar történészek közül a forradalom Kossuthnál mérsékeltebb vezetőinek 
védelmében lépnek fel, méltánylást követelnek az ő eddig méltányolatlanul maradt érdemeik szá
mára s egyszersmind tévedéseik tekintélyes hányadát, kiváltképpen Bécs iránti engedékenységüket 
is méltánylandónak minősítik, részben arra hivatkozva, hogy a Habsburgok nem ellenezték min
denestül a polgári átalakulást, a békülékeny politika esélyei tehát nem hiányoztak teljesen, részben 
pedig olyan érveléssel, hogy a magyar forradalom mindenképpen bukásra volt ítélve, Világos és 
hatvanhét tehát -  mint szükségszerű fejlemény -  utólag szintén azokat igazolta, akik annak idején 
nem a harc, hanem a megbékélés útját keresték.

Ezek az ellenvetések persze nagyrészt nem tudományos, hanem igencsak tudományon kívüli 
megfontolásokból fakadnak (aminek szembeszökő bizonysága, hogy bármennyire lényeges kérdé
seket érintenek is, mégis csupán egyes kiragadott kérdéseket taglalnak, más — ezekkel pedig szorosan 
összefüggő -  kérdések sokaságát viszont kényszerű hallgatással mellőzik, vagyis képtelenek a ma
gyar negyvennyolc egészének valamiféle új koncepciójává kerekedni), s ezért tudományos vita ki
indulópontjaiul nem szolgálhatnak. De ha megfogalmazóik elgondolásainak nyomós és következe
tes voltáról nem győznek is meg, arról az egyről mindenkit meggyőzhetnek, hogy a mi eddigi 
negyvennyolcas koncepciónk, amely ennyi támadási felületet volt képes hagyni, maga sem lehet 
ment következetlenségektől. Arra tehát a mondott ellenvetések fölöttébb alkalmasak, hogy a követ
kezetlenségek mielőbbi kiküszöbölésére ösztönözzék azokat is, akik eddig abban a hitben voltak, 
hogy nemcsak hozzányúlni nem szabad, de hozzátenni sem lehet többé a múltban már elért ered
ményeinkhez. Mert jómagam régóta vallom — s ebben a szóban forgó ellenvetések felhangzása csak
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megerősített -, hogy a Révai József által nyitott útról indokolatlan volna letérnünk, de megállapod
nunk sem szabad ezen az úton ott, ahová eleddig eljutottunk, hanem tovább kell mennünk rajta 
s jóval messzebb, mint ameddig maga Révai elment.

Vegyük hát most fontolóra újból -  legalább fő vonásaiban -  Révai eredeti koncepcióját. Ennek a 
koncepciónak legnagyobb erénye az, hogy a magyar negyvennyolcat -  mint mondottam -  nem 
egyoldalúan nemzeti szabadságharcnak, hanem egyszersmind polgári forradalomnak is minősíti 
s ebből következően a nemzeti függetlenség kérdését a magyar negyvennyolcnak nem egyetlen, 
csupán egyik alapproblémájaként kezeli, véle egyenrangú alapproblémaként helyezve mellé a job
bágyfelszabadítás kérdését. Gyengéje viszont ennek a koncepciónak, hogy azt a harcot, amely 
Magyarországon 1848-49-ben a Habsburgok ellen folyt, maga is változatlanul nemzeti szabadság- 
harcként jellemzi, holott ez a harc -  végső értelmét tekintve -  egyfelől nem a magyarok valamiféle 
nemzeti elnyomatásának felszámolására, hanem azoknak a hűbéri jellegű kötelékeknek a szétszag- 
gatására (vagy legalább is meglazítására) irányult, amelyek Magyarországot a nemzetekfölötti 
Habsburg-birodalomhoz fűzték, másfelől pedig nem valamiféle magyar nemzeti állam létrehozását, 
hanem a középkorban ugyancsak soknemzetiségű országként kialakult szentistváni Magyarország 
egészének önálló ország gyanánt való újjáélesztését célozta. S gyengéje ennek a koncepciónak, hogy 
a jobbágyfelszabadítás (illetve -  általánosabban — a belső polgári átalakulás) és a „nemzeti függet
lenség” (vagyis -  helyesebben -  az állami önállóság) kivívását mint egymás kölcsönös feltételeit 
tárgyalja, holott Magyarország polgári átalakulásának a Habsburgok elleni forradalmi harc csak
ugyan elengedhetetlen feltétele volt, az ország önállóságának helyreállítása azonban nem.

Hogy Magyarország önállóságának helyreállítása nem volt elengedhetetlen feltétele az ország 
polgári átalakulásának, az alkalmasint nem szorul bővebb bizonyításra : kellőképpen bizonyítja ezt 
már csak az a köztudott tény is, hogy Magyarországon 1848-ban -  ha egyeduralomra nem tettek is 
szert — uralkodóakká és megmásíthatatlanul uralkodóakká lettek a tőkés termelési viszonyok, jóllehet 
az ország önállóságának helyreállításáért vívott harc 1849-ben kudarcot vallott. Azt a kérdést 
viszont, hogy a Habsburgok ellen megvívandó forradalmi harc csakugyan elengedhetetlen feltétele 
volt-e Magyarország polgári átalakulásának, talán nem árt kissé bővebben is megvizsgálni.

*

A Habsburgok a polgári átalakulás útjára lépő Magyarországnak a 19. század derekán nem pusztán 
olyan külső ellenségei voltak, amilyen külső ellenségei voltak például a polgári átalakulás útjára 
lépett Franciaországnak a 18. század végén. A Habsburgok Magyarországon a belső feudális rendet 
védelmező hazai erőknek is részüket képezték, sőt -  tekintve, hogy a belső feudális rend védelmének 
legfőbb eszköze Magyarországon is a feudális államhatalom volt s ennek az államhatalomnak leg
főbb elemei Magyarországon is a Habsburgok kezében voltak -  Magyarországon a belső feudális 
rendet védelmező hazai erők közül is éppen a Habsburgok voltak a legjelentősebbek. És nemcsak a 
legjelentősebbek, hanem a legmakacsabbak is: a feudális rendet belülről megreformálni próbáló
II. József rendszerének összeomlásától fogva, vagyis éppen azóta, amióta számottevőbb mértékben 
kezdtek kibontakozni Magyarországon a tőkés termelési viszonyok uralomra juttatását igénylő 
termelőerők, egészen a negyvennyolcas forradalom kitöréséig magyar földön éppen a Habsburgok 
voltak azok, akik legmerevebben igyekeztek útjukat vágni a polgári átalakulás irányába vivő 
legszerényebb előrelépéseknek is, a maguk részéről legfeljebb csekély fontosságú részletkérdésekben 
téve pusztán taktikai célzatú látszatengedményeket s azokat is általában csupán papíron, a későbbi 
oroszországi jobbágyreformhoz fogható, felülről lebonyolítandó gyökeres változtatásokra pedig 
mindaddig még csak nem is gondolva, amíg végül maga a forradalom nem kényszerítette őket 
alulról még jelentősebb változtatások tudomásulvételére.

Ez volt az egyik oka annak, hogy Magyarország polgári átalakulásának elengedhetetlen feltéte
lévé lett a Habsburgok elleni forradalmi fellépés. De nem ez volt az egyedüli oka ennek. A Habs
burgok ellen a polgári átalakulás magyarországi híveinek harcolniok kellett úgy is, mint hazai, de 
úgy is, mint külső ellenfeleik ellen, mert a Habsburgok a magyarországi polgári átalakulás ügyének 
nem pusztán külső ellenségei voltak ugyan, de külső ellenségei is voltak. A Habsburgok Magyar- 
ország belső feudális rendjének védelmében nem csupán a magyar államhatalomnak az ő kezükben 
lévő eszközeit vethették latba, hanem birodalmuk egészének rendelkezésükre álló hatalmi eszközeit. 
És a Habsburg-birodalom léte nemcsak annyiban képezte gátját Magyarország polgári átalakulásá
nak, amennyiben lehetővé tette, hogy a Habsburgok Magyarországon kívüli hatalmi eszközöket is
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felhasználjanak a magyar feudalizmus védelmében, hanem gátját képezte ennek már magukkal 
Magyarország számára prokrusztész-ágyul szolgáló kereteivel is.

Súlyos tévedés volna persze azt hinni, hogy Magyarország elmaradottságának egyedüli vagy 
akár csak legmélyebb oka az országnak a Habsburg-birodalom fojtogató keretei közé szoríttatása 
volt : Magyarország fejlődése már Mohács előtt egészségtelen irányba terelődött, s hogy ezt az 
irányvétést a fejlődés később sem tudta helyrehozni, annak a továbbiakban sem csupán az ország 
szerencsétlen külső helyzete s még külviszonyai közül sem csupán a Habsburg-uralom volt okozója, 
hanem például a másfél évszázados török hódítás is. Annyi azonban bizonyos, hogy mire a törté
nelem napirendre tűzte a polgári átalakulás követelményét, mint az ország felemelkedésének 
egyetlen lehetőségét, azt a görnyesztő terhet, amellyel a Habsburgok birodalmi rendszere neheze
dett az országra, ha nem sikerül levetni vagy legalább könnyebbíteni, immár egymagában is 
elegendő volt kudarcba fullasztani ennek a követelménynek a kielégítését.

Magyarországon ugyanis a feudális termelési rend a 18. század végére teljesen megrekedt fejlődé
sében, általános válságba jutott. A tőkés termelési rendre való átmenet feltételei viszont 1848-at 
megelőzően csak fölöttébb fogyatékosán jöttek létre. Nevezetesen: a 19. század első felében a 
paraszti birtokterület addig szakadatlan bővülésének hirtelen és szükségszerű meglassúbbodása 
miatt igen gyorsan milliókra nőtt azoknak a parasztoknak a száma, akiknek már csak a megélheté
sükhöz szükségesnél jóval kevesebb föld állott rendelkezésükre, akiket tehát a feudális termelési 
rend lehetőségeinek kimerülése fölös munkaerejüknek áruba bocsátására ítélt, s így az ország 
előbbrejutását biztosítani immár egyedül hivatott tőkés termelési rend lehetséges alapjaivá avatott. 
Ezekből a milliókból azonban (kevésszámú kivétellel) ténylegesen mégsem lehettek bérmunkások, 
vagyis a tőkés termelés tevékeny részesei -  s nem azért, mert a még mindig birtokukban lévő 
földdarabkák némileg továbbra is kötve tartották őket, hanem mert az addigi hazai tőkefelhalmozás 
elégtelensége miatt alig voltak gyárak, amelyek munkalehetőséget adjanak nékik, s mert az ugyan
ezen okból többnyire igen kezdetleges technikával működő mezőgazdasági nagyüzemek sem voltak 
képesek (nagyobb tömegben) foglalkoztatni őket. A tényleges helyzetnek a szükségletekkel és lehe
tőségekkel való ilyetén ellentétbe kerülése pedig nem átmeneti érvényű, hanem önmagát újra meg 
újra megújító jelenség volt: az éhezők és rongyosok tétlenül tengő milliói, mivel a tőkehiány miatt 
ténylegesen nem lehettek a termelés részeseivé, a továbbiakban sem lehettek a javak tőkés módra 
kizsákmányolt termelőiként a tőkefelhalmozás forrásaivá, s mivel a tőkehiány miatt nem találtak 
piacot munkaerejük számára, maguk sem képezhették piacát a mezőgazdasági és az ipari nagy
üzemek termékeinek, a termelt javak fogyasztóiként tehát szintén nem lehettek a tőkefelhalmozás 
forrásaivá a továbbiakban sem. Vagyis a munkaerőbőség és a tőkeszegénység közti ellentmondás 
az adott keretek között feloldhatatlannak bizonyult, ezen az ellentmondáson, amely kizárta 
a tőkés termelési rend tényleges uralomrajutását, Magyarország, pusztán belső adottságaira 
hagyatkozva, külviszonyainak kedvezőbbekké tétele nélkül nem lehetett úrrá.

Innen következik azután — ha nem is közvetlenül -, hogy az a nemesi réteg, amely Magyarorszá
gon -  mint Révai cáfolhatatlanul kimutatta -  erős burzsoázia híján, s maga is érdekelt lévén a tőke- 
felhalmozás gátjainak eltakarításában, vezetőjévé lett a polgári átalakulásért folyó harcnak, a pol
gári átalakulás legfőbb feltételét az ország Ausztriától való függőségének megszüntetésében s önálló 
államiságának helyreállításában látta. Ez azonban egyáltalán nem ok arra, hogy azoknak a kül- 
viszonyoknak a körét, amelyeket a polgári átalakulás lehetővé tétele végett csakugyan meg 
kellett változtatni, még ma is egyszerűen abban az alárendeltségi viszonyban jelöljük meg, 
amely Magyarország és az osztrák örökös tartományok gazdasági élete között állott fenn az 
utóbbiak javára, bár ez a 18. század derekától kezdve kétségtelenül legfőbb közvetlen akadálya volt 
a magyarországi tőkefelhalmozás (számottevőbb mértékben való) megindulásának. A polgári 
átalakulásnak az ország külviszonyaiban rejlő igazi akadályát ugyanis nem önmagában s nem 
egyszerűen ez az alárendeltségi viszony képezte, hanem a Habsburgok birodalmi rendszerének 
és politikájának egésze, amely egyfelől ennek az alárendeltségi viszonynak is szülőatyja volt, más
felől viszont azokkal az intézkedésekkel, amelyekkel a belső magyarországi tőkefelhalmozás meg
indulásának lehetőségeit korlátok közé szorította az osztrák örökös tartományok gazdasági fejlődé
sének gyorsítása kedvéért, egyben korlátok közé szorította például az osztrák tőke Magyarországra 
történő behatolásának lehetőségét is. Holott — a tőkének nem lévén] állampolgársága -  Magyar- 
ország akár osztrák tőkével is ráléphetett volna a kapitalizálódás útjára (amint utóbb, az 1848-at 
követő évtizedek folyamán jelentős részben csakugyan osztrák tőkével lépett is rá erre az útra).
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Persze, hogy a magyar liberális nemesek szívük szerint ennek ellenére az aranyat is éppúgy 
piros-fehér-zöldre pingálták volna, ahogyan ezt 1848-ban a budai várban elhelyezett s addig fekete
sárgára mázolt katonai őrbódékkal tették, abban nincs semmi csodálatos. Amint az sem csodálatos, 
hogy viszont a szentistváni Magyarország újjáélesztésére irányuló törekvéseiket -  a polgári átalaku
lásban való érdekeltségük alapvető hasonlóságának ellenére -  sem az osztrák burzsoázia, sem az 
alávetett magyarországi nemzetiségek vezetőkörei nem nézték jó szemmel. Mert a történeti fejlődés 
általános érdekei sohasem automatikusan, hanem mindig a közvetlenül csak a maguk sajátos érde
keit követő embercsoportok küzdelmein keresztül jutnak érvényre, s a küzdelmükkel a történeti 
fejlődés általános érdekeinek érvényesítését végeredményben leginkább szolgáló embercsoportok 
sajátos érdekei sem szoktak szükségképpen teljesen egybeesni ezekkel az általános érdekekkel. 
Márpedig, hogy Magyarország a Habsburg-birodalom egybeolvasztott tartományainak egyikeként 
avagy középkori keretei között helyreállított önálló ország gyanánt vagy éppen vegyes nemzetiségű 
lakosságának belső etnikai határai mentén elkülönülő kisnemzeti államok keretei között lépi-e át 
a kapitalizmus küszöbét, az -  sajátos érdekeik szemszögéből nézve -  egyáltalán nem mellékes, 
hanem nagyon is égető kérdés volt az egyes népek vezetőrétegei számára, hiszen nagymértékben 
ennek a kérdésnek ilyen vagy amolyan eldőltétől függött, hogy melyikük mennyiben lesz megkülön
böztetett haszonélvezőjévé az eljövendő tőkés fejlődésnek. Mert egy középkori keretei között helyre
állított önálló Magyarországon a gyengeségre kárhoztatott nemzetiségiek nem lehettek esélyes 
versenytársaikká a valamelyest erősebb magyaroknak, az épségét megőrző s belülről esetleg még 
egységesebbé is szerveződő birodalom keretei között viszont a magyarok sem lehettek esélyes ver
senytársaikká a náluk is viszonylag erősebb osztrákoknak.

A történeti fejlődés általános menetének szempontjából azonban mellékes volt, hogy az elkövet
kező polgári átalakulásnak kik lesznek legfőbb közvetlen haszonélvezőivé. Hiába hangoztatták hát 
szinte magától értetődő igazságként a polgári átalakulás osztrák hívei a birodalmi egység, magyar 
hívei az állami önállóság, a magyarországi nemzetiségek köréből kikerülő hívei pedig a nemzeti 
önrendelkezés jelszavát: ez ma már csupán azokat győzheti meg minden további nélkül e jelszavak 
bármelyikének üdvös voltáról, akik az emberiség nemzetekre tagolódását a történeti fejlődés leg
jelentősebb és örökértékű eredményének s a nemzetieknek mondott érdekek szolgálatát (persze 
mindig csak tulajdon nemzetük esetében) mindenek fölött való követelménynek vélik, önmagában 
semmiféle állásfoglalásra nem bírhatja viszont a tudomány embereit, akik elfogulatlanul kutatván 
a történeti törvényeket, átlátják (és megnyugvással látják), hogy a történelem (nagyobb távon) nem 
tűri az emberiség általános fejlődési érdekeinek (akár nemzeti, akár egyéb) részérdekek miatti hát- 
térbeszorítását.

Mindazonáltal ha a tudomány számára a kérdések kérdése nem is az, hogy milyen eljárás érvé
nyesíthette leginkább egyik vagy másik nép egyik vagy másik rétegének sajátos érdekeit, hanem az, 
hogy milyen eljárás szolgálta leginkább a fejlődés általános érdekeinek érvényesülését, ebből még 
nem következik, hogy a történetírásnak közömbösséget kell tanúsítania az egyes népek egyes rétegei
nek részérdekeit kifejező sajátos célkitűzések iránt, ebből csak az következik, hogy a szóban forgó 
célkitűzéseket nem a mögöttük rejlő részérdekeknek, hanem a fejlődés általános érdekeinek az érvé
nyesítésére való alkalmasságuk (vagy alkalmatlanságuk) szerint kell megítélnie. Mert — hogy az 
adott esetnél maradjunk -  attól, hogy a polgári átalakulás a Habsburg-birodalom területén a biro
dalom szerkezetének ilyen vagy amolyan módosításával avagy éppen teljes felszámolásával fog-e 
végbemenni, nemcsak az függött, hogy az elkövetkező tőkés fejlődésnek melyik nép vezetőrétege 
lesz legfőbb közvetlen haszonélvezőjévé, hanem az is, hogy a kapitalizálódás folyamata milyen 
gyorsasággal s milyen szélességben fog kibontakozni, vagyis hogy a birodalom népeinek általános 
fejlődési érdeke -  amely ekkor, a 19. század derekán beleolvadt az emberiség egészének általános 
fejlődési érdekébe, a tőkés viszonyok világszerte való elterjedésének és uralomrajutásának érdekébe -  
milyen mértékben fog érvényesülni.

A tőkés rend ugyanis, ha egyszer fölébe kerekedett a feudális rendnek, fölöttébb eltérő utakon és 
módokon indulhat kibontakozásnak. Kibontakozásának menetét pedig nem egyedül az határozza 
meg -  amit többnyire mégis egyedüli meghatározó tényezőként szoktak emlegetni - , hogy a polgári 
forradalom során mennyire maradéktalanul sikerült felszámolnia a termelési viszonyok feudális 
jellegét, hanem az is, hogy milyen politikai keretek állanak rendelkezésére. S ezek közül megint 
nemcsak a belső államrendnek a forradalom során kialakított jellege esik latba meghatározó erővel, 
hanem az is, hogy az állam a fejlődés terepének mekkora tágasságát s mekkora egyenletességét képes
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biztosítani a tőkés rend számára, hiszen a kapitalizmus legfőbb éltető eleme a minél szabadabb 
terebélyesedési lehetőség. A Habsburg-birodalom szerkezete pedig olyannyira összeférhetetlen volt 
a kapitalizmusnak ezzel a kívánalmával, hogy ha a polgárosodásért küzdők tábora csak kevéssé 
képes változtatni raj'ta, akkor még a termelési viszonyok és a belső államrend jellegének messzemenő 
átalakulása esetén is nagymértékben megnyirbálhatta az eljövendő tőkés fejlődés szárnyait.

Igaz, a birodalom határai a polgári átalakulás kérdésének napirendre kerülésekor még meglehe
tősen tágasak voltak s földrajzi tekintetben szerfölött változatos adottságú, egymást sok szempontból 
kiégészítő területeket öleltek körül. Nagyobb távon azonban tarthatatlanokká tette, fokozatos ösz- 
szébbszűkülésre ítélte őket már csak a közéjük zárt lakosság páratlan nemzeti széttagoltsága is. 
A birodalom területén olyannyira eltérő etnikumú s eltérő szokásokkal és hagyományokkal bíró 
népek laktak, mint az ausztriai németek, a csehek, a szlovákok, a magyarok, a szlovének, a horvátok 
és a dalmaták. S ráadásul ezeknek az oldalán milliós tömegekben éltek olyan népeknek — a lengyel
nek, az ukránnak, a románnak, a szerbnek és az olasznak — a fiai is, amelyeknek a testét a biroda
lom határai egyszerűen szétszabdalták. S igaz, nehézségeket ez a helyzet önmagában, eredendő baj
ként még nem kellett volna hogy okozzon -  s bizonyára nem is okozott volna, ha az etnikai kisebb
ségeket a többséggel bíró etnikumnak sikerült volna az évszázadok során, még nemzeti öntudatra 
ébredésük előtt magába olvasztania, amint ez például Franciaországban történt. Ámde a Habsburg- 
birodalomban ilyen egybeolvadás nem következett be s nem is következhetett be — nyilván már csak 
azért sem, mert itt az etnikai különbségek nagyobbak voltak, de azért sem, mert itt lélekszáma 
szerint egyik nép sem rendelkezett abszolút többséggel.

Mindazonáltal nehézségeket talán még az etnikai különbségek fennmaradásának sem kellett 
volna okoznia, ha az eltérő etnikumú népek és néptöredékek, illetve az eltérő etnikumú népek által 
lakott tartományok a birodalom keretein belül egyenlő érvényesülési feltételek közé, az egymás 
mellé rendeltség állapotába kerültek volna, amint ez például Svájcban történt. Csakhogy a Habs- 
burg-birodalomban ez sem volt így. Nem mintha a Habsburgokat valamiféle nemzeti elfogultság 
vezérelte volna. Nem, számukra a jogaruk alatt élő népek egyike sem -  a hozzájuk eredetüket 
tekintve legközelebb álló ausztriai német sem -  volt kedvesebb a többinél. (Így, amikor a Habs
burgok a 18. században Magyarországnak oly nagy sérelmére szabályozták az osztrák-magyar vám
határt, ezt sem azért tették, hogy valamiféle ausztriai német nemzeti érdekek szolgálatában juttas
sák előnyökhöz az osztrák örökös tartományokat : ugyanezeket az előnyöket biztosították a cseh— 
morva örökös tartományoknak és a területükön élő nem-németeknek is.)

A Habsburgok tehát, amikor egyes népeiket vagy tartományaikat időnként előnyökben részesí
tették a többi rovására, ezt sohasem az illető népek vagy tartományok külön érdekeinek istápolása 
végett cselekedték, hanem mindig attól a szándéktól vezettetve, hogy ezáltal valami módon biro
dalmuk egészét tegyék erősebbé. De bármi vezette is őket, a lényeg az, hogy ilyen eljárással, ha kifelé 
pillanatnyilag talán erősítették is birodalmuk állásait, a birodalom határain belül maguk mélyítet
ték el mind jobban és jobban a népeiket és tartományaikat elválasztó szakadékokat. Ami szükség
szerűen volt így. Mert a birodalom keretei között eleve is gazdasági és társadalmi tekintetben rend
kívül különböző fejlettségű országok egyesültek s az ebből már eredendően következő széttagoltságot 
még tetézte, hogy a szóbanforgó országok a birodalomhoz csatlakozásuk jogi körülményeiben is 
felötlő különbségeket mutattak — Magyarországtól, amelynek rendjei formailag maguk választották 
uralkodóikul a Habsburgokat, Galíciáig, amelyet a Habsburgok egyszerűen elraboltak -, az illető 
országok csatlakozásának jogi körülményeiben érvényesülő különbségek pedig nagyfokú belső 
alkotmányjogi eltéréseket is magukkal hoztak. Ebből a tarka együttesből tehát a Habsburgok csupán 
erős központosítással teremthettek volna szerves egységet, egyes tartományoknak a többiek rovására 
adott alkalmi kedvezményekkel viszont csak még tarkább és lazább szövevényt létesíthettek, amely 
szövevény feudális összevisszaságának fokozódása végső soron az alkalmi kedvezményekben részel
tetett tartományokat is hátrányosan érintette. És a Habsburgok mégis a toldozgatás módszerét 
választották, az erős központosítással pedig önmaguk adósai maradtak.

Hogy ennek az első időkben, a 16—17. század folyamán mennyiben voltak okai külső tényezők — 
német birodalmi szempontok előtérbenyomulásától a török háborúkig -, mennyiben az egyes tarto
mányok függetlenedési törekvései s mennyiben maguk az uralkodóház tagjai és udvari embereik 
egyéni tehetetlenségükkel és tehetségtelenségükkel, annak mérlegelése túlságosan eltérítene tulajdon
képpeni tárgyunktól ; számunkra elegendő itt a kezdettől fogva való erős központosítás elmaradásá
nak következményeire rámutatni, arra, hogy a birodalom különféle tartományait még a 17. század
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végén is számottevő -  zömmel a feudális régmúltból öröklött és az évszázadok során nemcsak nem 
csökkent, hanem még el is mélyült -  különbözőségek jellemezték, különböztek egymástól belső 
gazdasági helyzetükben, társadalmi tagozódásukban és jogi rendjükben, s különböztek a közös 
uralkodóháztól és egymástól való függőségük jellegében, amely függőség viszont nem volt szükség
képpen nagyobb a belsőleg fejletlenebb és szükségképpen kisebb a belsőleg fejlettebb tartományok 
esetében. Ezek a különbözőségek pedig előrevetítették azt a veszélyt, hogy miattuk, ha a helyzet 
továbbra sem javul, az idővel magának utat törő tőkés fejlődés -  akár az osztrák tőke fejlődése is -  
nagyrészt el fog esni azoktól az előnyöktől, amelyekkel a birodalom egyelőre még érvényben lévő 
határainak viszonylagos tágassága különben csakugyan kecsegtetett.

Márpedig a birodalom szerkezetének feudális széttagoltságán az a megkésett kísérlet sem volt 
képes változtatni, amellyel a Habsburgok a 17. század nyolcvanas éveiben, a törökök Magyarország
ról történt kiszorításával egyidőben léptek fel a korábban mulasztottak jóvátétele, a birodalom 
nagyobbfokú egységesítése és megerősítése, továbbá a különböző tartományok belső társadalmi 
rendjének modernizálása és egymáséhoz közelítése érdekében, s amely kísérlet II. József uralkodá
sának idején végre valóban a birodalom teljes központosításának és a feudális társadalmi viszonyok 
nagyarányú reformjának napirendre tűzésével tetőzött. Mert a belső válaszfalak idő közben olyan 
magasakká és szilárdakká lettek, hogy ekkor már ez a politika is csak a korábbi (ellentétes irányú) 
politikáéval azonos hatást érhetett el : most már ez a politika sem erőtleníthette el, hanem éppen 
ez is segített tovább növelni a birodalom egységét aláaknázó tényezőket, sőt ez a politika immár 
közvetlenül közrejátszott abban is, hogy az egységesülés ellen ható tényezők rohamos gyarapodásuk 
folytán egy évszázad elteltével utóvégre magát a birodalom létét is kérdésessé tehették.

Hogy melyek voltak ezek a birodalmat többé nemcsak megosztó, hanem egyenesen bomlasztó 
tényezők s mint léptek színre együttesen először 1790-ben : tudjuk, fölösleges volna e helyütt ismétel
getni. De talán nem fölösleges rámutatni arra, hogy ezeknek a tényezőknek a jelentőségét nem 
annyira 1790-i fellépésük színvonala és ereje, mint inkább az a fogadtatás érzékeltetheti, amelyben 
ez idő tájt még nagyon is kezdetleges és kisszerű jelentkezésüket a Habsburgok részesítették. Neveze
tesen az a tény, hogy a szóbanforgó bomlasztó tényezők ez első együttes fellépésének hatására a 
Habsburgok azonnal és végképp felhagytak említett évszázados kísérletükkel, felhagytak a feudális 
társadalmi viszonyok saját kezdeményezésükből fakadó reformjára és a birodalom további köz- 
pontosítására irányuló próbálkozásaikkal s ettől kezdve a széthúzó erők leküzdését mindvégig 
elsősorban éppen ezeknek az erőknek egymás elleni kijátszásával iparkodtak megoldani. Mert ha 
a Habsburgok most jobb híján ehhez a korábbi baklövéseikre ráduplázó, végtelenül kockázatos 
módszerhez folyamodtak, ha birodalmuk gyors szétesését immár csak úgy háríthatták el, hogy a 
bomlasztó elemek közül egyeseket a többiek ellensúlyozása végett önmaguk erősítették meg, s ha 
ezáltal végeredményben maguk is birodalmuk bomlasztóivá kényszerültek lenni : akkor mindez azt 
juttatta kifejezésre, hogy a 18. század végén a belső feudális rend általános válságának talaján 
a széthúzó erők általános válságba sodorták a szerkezetének feudális jellegétől szabadulni nem tudó 
birodalmi rendszert is.

*

Ez a válság tette hát 1848-ban a belső társadalmi rend nagymérvű átalakításával együtt a birodalmi 
rendszer nagymérvű átalakítását is a továbbfejlődés, azaz a kapitalizmusra való átmenet elenged
hetetlen és az előbbitől el nem választható követelményévé. S így két okból is -  mind a belső társa
dalmi rend, mind pedig a birodalmi rendszer nagymérvű átalakításának történeti szükségességéből
— egyenesen következett, hogy a forradalomnak (és ez nemcsak a magyar, hanem a birodalom 
területén kitört valamennyi forradalomra, sőt az európai forradalom egészére vonatkozik) most 
meg kellett indítania és végig is kellett vinnie a maga harcát a Habsburgok ellen -  még, ha ez a 
harc vajmi kevés azonnali eredményt ígért is. Mert a Habsburgok önként -  minden ellenkező állí
tástól eltérően -  még ekkor sem voltak hajlandóak bármit is változtatni az uralkodó renden, s ha 
kényszerűségből mégis ráállottak némi változtatásokra, ezeknek a körét körömszakadtáig igyekeztek 
a lehető legszűkebbre szabni.

A birodalom területén 1848 márciusában kirobbant forradalmi mozgalmak hangadói azonban 
ténylegesen csak nagyon is tökéletlenül s nagyon is eltérő mértékben látták át ennek a Habsburgok 
ellen megvívandó harcnak a szükségességét, amint — programmatikus követeléseik tanúsága szerint
-  fölöttébb tökéletlenül s fölöttébb eltérő módon kívánták megoldani a birodalom szerkezetének
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szükséges átalakítását is. A bécsi forradalom burzsoá vezetőrétege, amely hosszabb távon maga is 
megsínylette ugyan a birodalom feudális széttagoltságát, közvetlenül azonban haszonélvezője volt 
a Habsburgok által a 18. században bevezetett, Ausztria iparosodását gyorsító, más tartományok 
iparosodását pedig nehezítő gazdaságpolitikának, beérte az egyes örökös tartományok közjogi 
különállásának lehető felszámolásával és az így létrehozandó egységes Ausztria belső társadalmi 
és államrendjének liberális alapokra helyezésével, a birodalom adott kereteinek megőrzéséhez 
viszont maga is ragaszkodott, s mindez tökéletesen megfelelt önnön sajátos érdekeinek, amelyek 
elsődlegesen tulajdon gazdasági hatalmának minél akadálytalanabb kiterjesztésére irányultak. 
A magyar forradalom élén álló nemesség, amely mind gazdasági, mind politikai tekintetben kor
látlan úr szeretett volna lenni a maga portáján, Magyarországot alkotmányos monarchiává kívánta 
átalakítani s Magyarországnak a birodalom többi tartományához fűződő kapcsolatát az uralkodó 
személyének közösségére kívánta korlátozni, teljesen azonban nem akart szakítani a Habsburgok
kal már csak azért sem, mert azt remélte, hogy így alkalom adtán támogatást kaphat majd tőlük 
az általa függésben tartott magyarországi nemzetiségek (és lehetséges külső szövetségeseik) ellené
ben. Végül a milánói és a velencei forradalom burzsoá vezetőrétege, amely mindenekfölött az 
olasz egység megteremtésében volt érdekelt, Észak-Olaszországnak a birodalom kötelékeiből való 
teljes kiszakítására törekedett.

Az uralkodó rendet döngető erők persze most így is sokkal nagyobb csapást voltak képesek mérni 
a rendszerre, mint 1790-ben, s ez is elegendő volt ahhoz, hogy a birodalom szerkezetének már 1790 
óta megoldásra váró minőségi átalakítását teljesen többé ne lehessen elodázni. De mert ezek az erők 
még most is egymáséitól sok tekintetben eltérő célokat követtek s, az olaszokat leszámítva, szeré
nyebb változtatásokkal is beérték, a legkövetkezetesebb megoldásnak, a rendszer teljes összezúzásá- 
nak még most sem érkezett el az ideje. S ez egybevágott az általános helyzettel is, amely nagyjából 
úgy összegezhető, hogy a rendszert megóvni és a rendszert felbomlasztani igyekvő tényezők erő
viszonyai 1790 óta az utóbbiak javára tolódtak el ugyan, de az erőviszonyoknak ez az eltolódása 
1848-ra még nem lett annyira messzemenővé, hogy már ekkor döntő fölényt biztosíthatott volna 
a bomlasztó tényezőknek.

Az erőviszonyok ilyen méretű átalakulásának, a szembenálló erők hozzávetőleges egyensúlyba 
kerülésének felelt meg azután az, hogy a Habsburgok, akik 1848-ig makacsul ragaszkodtak az 
uralkodó rend minden eleméhez, 1848-ban már a kezdet kezdetén engedményekre kényszerültek
-  anélkül azonban, hogy rákényszerültek volna valamennyi forradalmi követelés kielégítésére. 
S vitathatatlan, hogy bár egyetlen engedményt sem tettek a maguk jószántából, a kényszerítő 
körülmények hatására (de egyedül ezek hatására !) maguk is készek voltak némi áldozatokat hozni, 
csakhamar megbizonyosodván, hogy csupán így kerülhetik el még nagyobb áldozatok hozatalát.

A Habsburgok nyilvánvalóan úgy látták, hogy három fenyegető veszéllyel kell szembenézniük :
1. a feudális társadalmi viszonyok és a feudális államrend polgári átalakításával, 2. egyes tartomá
nyaik — Magyarország és Erdély -  önállósodási törekvéseivel, amelyek olyan helyzetet teremthetnek, 
hogy ezek a tartományok végül tetszésük szerint fölébük rendelhetik külön érdekeiket a birodalmi 
érdekeknek, s 3. egyes tartományaik — Lombardia és Veneto — elszakadási törekvéseivel, amelyek 
már a birodalom kereteinek épségét is kérdésessé teszik. És a Habsburgok, ha már valamennyi 
veszélyt nem háríthatták el, inkább a feudális társadalmi viszonyok polgári átalakítása és az állam
rend liberalizálása terén voltak hajlandóak engedni valamicskét, csak hogy ne kelljen engedniök 
a magyarok — számukra elfogadhatatlan — önállósodási és az olaszok -  számukra még elfogadhatat- 
lanabb — elszakadási törekvéseinek. Sőt időlegesen (de csak időlegesen!) még a magyarok önálló
sodási követeléseinek is hajlandóak voltak helyt adni, csak hogy ellenállhassanak az olaszok teljes 
függetlenségre irányuló harcának. Ez volt az oka annak, hogy a (lehető legmérsékeltebb módon 
lebonyolítandó) jobbágyfelszabadításba és egy-két más forradalmi követelés kielégítésébe némi 
huzavona után végül is beletörődtek, az olasz függetlenségi mozgalom eltiprására viszont már már
ciusban fegyveres ellenforradalmi háborút indítottak, az önállósodásra törekvő magyarokat pedig
-  a magyarországi helytartójuk, István főherceg által egyidejűleg kidolgozott taktikának megfelelő
en - , amíg az olasz háború véget nem ért, időleges engedményekkel igyekeztek jóllakatni s azután 
szintén fegyverrel kényszerítették térdre.

És a Habsburgoknak ezt a (tulajdon hagyományaiktól különben feltűnően eltérő) rugalmas 
eljárását 1849-re látszólag teljes siker koronázta: a jobbágyfelszabadítást többé nem sikerült ugyan 
semmivé tenniök, a birodalom kereteit viszont sikerült megőrizniök, az államrend liberalizálásának
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sikerült kezdeti fokon útját vágniok és az egyes tartományok különállását is sikerült minden korábbi
nál kisebb mértékűvé törpíteniök, sőt tartományaikból éppen most olyannyira egységes és köz
pontosított birodalmat sikerült szervezniök, aminővel a múltban sohasem rendelkeztek. Ez a siker 
azonban a valóságban csak átmeneti érvényű volt, mert nem az erőviszonyok igazi alakulására, 
csak pillanatnyi eltolódásukra alapozódott. Amint a forradalmi mozgalom által 1848 tavaszán 
elért ellenkező irányú eredmények is csak átmeneti érvényűek voltak, mert szintén nem az erő
viszonyok igazi alakulására, csak pillanatnyi -  ellenkező irányú -  eltolódásukra alapozódtak.

1848 tavaszán olaszok, magyarok és osztrákok (bár közvetlen érdekeik között nemcsak rokon 
természetűek, hanem ellentétesek is akadtak s ennek megfelelően közvetlen céljaik is csak részben 
estek egybe) egyszerre és párhuzamosan intéztek támadást a Habsburgok ellen, akik ugyanekkor 
alkalmilag még addigi hatalmi helyzetük nem mellékes biztosítóinak, másutt ugyancsak forradalmi 
mozgalmakkal elfoglalt külső szövetségeseiknek a támogatását is nélkülözni voltak kénytelenek, 
így történhetett, hogy a forradalom kezdetén az olaszoknak Milánóból is, Velencéből is sikerült 
kiverniök a császári csapatokat, a magyaroknak sikerült szert tenniök Bécstől lényegileg teljesen 
független parlamentáris kormányra és az osztrákoknak is sikerült kicsikarniok az Osztrák Császár
ság közös alkotmányozó gyűlésének összehívását. A korábbi, 1815-ben elfoglalt, de azóta immár 
tarthatatlanná lett nyugalmi helyzetéből ilyeténképpen lökésszerűen kimozdított inga azonban, 
ezzel túljutván azon a ponton, amelynek elfoglalása igazában megfelelt volna az erőviszonyok elő
zetes átalakulásának, most már ellenkező irányba kezdett lengeni.

A Habsburgoknak először sikerült a maguk oldalára vonniok az osztrák burzsoáziát, amelyet 
a liberális alkotmány elnyerésének reménye kielégített, Magyarország és az észak-olasz tartomá
nyok különválásának eshetősége pedig szintén aggasztott, azután az olasz kérdésben sikerült 
semlegesíteniök a magyar nemességet, amelyet a független magyar kormány felállítása pillanat
nyilag ugyancsak megelégedéssel töltött el, a nemzetiségi és a paraszti tömegek mozgolódása pedig 
odahaza is éppen eléggé elfoglalt, s ezeket elérvén, sikerült döntő csapást mérniök olasz ellenfeleikre. 
Majd, az olasz veszély így nagyjából elhárulván, sikerült végezniük az elszigetelődött és proletár
mozgalmak által fenyegetett osztrák burzsoázia alkotmányos próbálkozásaival. S végül, a maguk 
javára fordítva a magyarok és a magyarországi nemzetiségek ellentéteit, utóbb pedig igénybe véve 
legfőbb külső szövetségesük, az idő közben szabadabb mozgási lehetőséghez jutott cári Orosz
ország segítségét is, sikerült eltiporniok az immár teljesen magáramaradt magyar forradalmat. 
Ezzel azonban az inga a másik oldalon megint csak túljutott természetszerűen kínálkozó nyugalmi 
helyzetén. Hogy azután elsősorban a Habsburgok külső szövetségeseinek újólagos s ezúttal tartós 
megfogyatkozása által előidézett újabb irányváltoztatással (amely viszont egyenes következménye 
volt a nagyhatalmak 1815 óta lényegileg érintetlen erőegyensúlyát 1848-ban helyrehozhatatlanul 
megrendítő európai forradalomnak) tovább folytassa lengését és csak Lombardia 1859-i, majd 
Veneto 1866-i különválását s az osztrák-magyar kiegyezés 1867-ben történt megkötését követően 
kerüljön végre (néhány évtizedre) ismét nyugalmi helyzetbe.

Mert az erőviszonyokban 1848-ig végbement tényleges és maradandó eltolódásoknak igazában 
ezek az eredmények feleltek meg. S ezen nem változtathattak sem a forradalom által 1848 márciusá
ban, sem az ellenforradalom által 1849 augusztusában aratott pillanatnyilag nagyobb, de csupán 
pillanatnyilag indokolt sikerek. Ám — ha az inga új nyugvópontjának helyét a forradalom során 
leírt szélsőséges kilengései nem másíthatták is meg -  azt, hogy akár csak erre az új nyugvópontjára 
is eljuthasson, éppen a forradalmi szélsőségnek az ellenforradalmi szélsőséggel történt végletes szem
befordulása tette lehetővé, -  amint erre Révai teljes joggal mutatott rá Marx nyomán. Hiszen 
a történeti fejlődés — hadd térjek vissza erre még egyszer -  nem gépiesen és azonos irányban ható 
erők működésének folyománya, hanem a fejlődést a tényleges lehetőségek határain túlvinni, illető
leg azokon innen megállítani próbáló emberek harcának terméke. S éppen ezért bővelkedik tragikus 
és komikus mozzanatokban egyaránt. A fejlődést előbbrevivő emberek mindig többért harcolnak, 
mint amennyit ténylegesen elérhetnek, s ezért mindig kevesebbet érnek el, mint amennyiért harcol
nak. Ebben rejlik a történeti fejlődés komikuma. De a történeti fejlődést előbbrevivő embereknek 
mindig többért is kell harcolniok, mint amennyit ténylegesen elérhetnek, hogy legalább a ténylege
sen elérhetőt elérjék, mert csak nemesebb célokhoz illő erőfeszítéssel múlhatják felül azoknak az 
ellentétes erőknek a hatását, amelyek még a ténylegesen elérhető elérését is szeretnék meggátolni. 
Ebben rejlik a történeti fejlődés tragikuma. A ténylegesen elérhető elérése viszont eszerint sohasem 
azoknak köszönhető, akik eleve beérik a ténylegesen elérhetővel, hanem mindig azoknak, akik
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készek ilyen nemesebb célokhoz illő erőfeszítésre, s nékik köszönhető még akkor is, ha ők maguk 
utóbb tragikomikusán elbuknak.

És ez érvényes a magyar forradalomra is. A magyar forradalom ténylegesen elérhető eredményei 
azoknak a céloknak feleltek meg, amelyeket a magyar liberális nemesség jobbszárnya tűzött maga 
elé. De ezeknek az eredményeknek az elérését csak az a harc tette lehetővé, amelyet a magyar 
forradalom kossuthi irányzata vezetett. Vagyis az az irányzat, amely a ténylegesen elérhetőeknél 
messzebbmenő eredmények kivívásáért küzdött. Gondoljunk például a jobbágyfelszabadításra. 
Az uralkodó 1848. március 28-án még megtagadta az úrbéres szolgáltatások azonnali eltörléséről 
rendelkező törvényeknek adott formájukban történő szentesítését. S azután április 7-én a forrada
lom nyomására mégis jóváhagyta őket. De először csupán október 20-i kiáltványában nyilvánította 
ki, hogy most már csakugyan végleg „szentek legyenek” . Vagyis akkor, amikor a magyar forrada
lom már rálépett a kossuthi elképzelések szerint folytatandó függetlenségi harc útjára (s mellesleg 
a szőlődézsma eltörlésével rálépett a jobbágyfelszabadítás néminemű kiszélesítésének útjára is). 
Vagy gondoljunk a parlamentáris magyar kormány hatáskörének megállapítására. Kossuth nyilván 
elérhetetlen célért küzdött, amikor a magyar kormány teljes önállóságáért harcolt. De az osztrák 
kormány 1848 augusztusában kelt hírhedt emlékirata, amelynek tartalmát augusztus 31 -i nyilatkoza
ta szerint az uralkodó is helyeselte, a magyar kormány kezéből nem pusztán néhány mégoly fontos 
„közös ügy” intézését kívánta kivétetni, amint az azután 1867-ben történt, hanem a magyar kor
mányt egészében alá kívánta rendeltetni „egy közös legfelsőbb statuskormány”-nak. Ennek a köve
telésnek a feladását pedig nem lehetett elérni a kossuthi elképzelések szerint folytatott függetlenségi 
harc nélkül. És egyáltalán: mi adhatta kétségbevonhatatlanabb bizonyságát annak, hogy a tény
leges erőviszonyok, habár a márciusi vívmányok maradéktalan megőrzését nem teszik lehetővé 
Magyarország számára, a márciusi vívmányok javarészének visszavételét sem teszik lehetővé a 
Habsburgok számára, mi adhatta kétségbevonhatatlanabb bizonyságát ennek, mint éppen az a 
harc, amelyet e vívmányok védelmében a magyar forradalom Kossuth vezetésével megharcolt, 
-  még ha ez a harc a csatatereken közvetlenül vereséggel végződött is?

A ténylegesen elérhetőeknél messzebbmenő eredményekért folytatandó harcra persze mindig 
csak azok kaphatók, akik ezeket a ténylegesen el nem érhető eredményeket mégis elérhetőeknek 
ítélik. A magyar liberális nemességnek az a többsége, amely 1848 nyarán még Batthyány meg
egyezést kereső politikáját támogatta s a megegyezés kedvéért kész volt kisebb engedményeket tenni 
a Habsburgoknak, 1848 szeptemberében, az ellenforradalom nyílt fegyveres fellépésekor, amidőn 
bebizonyosodott, hogy a felkínált engedményekkel a Habsburgok nem érik be, kétségtelenül azért 
állott az egyezkedő politikát kezdettől fogva elutasító Kossuth oldalára, s azért lépett a forradalom 
balszárnyával egyetértésben a márciusi vívmányok fegyveres védelmezésének útjára, mert arra 
számított, hogy képes is lesz ezeknek a vívmányoknak a megvédelmezésére. (Amely számítás 
objektív alapja nyilván a Habsburgok és a Habsburg-ellenes tényezők ekkori erőinek már említett 
viszonylagos kiegyensúlyozottságában keresendő.) 1849 tavaszára azonban megváltozott a helyzet. 
1849 tavaszára a hadiesemények alakulása a magyar liberális nemesség zömét meggyőzte arról, 
hogy a márciusi vívmányok maradéktalan megvédelmezésére s kivált Magyarország 1848 márciusá
ban kicsikart nagymérvű önállóságának biztosítására az adott erőviszonyok közepette mégsincs 
lehetőség. A nemességnek ez a többségi csoportja ezért mondotta fel ekkor a harc végigviteléhez 
ragaszkodó baloldallal 1848 őszén kötött szövetségét s ezért ejtette el ekkor a harc végigviteléhez 
nemkülönben ragaszkodó Kossuthot.

Az erőviszonyok kedvezőbbekké tételével ugyanis a magyar nemességet ekkor már csupán egyet
len fölöttébb radikális megoldás kecsegtethette: ha a márciusi vívmányok által ki nem elégített 
vagy csak részben kielégített néptömegek és nemzeti kisebbségek javára teendő gyökeres engedmé
nyekkel megkísérli jelentősen kiszélesíteni az általa vezetett forradalom táborát. Ebből a megoldás
ból pedig a magyar nemesség óriási többsége nem kért.

A magyar földbirtokos osztálynak a feudális viszonyok válságát leginkább megsínylő csoportjai, 
amelyek maguk is érdekeltek voltak a mezőgazdaság kapitalizálásában és a hazai ipar szabadabb 
kibontakozásában, 1848 tavaszán, amikor reményük nyílott arra, hogy nem utolsósorban a magyar 
államhatalom egészének kezükbe vétele révén kielégíthetik ilyen természetű érdekeiket, ennek fejé
ben ráállottak jobbágyaik úrbéres szolgáltatásainak megszüntetésére (ha ez ráadásul pénzbeli kár- 
mentesítésükkel fog történni s így még meg is könnyíti majd megmaradó birtokaik kapitalizálását), 
sőt 1848 őszén, amikor elszánták magukat az ország veszélyeztetett önállóságának fegyveres védel-
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pillanatnyi érdekeinek szemszögéből nézve, helyesen cselekedett, amikor 1848 őszén vezérének 
fogadta el, de csak 1848 őszétől 1849 tavaszáig követte, 1849 tavaszán pedig immár elejtette Kos
suthot, s nem tévedett, amikor közvetlen törekvéseinek leghívebb megfogalmazóit Szemere Berta
lanban és Görgey Artúrban, ezekben a csupán szemre hajthatatlan, valójában viszont minden irány- 
változáshoz könnyedén alkalmazkodni tudó percemberekben ismerte fel, akik 1848 őszén még 
maguk is elhatározottan a márciusi vívmányok fegyveres védelmének, 1849 tavaszán azonban már 
éppily határozottsággal a forradalom felszámolásának álláspontjára helyezkedtek.

*

Annál szerencsétlenebbül jártak el, s nemcsak az általános fejlődés, hanem a maguk szemszögéből 
nézve is, azok a nemzetiségi politikusok, akik -  teljes joggal lévén elégedetlenek a magyar forrada
lom nemzetiségi politikájával — 1848-ban a Habsburgok oldalán léptek csatasorba. Mert a Habs
burgok sok mindent ígérhettek nékik, a magyarokénál sokkal kedvezőbb nemzetiségi politikával, 
akár messzemenő területi autonómiával is kecsegtethették őket, ígéreteiket azonban még töredéke
sen sem válthatták be. Nem valamiféle fondorkodások miatt, nem is hálátlan természetük tilalmából, 
hanem azért, mert ígéreteik beváltása homlokegyenest ellenkezett volna alapvető érdekeikkel. Leg
főbb érdekük ugyanis mindvégig a birodalom épségének lehető megőrzése volt, ennek az érdeknek az 
érvényesítését pedig Magyarországon 1848-ban pillanatnyilag ugyan a magyarok, de hosszabb 
távon a nemzetiségek veszélyeztették elsősorban.

S ennek a legfőbb érdeküknek az érvényesítéséhez a Habsburgok olyannyira ragaszkodtak, hogy 
szükség esetén még a birodalom fölötti hatalom gyakorlásának korlátlanságához fűződő érdeküket 
is készek voltak alárendelni néki. így történt ez nevezetesen 1867-ben, amikor már végképp kény
telenek voltak belátni, hogy birodalmuk épségét csak akkor óvhatják meg az olyasféle további csa
pásoktól, amilyen nem sokkal előbb Lombardia, majd Veneto elszakadása volt, ha a birodalmat 
belülről bomlasztó tényezők közül -  akár 1848-ban az osztrák burzsoáziát -  most is sikerül legalább 
egyeseket a hatalomban való részeltetésükkel a maguk oldalára vonniok. Erre a célra azonban 
Magyarországon -  hiába volt szövetségesük 1848-ban — nem azoknak a szerbeknek vagy románok
nak a vezetőrétege látszott számukra legmegfelelőbbnek, akiket éppúgy erős szálak fűztek a biro
dalom határain kívül élő testvéreikhez, akár -  elszakadásuk előtt -  az észak-olaszokat, hanem a 
magyar nemesség, amely maga is mindennél fontosabbnak tartotta Magyarország egésze fölötti 
uralmának megőrzését. A sors iróniája volt tehát, hogy a magyar nemességgel -  ismétlem : teljesen 
jogosan — szembefordult nemzetiségi politikusok, 1848—49-ben a Habsburgok oldalán véve részt 
abban a harcban, amelynek egyenes folyománya lett 1867-ben az osztrák-magyar kiegyezés, har
cukkal így végső soron éppen annak a rendezésnek lettek maguk is akaratlan előkészítőivé, 
amely népüket ismét korlátlanul kiszolgáltatta a magyar nemességnek s Magyarország kapitali- 
zálódásának ösvényét nagyrészt a magyar földbirtokososztály ízlése szerint cövekelte ki.

Persze — igaz -  a nagy perben, amely a Habsburgok és elnyomottaik között folyt, a végső szót 
hatvanhét sem mondta ki; hatvanhét csak elodázta 1918-ig a birodalom 1790-ben kirobbant válsá
gának gyökeres megoldását, 1918-ban pedig a birodalom mégis széthullott s (nagyjából) megvaló
sult a negyvennyolcas nemzetiségi politikusok zöme által folytatott harc végső célja: a birodalom 
romjain megszületett egy sor többé-kevésbé nemzetinek nevezhető független ország. De hogy a 
tőkés fejlődés ezekben, a birodalom belső egyenlőtlenségei által többé meg nem béklyózott, viszont 
rendkívül szűk keretek közé szorult országokban most már teljesen akadálytalanná és egyenletessé 
lett volna, azt éppenséggel nem állíthatni. Azt pedig, hogy -  merőben politikai hasznát tekintve -  
mit ért ezeknek az országoknak a függetlensége, Hitler fogalmazhatná meg legpontosabban . . .

A magyarországi nemzetiségi kérdés megoldására sem a magyar forradalom hangadói, sem a 
Habsburgok, sem a negyvennyolcas nemzetiségi mozgalmak irányítói nem voltak alkalmasak. 
A magyarországi nemzetiségi kérdés megoldásának egyetlen igazán jövőbe mutató tervét a 
magyar forradalom balszárnyának egyik legkiemelkedőbb alakja, Teleki László dolgozta ki. 
Teleki, aki megértvén, hogy „nemcsak Ausztria halt meg, hanem Szent István Magyarországa 
is”, arra az álláspontra jutott, hogy tehát Magyarországot népeinek az egyenlőség elvére alapo
zódó föderációjává kell átalakítani s ezzel egyszersmind magvává tenni „egy jövendőbeli dunai 
confoederatiónak . . . ,  mellynek hatalma örökre megtörendi az absolutismus szörnyetegét és melly 
a Balticumtól a Fekete-tengerig terjedend”.
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A nemzeti érdekeket döntőeknek nem tekintő történettudomány mérlegén azonban legnagyobb 
súllyal e helyütt sem az a szempont esik latba, hogy a különböző elképzelések közül melyik volt leg
alkalmasabb a nemzetiségi kérdés megoldására, hanem az, hogy melyik szolgálhatta leginkább az 
általános társadalomfejlődés, nevezetesen ekkor a tőkés fejlődés ügyét. Csakhogy a pálma ebből a 
szempontból is Telekit és baloldali társait illeti. Hiszen Teleki programja, a nemzetiségi kérdés 
rendezésének lehető legkedvezőbb kereteire világítva rá, egyúttal -  anélkül, hogy erre maga Teleki 
gondolt volna-nyilvánvalóan a tőkés fejlődés kibontakozásának lehető legkedvezőbb magyarországi, 
sőt általános kelet-európai kereteire is rávilágított. Amint a magyar forradalom baloldalán Teleki 
tervezetének megszületésével egyidőben felmerült s közvetlenül csak a parasztkérdés vagy a munkás
kérdés radikális megoldásaiul szánt kezdeményezések sem csupán a szűkén vett paraszt- vagy 
munkáskérdés megnyugtató rendezésére voltak alkalmasak, hanem szintén a tőkés fejlődés lehető 
legteljesebb kibontakozásának ügyét szolgálták. (Gondolok itt elsősorban Táncsics Mihály föld- 
osztó-programjára, annak a Táncsicsnak a programjára, akit Jókai nyomdokain járva, sokan még 
ma is amolyan kelekótya megszállottnak szeretnének feltüntetni. S gondolok Lukács Sándornak, 
a magyar forradalom radikális hadfelszerelési biztosának intézkedéseire, amelyek a honvédsereg 
számára dolgozó céhlegényeket igyekeztek kiszabadítani munkásszövetkezetek és más próbálkozá
sok révén a céhek kötelékeiből, s amelyekről történetírásunk még egyáltalán nem vett tudomást.)

A történettudománynak ezt kell megállapítania először is azért, mert a kapitalizmus -  talán 
nem lesz fölösleges elismételni — annál szabadabban fejlődik, minél tágabb keretek állanak rendel
kezésére. A Habsburg-birodalom szakadatlan szűkülésre kárhoztatott -  s 1859-ben és 1866-ban 
csakugyan zsugorodni is kezdő -  határaival ellentétben pedig a Teleki által elképzelt dunai konföde
ráció a maga vonzásával szükségképpen egyre bővülő kereteket szolgáltathatott a tőkés fejlődés szá
mára. A történettudománynak ezt kell megállapítania másodszor azért, mert a kapitalizmus-hadd 
utaljak erre is újból -  annál szabadabban fejlődik, minél kevesebb belső egyenlőtlenség gátolja 
kibontakozását a rendelkezésére álló kereteken belül. És a Teleki által elképzelt föderatív szervezet 
sokkal hathatósabb eszköze lehetett az ilyen egyenlőtlenségek leküzdésének, mint akár a Habsbur
gok által Világost közvetlenül követően bevezetni próbált -  s eleve halálra ítélt -  neoabszolutisztikus 
rendszer, amely -  ahogy a kortársak helyesen mondták -  csak a szolgaság egyenlőségét biztosította 
a birodalom népeinek, akár a neoabszolutisztikus kísérlet szükségszerű csődje után életbe léptetett 
dualista (vagy akár a később némelyek által ennek megfejelésére kigondolt trialista) megoldás, 
amely a birodalom határai között élő nemzetiségek közül egyeseknek ismét kivételezett helyzetet 
volt hivatva biztosítani a többiek rovására. S a történettudománynak ezt kell megállapítania 
végül azért is, mert a kapitalizmus -  hogy ezt se hagyjuk ki a számításból — annál szabadabban 
fejlődik, minél kevesebb feudális maradvány hátráltatja kibontakozását a termelési viszonyok 
terén. Márpedig a tőkés fejlődés számára sokkalta kedvezőbb talajt teremthetett azoknak a 
radikális elképzeléseknek a megvalósulása, amelyek a föld népének minden feudális kötöttség
től való mentesítését és az ilyen kötöttségek újramegújratermelődéséhez alapul szolgáló feudális 
nagybirtokrendszer lebontását, továbbá a feudális céhrendszer maradéktalan felszámolását céloz
ták, mint az a feudális viszonyok teljes kiküszöbölésében nem érdekeltek által eszközölt rendezés, 
amely a nagybirtokrendszert érintetlenül hagyta s a jobbágyfelszabadítást az úrbéres szolgáltatások 
eltörlésére korlátozta, az iparszabadság bevezetését pedig jóidéig pusztán a céhrendszer meg
reformálásával próbálta helyettesíteni.

Hanem a történettudománynak — ugyanakkor, amikor hangsúlyozza, hogy a negyvennyolcas 
Magyarországon ezek a tervezetek mutatták meg azt az utat, amelyen a tőkés fejlődés azután leg
gyorsabban legmesszebbre juthatott -  azt is hangsúlyoznia kell, hogy ezek a tervezetek ténylegesen 
nem valósulhattak meg, mert csak elégtelen erőket tudhattak maguk mögött, s nyilván akkor sem 
valósulhattak volna meg, mert még akkor sem tudhattak volna maguk mögött kellő erőket, ha a 
magyar baloldal és a nemzetiségi mozgalmak balszárnya között létrejön valamiféle tevékeny együtt
működés. De a történettudománynak egyúttal arra is fel kell hívnia a figyelmet, hogy az a harc, 
amelyet a magyar baloldal a forradalom táborának jobbszárnya ellen folytatott a forradalom már
ciusi vívmányainak továbbfejlesztéséért, természetszerűen a forradalom táborán belül folyt s elvá
laszthatatlan volt attól a harctól, amelyet ugyanez a baloldal a forradalom mérsékeltebb híveivel 
együtt s éppenséggel a forradalom táborának legodaadóbb osztagaként folytatott a Habsburgok 
és a magyar ellenforradalmárok ellenében a márciusi vívmányok megvédelmezéséért. Ilyetén
képpen pedig ennek a harcnak is része, sőt kiemelkedő része volt -  és csak ilyeténképpen lehetett
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része, sőt kiemelkedő része -  abban, hogy a forradalomnak, bár a harcmezőn vereséget szenvedett, 
sikerült megvédelmeznie legalább a márciusi vívmányok nagyját, mindenekfölött Magyarország 
magyar és nem-magyar jobbágyainak legalább az úrbéres szolgáltatások nyűgéből történt és az 
udvar kívánsága ellenére már a forradalom tavaszán, a földesurak előzetes kármentesítése nélkül 
életbe léptetett felszabadítását, vagyis sikerült egyáltalán megnyitnia a tőkés fejlődés útját. S ha 
ez az út — mivel a márciusi vívmányok részleges megvédelmezésénél többre nem futotta a forra
dalom erejéből — nem lett is a lehető legszélesebb és legegyenesebb, így is nyilvánvalóan végtelen
szer szélesebb és egyenesebb lett, mintha körvonalait, forradalmi mozgalmaktól nem zavartatva, a 
Habsburgok tűzik ki teljesen a maguk tetszése (vagy inkább : nemtetszése) szerint.

Ezzel azonban korántsem akarom azt mondani, hogy tehát vessünk követ azokra a nemzetiségi 
politikusokra, akiket elvakítottak a magyar nemesség elnyomó intézkedései vagy a Habsburgok 
komolytalan ígéretei s akik vakságukban nem látták meg Telekinek és társainak kinyújtott férfi
kezét, a Habsburgok vasmarkát pedig simogató kéznek hitték. Nem vallom ezt már csak azért sem, 
mivel őket, ha nagyobbat tévedtek is, mint a magyar forradalom liberális vezetői, tévedéseikért 
kisebb felelősség terheli, hiszen a kenyértörés pillanatában a két fél közül csak a magyar nemesség 
politikai vezérkara volt hatalmi eszközök birtokában, ekkor tehát az adott helyzet egyedül a magyar 
nemességtől követelhetett engedményeket. S nem vallom ezt azért sem, mivel a nacionalista szen
vedély bennük — éppúgy, akár a magyar liberálisokban — ekkor és itt társadalmi helyzetük lebír- 
hatatlan parancsára lett úrrá a józan észen: a történelem kíméletlen tréfáinak egyike, hogy a kapi
talizmus, miközben felmorzsolja a feudális társadalmat széttagoló válaszfalakat, egyszersmind 
újabb s még magasabb falakat húz emberek meg emberek közé s csak utóbb, e vargabetűt leírva, 
teremti meg valamennyi még fennálló fal lerombolásának feltételeit.

Azt pedig, hogy mert a szóban forgó nemzetiségi politikusok 1848-ban a forradalom ellenfeleinek 
oldalán foglaltak állást, netalán borítsunk fátylat az ő korábbi, sokszor korszakos érdemeikre, még 
kevésbé tartanám helyesnek. Amint azt sem helyeselném, ha fátylat borítanánk a Bezerédj Istvánok 
és Kazinczy Gáborok korábbi érdemeire csak azért, mert ők a szabadságharc megindulása után a 
Habsburgokkal eszközlendő megbékélés gondolatának szószólóiként léptek fel a forradalom táborán 
belül, vagy ha fátylat borítanánk a Deák Ferencek és Klauzál Gáborok korábbi érdemeire azért, 
mert ők meg egyidejűleg elhatárolták magukat a forradalom táborától. De hogy a fejlemények nem 
azokat igazolták, hogy a forradalom ténylegesen elért eredményeinek elérése nem azokat dicséri, 
akik hátat fordítottak a harcnak avagy a harc értelmetlenségéről próbálták meggyőzni a harcolókat 
vagy éppen az ellenforradalom követői közé sodródtak, hanem azokat, akik a forradalom katonái 
voltak és a forradalom harcát tehetségük szerint végigharcolták : arról a történetírás — és ez hatá
rozott meggyőződésem -  nem hallgathat. Mert a történetírásnak nem feladata, hogy vádbeszédeket 
tartson a múltak emberei fölött, akik szövevényes helyzetekben nem egykönnyen mérhették fel 
előre tetteik majdani folyományait. De az sem feladata, hogy megrögzött balítéletek legyezgetése 
végett elleplezze a múltak embereinek tévedéseit. Hanem az a hivatása, hogy feltárja és felmutassa 
a történeti folyamatok igazi menetét s igazi mozgatóerőit.
1966. március-április

TOLNAI GÁBOR

A d y  Olaszországban

„Az utolsó két évszázad három legnagyobb magyar költője, Petőfi, Ady és József Attila közül a 
második, a tegnapi magyar értelmiség bárdja, a legkevésbé ismert Olaszországban”. A firenzei 
rádió kezdte e szavakkal szemléjét (1964. III. 16.) abból az alkalomból, hogy megjelent az első 
reprezentatív Ady-antológia olasz nyelven, Paolo Santarcangeli gondozásában, fordításában, beve
zető tanulmányával és jegyzeteivel (Poesie di Endre Ady, Milano, 1964). Az első valóban reprezen
tatív Ady-gyűjtemény, az új Petőfi-fordítás (Alessandro Petőfi, Liriche, Traduzione de Folco Tem- 
pesti, Firenze, 1949) és az Umberto Albini-féle József Attila (Poesie di Attila József, Milano, 1957; 
második kiadás: u. o. 1962) sikere nyomán látott napvilágot. Ady Endre számára a múlt századi
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Petőfi Sándor, majd a nálánál csaknem 30 esztendővel fiatalabb József Attila egyengette az utat 
Itáliában. Santarcangeli Ady kiadásának megjelenése előtt lényegében ismeretlen volt a költő 
ebben az országban. A 40-es évek elején ugyan megjelent egy kis Ady-válogatás Pálinkás László 
gondozásában, azonban e kiadás lényeges visszhang nélkül maradt, hasonlóképpen, mint az 50-es 
években kiadott G. Jonas féle kis kötet. Ezeken kívül csupán antológiákban olvashattak olaszul Ady- 
verseket, többek között: Folco Tempesti válogatásában, Gianni Toti, Mario De Micheli és Éva 
Rossi gyűjteményében, valamint Santarcangeli korábbi kiadványaiban.

A késve, halála után közel fél évszázaddal megjelenő magyar költőnek az előd és az utód, Petőfi 
és József Attila kitűnő útegyengetője volt. A százhuszonhét verset, két novellát tartalmazó, képekkel, 
fakszimilékkel díszített Santarcangeli-kiadvány sikert aratott, széles körű kritikai visszhangra talált. 
Petőfi és József Attila rangot szerzett lírai költészetünknek, s Ady megjelenése már nem ment megle
petésszámba; magától értetődően elemezték benne korának nagy magyar költőjét, valamint a XX. 
századi világirodalom egyik legkiemelkedőbb lírikusát. És mivel magától értetődő volt már a meg
jelenéskor Ady világirodalmi jelentősége, az olasz kritikusok elemzik azt a problémát is, miért 
csak most vált népszerűvé alkotása az Appennini-félszigeten? — így magyarázzák: „nemcsak . . .  a 
nyelvi elszigeteltség miatt maradt ismeretlen Itáliában, hanem a fasiszta diktatúra következtében is; 
tematikája és hangvétele akkor tűrhetetlen lett volna. Valóban, közvetlensége, majdhogynem 
brutális őszintesége nem tudott volna nem keverni botrányt az istenfélő lelkek körében . . .  A má
sodik világháború után Olaszországban is megnyílnak az utak az új irodalmi érdeklődés számára; 
irodalmi események következnek, köztük újszerű magyarok is felkeltik a figyelmet; József Attilára 
gondolok, erre a tüneményre. De Ady személyiségének lényege a XX. század első negyedére jellemző, 
odatartozik a felsorolt költők közé (cikke korábbi bekezdésében megemlíti azokat a nyugat-európai, 
Adyval kortárs lírikusokat, akik hozzá hasonlóan szakítottak az „avult lirai sémákkal” : Ungaretti-t, 
Montale-t, Saba-t, Valéry-t, Saint-John Perse-t, Eluard-t, T. S. Eliot-ot, Ezra Pound-t, George-t, 
Hoffmanstahl-t és Rilke-t említi): méghozzá nem kisebb erővel, legfeljebb másként szól; ismerete 
nélkül az európai költészet körképe hiányos lenne” (Szerző nélkül: Endre Ady, Lavoro Nuovo, 
Genova, 1964. III. 19.).

Ady olasz kritikusai, értelmezői felismerik az indítást, amit Baudelaire, Rimbaud és Verlaine 
műve jelentett a magyar költő számára, segíti őket e felismerésnél, mint életműve egészében való 
helyes eligazításkor Paolo Santarcangeli 60 lapos bevezető tanulmánya, -  de helyesen nem velük, 
hanem azokkal hozzák kapcsolatba a magyar költőt, akiket az imént idézett recenzióban is olvas
hatunk: „Életműve teljes értékű magyar megfelelője -  írja egy másik recenzens -  annak az európai 
költészetnek, melyet 1905 és 1920 között Ungaretti, Montale, Valéry és Eluard, Eliot és Pound, 
George és Rilke neve fémjelez” (Szerző nélkül: Saluto al vincitore, Corriere d’Informazione, Milano,
1964. II. 19.). A párhuzamhoz az a megfigyelés szolgáltatja az alapot, hogy Ady: „ . . . a legkiemel
kedőbb magyar képviselője az 1905 és 1920-as évek európai művészetében kibontakozó formai, 
tartalmi és mindenekfelett nyelvi megújhodásnak” (A. M. Recupite: Una vita tragica, Gioia, Mila
no, 1964. V. 21.). De nemcsak az európai összefüggésekre figyelnek fel. A századvég és az új század 
eleje francia költészetéhez kapcsolódó, valamint a kortársaihoz hasonlóan vívódó Ady százhuszon
hét versének és két novellájának ismeretében felfedezik az alapvetően különböző, minden nyugati 
elődjétől és kortársától eltérő magyar költő világát is. Roberto Sicuteri például így ír : ,, . . . rövid, 
hányatott élete minden bizonnyal akaratlanul példája a dandizmusnak, az abszurditásnak, a szen
vedésnek s az erkölcsi és a fizikai hanyatlásnak : korának még uralkodó esztétikai dekadenciája a 
maga salakjával bensőjét égette fel, jóllehet világnézetével lényegében már túlhaladta az t . . 
dühvei és fájdalommal visszhangzott az erkölcsi mészárlásra, ami mindig pusztította népét, de 
szívére vette a szláv kisebbség tragikus sorsát is . . . Korának kényelmetlen költője volt ő (Ausztria 
végnapjainak idején halt meg), s aztán is az maradt; kényelmetlen, mert őszinte volt, kegyetlenül 
szókimondó, aki az országot sötétségben tartó kasztok arcába kiáltotta az igazságot ; mindenekfelett 
az erkölcsi és a kulturális káosz világát. Ady újságíró is, született újságíró; szócsatái a költő szavaival 
azonos forrásokból táplálkoztak. Prófétikus, mint József Attila, látnoki, miként Rilke és a költői 
pátosz dolgában szenvedélyesebb mindenkinél. . . Utolsó napjáig harcolt. . . hatalmas vitalitással 
dicsérte az életet, gyakran szószólója az elnyomottaknak egy közelien elkövetkező jövendő nevében, 
mely végre ismét megerősíti az igazság uralmát.” (Endre Ady, anima deWUngheria, 1964. V. 23.). 
Nem véletlen, hogy éppen ennek a cikknek a szerzője írta írása fölé címnek -  az idézett mondatok 
igazolják, hogy nem elvontan, hanem a maga konkrétságában vizsgálva a kérdést — „Ady Endre,
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Magyarország lelke”. -  Az egyéninek és a költő sajátos magyar vonásainak elemzése az olasz 
kritikai visszhang több, mélyebbre pillantó írásában felfedezhető. Íme egy másik elemzésből: 
„ . . . a szimbolista és a dekadens iskolák tematikája . . . összefonódik saját nemzetének politikai, 
társadalmi, erkölcsi jegyeivel. Előtte Petőfi Sándor, utána József Attila érezte magát ennyire a ma
gyar nép valóságos tolmácsának saját sorsának tragikumában egy szélesebb drámai víziót sejt, 
melyet az egész népre kiterjeszt. . .  a variációk végtelen sorával kutatva tapogatja körül saját egyé
niségét, melyet a halni nem akaró múltra és a látóhatárt bevilágító jövőre bontja . . . Ugyanakkor, 
midőn a tegnap mítoszai, a semmi hajótöröttjévé válnak, nincs még meg az új értékekbe vetett hite: 
értelmileg minden tudatossá válik, mint érzelem azonban gyökértelen, képtelen életútjának segítő 
támaszává lenni. Az örökké olthatatlan ellentmondásokat Ady a modern, felindult plaszticitás 
képébe sűríti.” (R. F. : Modernitd di Ady simbolista ungherese, Il Giorno, Milano, 1964. IV. 22.) A költő 
arcvonásainak iménti és az ezt megelőző elemzésében több lényeges gondolat húzódik meg. Benne 
foglaltatik az idézett bekezdésekben elsősorban az, hogy a fin  de siècle francia költőinek indítása 
s az Adyval kortárs európai költőkkel való rokonsága csupán fejlődési törvényszerűséget jelentő 
s szükségszerű párhuzamosságot fejez ki; a magyar költő az öntudatot jelentő indítékoktól és ugyan
csak a formák megújítására törekvő kortársaitól lényegesen eltérő, kiemelkedően nagy költő egyé
niség. De benne foglaltatik az idézett szavakban félig kimondva, félig kimondatlanul az a felismerés 
is, hogy a magyar lírikus ugyanannak a nagy átmenetnek a kifejezője, nyugati kortársaitól nagyon 
különböző viszonyok között, ami a formák megújításával veszi kezdetét, azután beletorkollik az 
élet, a társadalom megújításába. A már idézett Roberto Sicuteri cikkének egyik bekezdésében 
világosan megfogalmazza ezt: „A művészetek európai, sőt mondhatni világméretű feszültséggel 
teljes korszakában -  1910 és 1925 között -  végzetesen szükségessé vált a formák megújítása, nyelvi, 
tartalmi áthangolása: mélységesen mély földmozgások előjátékaként.”

Ady itáliai visszhangjának eddigi ismertetése, idézetek a rávonatkozó írásokból, megfelelően 
illusztrálják azt, amiről fejtegetéseink elején szóltunk, hogy Petőfi és József Attila rangot szerzett 
lírai költészetünknek, Ady megjelenése már nem ment meglepetésszámba, hanem magától értető
dően elemezték benne korának nagy magyar költőjét, valamint a XX. századi világirodalom egyik 
legkiemelkedőbb lírikusát. Alig jelent meg róla írás, amelyből ne idézhetnénk ilyen vagy ehhez 
hasonló megállapításokat: „A kötet érdemes arra, hogy felfigyeljünk reá, s megismerkedjünk egy 
nagy költő életművével.” (a. b. : Il tragico destina dei magiari nella lirica disperata di Ady, Gazetta del 
Popolo, Torino, 1964. III. 25.). — „Ady Endre a magyar költészet mestere a XX. században és 
egyike a korszak legnagyobb európai költőinek.” (Szerző nélkül: Poesia magiara, Momento Sera, 
Róma, 1964. IV. 2.). — De nemcsak a magyar és világirodalmi jelentőségét hangsúlyozó szavak 
támasztják alá Ady verseinek megjelenésével kapcsolatos megállapításunkat. Továbbhaladva: az 
eddigi ismertetett cikkek, kritikák azt is igazolják, hogy az elemzések — amelyek a nagy költőnek 
kijáró, magától értetődő természetességgel hangzanak föl — többnyire helytállóak, a költészetével 
kapcsolatosan felvetett vélekedések nagyjából megegyeznek a Magyarországon kialakult nézetekkel. 
Nagyon is értékelendő mozzanatok ezek. Ismételjük, ezek a pozitív jelenségek elsősorban Petőfi 
és József Attila térhódítására épülnek, de nem jöhettek volna létre -  legalábbis ilyen formában nem 
-, ha az olasz kritikusoknak nem áll rendelkezésére a százhuszonhét vers és két novella fordításának 
bevezetéséül Paolo Santarcangeli nagy terjedelmű, a hazai Ady-irodalomban jól tájékozott bevezető 
tanulmánya. Az olasz kritikusok ebből a tanulmányból indulnak ki, amikor a költőt elemzik; hiszen 
egyéb Ady-irodalmat olasz nyelven alig találhatnak. Szó szerint is átvesznek Santarcangelitől meg
állapításokat, máskor egy-egy megállapítás csak kiindulópont számukra, hogy kifejtsék a versek 
nyomán kialakult nézeteiket. A kritikák és a cikkek között kevés van, amelyik ne venne át Santar
cangelitől nemcsak ténymegállapítást, hanem megfogalmazott mondatokat is. Nem egy a bevezető 
tanulmányból származó megállapítás -  ez sem kerülhető el -  szó szerint meg is ismétlődik az Ady 
visszhangban. A magyar származású műfordító bevezető tanulmányában érintett problémafelveté
sek nélkül — egy emlegetett konkrétumra is utalva — aligha merülhetett volna fel a cikkekben, kriti
kákban az a gondolat, ami Adynak a magyar viszonyokból következő sajátosságaira hívja fel a figyel
met. Egyik írás így szól e kérdésről : , , . . .  amikor mindenkitől távolinak s különbözőnek érezzük 
(ti. Ady Endre költészetét), idegennek a mediterrán hajlamtól, akkor kezdjük észrevenni nagy
ságát, s Magyarország e fiának mélységes eredetiségét, bonyolult hősiességét, amit szerelmeiben, 
gyűlöleteiben fejezett ki, szomorúságot és nagyságot ritka kifejezőerővel.” (A firenzei rádióban 
elhangzott előadás: Le „Poesie” di Endre Ady, 1964. III. 16.).
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1. oldalon 
Em lék
Konstruktív táj 

2—3. oldalon 
Kompozíció
M ozaik — Nemzeti Színház 
M ozaik -  Miskolci Egyetem  
M ozaikterv 
Vörös figurák

4. oldalon
V onalak, foltok játéka
V onalrajz
Istálló
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Eddigi citátumaink nem foglalják magukba a teljes itáliai Ady-képet. Azonban a képnek felidé
zett vonásaiból úgy tűnhetik, hogy Ady Endre Olaszországban kialakult arculata — ellentétben a 
József Attiláéval -  alig tér el a költő magyarországi alapvonásaitól, s ilyen módon mintha az ő köl
tészete legyőzte volna azokat az akadályokat, amelyek törvényszerűen jelentkeznek minden ország
ban egy másik nép költőjének, művészének befogadásakor. Az apercepciónak az ellentmondásai Ady 
esetében sem hiányoznak. Még akkor sem, hogyha a mostanáig idézett szavak azonosak, vagy 
közel állnak a magyarországi értelmezésekhez. Bocsássuk előre azt is, hogy az ellentmondások nem
csak az Ady-fordítás nyomán megjelent kritikai írásokban jelentkeznek, nem egy tekintetben ott 
vannak már Paolo Santarcangeli szemlélete folytán a versválogatásban, bevezető tanulmányában, 
de a fordításokban; illetőleg az Ady-versek olaszra fordíthatóságának megkötöttségében is.

Vessünk egy pillantást az átültetésnek, az Ady-vers olaszra fordításának kérdésére. A kritikusokat 
is foglalkoztatja ez a probléma. De többségük magyarul nem tudván, a fordításokra vonatkozó 
szavaik jórészt általánosságokban mozognak; okkal, csak dicséret illeti részükről a fordítót, aki 
hozzáférhetővé tett az itáliai olvasók számára egy elszigetelt nyelven alkotó költőt. íme az egyik 
recenzens nyilatkozata : „Nem ismervén a nyelvet, a fordítást nem tudjuk jól megítélni, de úgy 
érezzük, hogy az olasz szöveg híven őrzi a ritmus emelkedettségét, érzékeny feszültségét, ami bizo
nyosan az eredeti sajátja . . .  a fordító a cseppet sem könnyű Ady-szöveg árnyalatait is figyelembe 
vette.” (Roberto Sicuteri idézett cikkéből.) — Egy másik kritikus szavai: „Santarcangeli érdeme a 
fordítás; igen nehéz munka, nem csupán a magyar nyelv szerkezete miatt, s mert néhány hangja 
kifejezhetetlen nyelvünkön, hanem mindenekelőtt egy olyan költő esetében, mint Ady, aki meg
kísérelvén gondolatainak szimbolikus, lényegi kifejezését, átformálta a szavakat, a jelentésüket”. 
(A. b. : Il tragico destine dei magiari nella lirica disperata di Ady, Gazetta del Popolo, Torino, 1964. III. 
25.) Az Ady-fordítások itáliai értékelői között a firenzei rádió — magát meg nem nevező -  szemle
írója mélyebbre hatol. Nagyra értékeli Santarcangeli teljesítményét, s ugyanakkor -  a versek fogan
tatásának nyelvén is nyilván olvas? -  felveti a magyar és az olasz szöveg ellentéteinek kérdését is: 
„Santarcangelinek az a gondolata, hogy megkísérli Ady végtelen gazdag költészetének fordítását, 
nem csupán jó, hanem egyenesen szerencsésnek bizonyult : a merész kísérletet nagyon kiváló ered
mény koronázta. Persze könnyű lenne lépésről lépésre felfedni a szóanyag megteremtésének hiányos
ságait, az intenzitás helyenkénti megereszkedését, a zenei hatások hibáit; az eredetihez képest min
den fordítás egy kicsit mást, kevésbé jót is jelent. És Ady nyelvezete valóban különleges, újdonsá
gokban, s nyomatékokban gazdag, finom ritmusrendszert teremtett, néhol hallucináló ritmusokat is; 
kifejezőerejét olyan szintre emelte, melyre kevesen voltak képesek: senki sem tudja hát visszaadni 
a saját szintjén túl. Senki sem tudta azonban eddig legalább érzékeltetni is Ady költészetének vará
zsát: Santarcangeli beteljesítette a csodát. A magyarság teljes ismerete, finom érzékenység, saját 
költői elvei vezették Santarcangelit Ady valóban méltó, érdemes fordítására. Néhány fordítását 
példának állíthatjuk”.

Paolo Santarcangeli fordításai közül néhányat valóban példának állíthatunk; kiemelkedő telje
sítmények, olaszul felzengő Ady-versek. Mégsem lenne helyes -  éppen a magyar líra további rep
rezentánsainak átültetései érdekében, de az Ady-kötet remélhető újabb kiadása szempontjából 
sem —, ha nem vetnénk fel néhány problematikus kérdését a mostani fordításoknak. Az itáliai kriti
kusok között is van egy, Gianni Toti, aki -  Petőfi, Ady, József Attila antológiájában maga huszonöt 
verset fordított Adytól — a magyar költészet ismerete és saját átültetői gyakorlata alapján több prob
lematikus vonását veti fel Santarcangeli munkájának: „Santarcangeli fordítása -  mint mindig -  
igen lelkiismeretes — írja —, s kimagaslóan megújító, de módszerében kissé megkésett, elöregedett. 
Bizonyos törések és kellemkedések is akadnak fordításában: ,miserello’, ,poverino’, ,soldarelli’, 
,rabietta’, ,mane’, ,magate’, ,noiato’, . . . néha még önkényes is; hogy példát említsünk: ,Pa
raszt Apollónak termettem’, -  ebből az Ady-sorból ez lesz: ,sono nato corne un rustico Apollo.’ 
Vagyis: — a feltételezés, ami következik a fordító költői sajátosságaiból a fordított műre, az itt nem 
a változat poétikai hűsége, hanem az átültetett vers meghamisítását eredményezi. ,Hunnia új sze
gény legényét őrzi. . .’ — viszont így alakul: ,protegge questo nuovo bandito’ -  ezzel szemben a 
magyar nép így nevezte a betyárokat: ,szegény legény =  povero ragazzo’-és ez volt Ady megfogal
mazása önmagáról: szegény legény =  povero ragazzo, tehát nem bandito”. (Endre Ady giacobino ungherese 
poéta della comune).Il Contemporaneo, 1964. 8.)

Az itáliai Ady-kiadásnak magyarországi visszhangja is volt. Az itthoni kritika is általában elisme
réssel szólt, azonban felfigyelt olyan mozzanatokra is, amelyeket Ady verseinek magyarul nem

25



olvasó olasz vizsgálója nem érzékelhet. Szabó György több kérdéssel foglalkozó cikkéből magukra 
a fordításokra vonatkozó szavait idézzük : „ . . . kell és lehet szólnunk . . . arról a hatalmas feladat
ról is, amit a fordítás maga jelentett. A kötet ismertetőjének (és vele együtt a magyar olvasónak) 
nemcsak azt kell figyelembe vennie, hogy Ady Endre talán a legnehezebb nyelvezetű költő, hanem 
azt is, hogy milyen irodalmi közegben kell verseit idegen szavakkal megszólaltatnia Santarcangeli- 
nek. Itáliában gyakorlatilag hosszú évek óta nem ismerik a költészetben például a rím, a műfordítás
irodalomban pedig a formahűség fogalmát. Mit lehet ilyen, a mienktől annyira elütő helyzetben 
tenni a nyelvi ízekkel, bonyolult utalásokkal, szóhangulati effektusokkal gazdagított költészettel, 
melyben ritmusnak, az ismétlésnek, a rímnek és minden rendű-rangú egyéb formai eszköznek több
szörösen fontos szerepe van? Kétféle megoldás kínálkozik: vagy a versek (kongenialitást igénylő) 
,újraköltése’, vagy a hűséges ,szó szerinti’ tolmácsolás. Mindkettőnek megvannak a maga veszélyei 
és előnyei, eleve egyértelmű sikert egyiktől sem várhatunk tehát. Műfordítónk a második megoldást 
választotta: hűséges közvetítője maradt a szövegnek. Tolmácsolása ily módon igen precíz, sokszor 
szinte szórendileg is követi a magyar eredetit. . .  és ezért tartalmilag pontosan közvetít. Külön -  és 
az általános gyakorlatot figyelembe véve ritka -  érdeme, hogy az interpretáló értelem fényével szinte 
sorról sorra átvilágítja a verseket, nem vállalván semmiféle kockázatot. Az olasz szöveg ily módon 
ritkán mondható ugyan költőinek a szó teljes és igaz értelmében (különösen az eredetihez viszonyít
va), de legalább a szó szerinti jelentést tekintve nem torzít sehol. Ez pedig -  ismerve a feladat szinte 
emberfeletti nehézségeit -  már önmaga is több, mint egyszerű eredmény”. (Ady Endre olaszul, Nagy
világ, 1964. 7. sz.).

Szólhatnánk arról, hogy Ady igen sokrétű, az akkori Magyarország alapkérdéseit felölelő költé
szetének mondanivalóiból mi az, amire visszhangzik és mi az, amire nem visszhangzik a mai itáliai 
közvélemény. Említsük meg, hogy a nagy polgári radikális tradícióval rendelkező Itáliában eleven 
visszhangra talál a magyar költő humanizmusa, háborúellenessége és radikalizmusa. A radikaliz
musnak megvannak az olasz irodalomban a formai hagyományai is. Elég csupán Carduccira 
utalni. Santarcangeli azonban jó érzékkel nem él fordításakor az olasz radikalizmus formáival, 
tudván, hogy ezek a neoklasszikus formák megmásítanák a magyar költő verseinek világát, légkörét. 
Más kérdés, hogy az Ady-féle „radikalizmus” egyáltalában azonos-e az olasz polgári radikalizmus
sal? Nem azonos. Adynál valami egészen másról van szó. És itt érkeztünk el az olasz antológiának 
ahhoz a problematikus vonásához — egyaránt kifejezésre ju t ez a bevezető tanulmányban és a 
lefordított versek kiválogatásában -  ami Paolo Santarcangeli szemléletének a folyománya.

Santarcangeli a maga szemléletének keretein belül objektivitásra törekszik. Bevezető tanulmányá
ban Ady életének és művének szinte minden mozzanata szóba kerül. De ez az objektivitás nem 
zárja ki, — ellenkezőleg -  nagyon is lehetővé teszi, hogy mozzanattá csökkenjenek olyan jelenségei 
a költő pályájának, művének, amelyek áthatják egész útját, alkotását, s olyan jelenségek kerüljenek 
előtérbe, amelyek csupán akkor nyerhetnek teljes értelmet, hogyha az egész életet, művet átható 
vonások részeként vizsgáltatnak. Santarcangeli -  objektivitásának keretein belül -  elsősorban a 
„misztikus” Adyhoz fordul különleges vonzalommal; ennek rendeli alá költészetének nem egy 
lényegibb vonását. így válik másodrendűvé a közéleti Ady a magánélet költőjével szemben. Ez a 
szemlélet nemcsak a bevezető tanulmányban fejeződik ki, hanem -  az objektiven minden verstípust 
bemutatni igyekvő, de mégis — bizonyosfajta hangsúlyeltolódásokat mutató versválogatásban is.

Az utóbbiakról nem mi magyarok vitázunk először Ady kitűnő itáliai propagátorával. Nyilatko
zott már erről Gilberto Finzi, mégpedig olyan pontosan, hogy szavai kitűnően korrigálják a Santar- 
cangeli-féle Ady-kép elrajzolásait. Többek között ezeket írja: „Már elérkezett az idő, hogy túl 
Petőfin, . . . s túl József Attilán, e lüktetőén európai költőn túl, végre az őt megillető helyre kerüljön 
Ady, a magyar költészet és kultúra megújítója. Ady a misztikus, Ady a szimbolista, Ady a forradal
már: félbenmaradt, forrongó, következetlen: idegesen ingerlékeny, túlérzékeny: a XIX. századi 
nagy franciák ismerője, de nem adós nekik folytonosan mozgó, vibráló lírájával : felveszi a tizen
hatodik századi népvezér, Dózsa alakját, s mégis mennyire egyéni, érzelmeiben és gondolataiban 
mennyire szubjektív: nem filozófus, egyáltalában nem gondolkozó, nem moralista (de nem is 
amoralista) : Ady a tizenkilencedikből a huszadik századba átvezető évek problematikájának lírai 
képviselője: a tizenkilencedikből megőrzi az érzelmi törékenységet, a szétforgácsolódást, az én 
mítoszát; de mivel a huszadik században él, s a nagy kérdések felé gravitál, valóban az 1919-es 
magyar köztársaságiak elődjének tűnik.”

„Saját országának határain túl -  így folytatja Gilberto Finzi -  a párizsi ,vadon’-ba rejtőzött:

26



nem annyira párizsi útjai következtében, de szelleme mindenesetre megnyílt az európai befolyások 
magáévá tételére: talán az olyan költők fogékonyságával, akik úgy fogadják az újat, mint a levegőt, 
amelyet belélegzik az ember. Ezek a formai és tartalmi ,újságok’ sűrűsödnek költészetében: ezek 
az igények hatották át a Nyugat című folyóiratot is, az új nemzedék műhelyét. Ady prófétai ihlettel 
is,rendelkezett, ami szinte közös vonása a három nagy magyar költőnek: páratlan erővel énekelt 
önmagáról és a szomorú Magyarországról, s mindezt áthatotta miszticizmussal, ami egyénisége 
legesendőbb tulajdonságának tűnik manapság. De talán ez a válogató-fordító Santarcangeli mun
kájának a következménye is: aki úgy tűnik (a bevezetőben megjelölt programot figyelembe véve), 
előszeretettel fordult a szimbolista és misztikus Adyhoz, elfeledkezvén a forradalmár lélekről, aki 
a proletariátus érdekében felemelte szavát, s a haladó polgárságért harcolt: arról az Adyról, aki 
szükségesnek tartotta egy új Mohács eljövetelét, aki szabad májusról énekelt, a munkások szabad 
májusáról, s aki engesztelhetetlen harcot folytatott a nemesség és a feudális urak társadalma ellen. 
Kevés olyan darab található a kötetben, amely Adyt, a jakobinust mutatja, s így történhetett meg 
az is, hogy a bevezető élesen megvilágító, pontos szavai kamatozatlanok maradnak”. (Dov’e l’Ady 
giacobino?, L’Europa Letteraria, 1964. március).

Gilberto Finzi bírálatával Paolo Santarcangeli vitába szállt (Polemica su Ady, L’Europa Lettera
ria, 1964. ápr.). Számadatokkal igyekezett bizonyítani, hogy a jakobinus Ady benne van a kötetben ; 
a lefordított verseknek csaknem egyhatoda ilyen szellemű alkotás. Vitázó érvei azonban nem meg
győzőek. Nem a számszerűség kérdéséről van itten szó elsősorban — bár a számszerűség kérdésén 
is lehetne vitázni ; szólni remekművű forradalmi versek hiányáról - , hanem a válogatás szelleméről ; 
Ady életműve forradalmi alapvonásának -  már szó volt erről -  részmozzanattá csökkentéséről. 
Gilberto Finzinek nemcsak igaza van -  erről is szó volt már —, hanem ellensúlyozza Santarcangeli 
félrerajzolásait, miként már néhány korábban idézett recenziónak is vannak megállapításai, ame
lyek tovább vitték, teljesebbé tették az itáliai Ady-képet.

Ady olaszországi visszhangjának ismertetésekor nem törekszünk teljességre; csupán bizonyos 
recenzió-típusokat sorakoztatunk fel. A Santarcangelivel vitázó írások közül még egyet szeretnénk 
idézni, a már citált Gianni Toti cikket. Elsősorban azzal a kérdéssel foglalkozik ő is, mint Gilberto 
Finzi. Már írása címében kifejeződik mondanivalójának lényege: „A magyar jakobinus Ady Endre, 
a közösség költője”. Hasonló kérdéseket vizsgál, mint az iménti cikk, de talán Finzinél is konkrétab
ban szól a költőnek a munkásosztály erejét felismerő s vele közösséget vállaló gondolkozásáról. 
Ady prózából való idézettel illusztrálja a problémát. — A költő szavai a sztrájkoló párizsi villany- 
szerelő munkásokról szólnak : -  „Kezükben van a világ s az egész emberi civilizáció sorsa. Jó kezek
ben van, nem kell félni. Néha-néha ugyan eloltják a lámpákat. Megállítják a vonatokat. De mennyi 
új fényt adnak kárpótlásul az agyaknak. S micsoda boszorkányos tempóval halad, amióta ők hajt
ják, az emberi haladás gyors-kocsija” .

Elemzése után Gianni Toti felsorakoztatja azokat a verseket, amelyek véleménye szerint nem 
hiányozhatnak egy Ady-antológiából, ha valósághű képet óhajt nyújtani a költőről, aki -  a szerző 
szavai — „nem csupán politikailag, hanem művészi tekintetben is az újító forradalmárok egyike”. 
Mivel a felsorolt versek hiányát magunk is érezzük, a későbbi Ady-kiadások érdekében hadd álljon 
itt a lista, kiegészítve Szabó György korábban idézett cikkének hiánylistájával. Gianni Toti a követ
kező verseket említi: Fölszállott a páva, Egy jövő költő, Új várak épülnek, Dózsa György unokája, A jövendő 
fehérei, Az én hadseregem, Történelmi lecke fiúknak, Magyar jakobinus dala, Álmodik a nyomor, Új vizeken 
járok, Strófák május elsejére, A Május: szabad, A bélyeges sereg, Csák Máté földjén. Toti tizennégy verset 
hiányol, Szabó György ennél is többet, huszonkettőt. A két kritikus listáján hét vers találkozik. 
Ezek a következők: Fölszállott a páva, Dózsa György unokája, Történelmi lecke fiúknak, Magyar jakobinus 
dala, Álmodik a nyomor, Új vizeken járok. Toti listáján nem szereplő, Szabó György által hiányolt 
további versek: A Gare de VEst-en, Temetés a tengeren, Párizsban járt az ősz, Sírni, sírni, sírni, Ádám hol 
vagy ?, Krisztuskereszt az erdőn, A Hadak útján, A grófi szérűn, A Halál lovai, Elbocsátó szép üzenet, Rohanunk 
a forradalomba, Új, tavaszi seregszemle, Ifjú szívekben élek, A Kalota partján, Őrizem a szemed, A fekete 
zongora.

Eddigi hivatkozásokon túl, az olasz Ady-kritikák között bőségesen találkozunk olyan írásokkal, 
amelyek teljesebbé tették a költő itáliai arcképét, s ugyanakkor tanulságul szolgálnak a mi számunk
ra is. Nehéz lenne nem idézni azokból a cikkekből, melyek szerves egységben szemlélik Adyt mint 
egyéniséget és mint társadalmi jelenséget; a végtelenül magányos, társat, a közösség ölelését kereső, 
az életet szenvedélyesen habzsoló, önmagát folyton-folyvást gyötrő és népe számára kiutat kereső

27



alkotó személyiséget: „Ady az a radikális -  írja az egyik kritikus -, aki vörös zászlókról álmodik . . . 
lényegében a megváltásnak azt az útját keresi, melyet Eliot így fogalmazott meg: -  To be redeemed 
from fire by fire. -  (Megváltódni a tűztől a tűz által). -  (R. Ombres: Un poéta ungherese, Tempo 
Presente, 1965. május). És ugyancsak nehéz lenne nem idézni azt a cikkírót, aki beleélve magát 
a költő alkotásába, bámulja műveinek telítettségét, drámaiságát és költői megjelenítő erejét: „Sűrű 
drámai élet az Adyé . . .  -  olvassuk. S költészete is ilyen: a jelentésektől roskadozó jelzők villogása, 
majdnem festői tablók, meghökkentő merészség. Mégis, a szépségnek micsoda folyama, az emberség 
s az érzelem milyen áradása. Fogalmai néha fátyolozottnak tűnnek, de mindig jelen van a költésze
tét hajtó és uralkodó nyugtalanság: a szabad és autentikus költő vad szökellése”. A cikkíró -  Enzo 
Fabiani — a magyar lírikus megismerésekor a maguk költészetét, az itáliai lírát és hazája kritikusait 
bírálja, amikor párhuzamba állítja a XX. századi olasz verset Európa különböző népeinek, külön
böző lírikusaival, köztük Ady Endrével : „A magyar Ady Endre azon nagy költők közül való -  írja -, 
akik sokféle okból ismeretlenek maradtak (ti. Itáliában) : a kritikusaink felelőssége a legsúlyosabb, 
akik rövidlátásukban harminc évet hagytak elmúlni anélkül, hogy túltekintettek volna a határokon, 
azt kutatva-keresve, ami nálunk sohasem volt. így a mi verselőink, összehasonlítva a külföldi, 
valóban autentikus költőkkel, többé kevésbé filozofikus dalnokoknak tűnnek csupán, s szinte érthe
tetlennek tartjuk, miként dicsőíthettek ilyen költőket, amikor Eliot és Jeszenyin, Jorge Guillén és 
Ady Endre azt írták, amit írtak”. ( Una dama azzurra brucio’ il giovane poéta, -  La drammatica esistenza 
dell’ungherese Endre Ady, — Gente 72.)

Fejtegetésünk végére érve, az a kérdése marad az olvasónak, melyek azok az elemei Ady költé
szetének, amelyekre az itáliai fejlődés sajátosságai és a jelenlegi irodalmi, műveltségi viszonyok 
jellegzetességei következtében -  lírájából való legjobb válogatás, valamint pontos irodalmi elemzés 
esetén sem — visszhangozhat az olasz közönség? Csak általánosságban érintjük a problémát; az 
általánoshoz kapcsolva egy konkrét tartalmi, valamint a tartalmihoz fűződő formai kérdést.

Az apercepció törvényszerűen jelentkező ellentmondásai -  általános jellegű megállapításunk ez -  
Ady esetében sokkal kisebb mérvűek Itáliában, mint például József Attila kapcsán. Az újabb kori 
olasz társadalom és irodalom útja lényegesen eltér ugyan a magyartól. Azonban a polgári fejlődés 
hanyatló szakaszához érkezett, dekadenciába torkolló, majd utat kereső és az útkeresés során a for
radalmi távlatot is meglelő típus Olaszországban sem ismeretlen. Nem ismeretlen, bár az irodalom
ban és a művészetben ilyen teljes, egy személyiség pályáján és alkotásában jelentkező zárt ív, mint 
az Adyé, ott aligha fedezhető fel. Az irodalomban és a művészetben nem fedezhető fel, de kívül 
az irodalmon és a művészeten az ív létezik, az ő világukban is ismerős. Az Appennini-félsziget 
műveltségének abban az időszakában, amelyben a magyar költő élt és alkotott — s nem másként 
az azt követő időben -  Ady teljességétől eltérően sok a torzó, a félbenmaradt alkotó egyéniség; akik 
a társadalmi haladás e periódusának egy-egy szakaszát magas művészi szinten érzékelték és fejezték 
ki, hogy a további út megragadása előtt megrekedjenek. Felesleges említeni, hogy a mi műveltsé
günkben is találkozunk bőségesen hasonló jelenségekkel. Itáliában azonban sokan vannak olyanok 
is: költők, írók, művészek, akik nemcsak nem képesek a következő szakasz érzékelésére és kifejezésére, 
hanem az új periódus kibontakozásakor elnémulnak; jelentős művek létrejötte utáni évtizedekben 
többé semmit sem alkotnak. Egy társadalomban szükségszerűen megvannak egymás mellett a fej
lődés különböző állomásait kifejező -  itt vagy amott megrekedt és továbbhaladó -  típusok; a meg- 
torpanóktól a körülmények szerinti legtávolabbi fejlettségig elérkezettekig. E jelenség magyarázat
tal szolgál arra is, hogy az itáliai Ady-kritikának nem kis hányada miért helyezi előtérbe a szimbo
lista, a misztikus, az „átkozott költő” vonásait. És -  közbeeső szemléleti típusokat nem említve -  
ugyancsak az elmondottakból következik: az igazi Adyt, a közösség költőjét, művének egészét átszövő 
mélységes emberséget és forradalmiságot azok a kritikusok érzékelik teljes valóságában, akik már 
József Attila távlataiból tekintenek életművére.

A másik : — az általánoson túli — a tartalmi és a formai kérdés. Ady személyiségének, alkotásának 
sajátosságai közül nem is kevés, amelyek az itáliai fejlődéstől gyökeresen eltérő magyar hagyomá
nyokkal elszakíthatatlan egységet alkotnak, rejtve maradnak az olasz olvasók előtt. Legbensőbb 
lényegük szerint rejtve maradnak, legfeljebb elvontan, a „mediterrán” műveltségtől különböző 
-  igazában számukra megfoghatatlan — valami „sajátosan magyart” fedeznek fel benne. De még 
elvontan sem érzékelhetők azok a formai, stílusbeli sajátosságok — a fordításuk meg sem kísérelhető 
- , amelyek a mondottakkal függnek össze. Mert Ady Endre nemcsak a magyarság múltjának haladó 
forradalmi tradícióit -  egyebek között a XVI. századi parasztforradalmár Dózsa György és a
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XVIII. századi Rákóczi Ferenc-féle szabadságharc hagyományait -  tette magáévá, hanem a régi 
magyar költészet formai, stiláris tulajdonságait is. E stílushagyományok magukba foglalják régi 
mííköltőink alkotásait nem másként, mint a népköltészetnek — különösen a Rákóczi-szabadságharc 
népi költészetének — vonásait, valamint a XVI. században magyarra fordított Bibliának és a Beza- 
Marot-féle zsoltároknak átültetett, a kálvinista neveltetésű Ady lírájában elevenen élő, annak min
den idegszálát archaikusán átszövő elemeit. Az olasz irodalomban ezeknek a sajátosságoknak még 
megközelítő rokonsága sincsen, s ilyen módon a fordításokban történő érzékeltetésre a lehetőség 
sem képzelhető el. Egyetlen példa a sok közül: az „Ültem partján Babylonnak / S ültem már partjain 
a Gondnak” -  kezdetű verset pontosan, szó szerinti hűséggel ülteti át Paolo Santarcangeli. Azonban 
a pontos szószerintiség sem érzékeltetheti az olasz olvasóval azt az atmoszférát, s az atmoszférával 
együttjáró hatáselemeket, amit a magyar vers a maga sajátos ízeivel kivált a hazai olvasókban.

Az utolsó mondatokba foglalt negatívumok -  minden versfordítás során felmerülő problémák 
kereteibe tartozó mozzanatok, amelyek nem változtatnak az itáliai Ady apercepcióval kapcsolatos 
megállapításokon, s nem csökkenthetik a költő magas fokú visszhangjának jelentőségét, a cikkeknek, 
a recenzióknak a mi számunkra is sok esetben tanulságos megfigyeléseit. Ady Endre a század leg
nagyobb költőinek egyikeként ma már elevenen élő, nagy lírikus egyéniség Olaszországban ; emberi 
és költői képe kibontakozott, s mind élesebbé válik.

NAGY PETER

Helyzetjelentés a magyar irodalomelméletről
Littérature et Réalité, Publie par Béla Köpeczi et Péter Juhász

(Akadémiai Kiadó, 1966)

E kötet legnagyobb eredménye és érdeme az, 
hogy létrejött, létrejöhetett. Mert az már koráb
ban is előfordult, hogy a magyar filológia egyik
másik jelentős vagy mozgékony képviselőjének 
idegen nyelven önálló tanulmánya vagy tanul
mányaiból összeállított kötete jelent meg, de 
legjobb tudomásom szerint most először fordul 
elő a magyar tudományosságban -  legalábbis 
az irodalomtörténetben —, hogy egy ágazat kép
viselői így együtt, egy kötetben vonuljanak 
szemlére a külföld elé. Ennek a jelentőségét 
bizonyára nem lehetne túlbecsülni; s ha létre
jöhetett, abban a legjelentősebb része minden 
bizonnyal annak van, hogy a marxista gondolat 
az elmúlt évtizedben hazánkban is mozgásba 
jött, viták, elevenség töltik el, s ezek iránt a 
viták, ez iránt az elevenség iránt a külföldi szak
embereknek s talán a szakemberek körén túl
menő érdeklődőknek, az irodalom értő kedve
lőinek éppúgy, mint a marxista gondolat hívei
nek, figyelőinek s fejlesztőinek a kíváncsisága 
egyre jobban felébredt; hogy a magyar tudo

mányosság, s benne nem utolsósorban az iroda
lomtörténet és irodalomelmélet is mind inkább 
elfoglalja az őt megillető helyet a nemzetközi 
tudományos fórumokon, s jelenléte jelentőséggé 
változik, mely az érdeklődést kiváltja s immár 
mintegy némán megköveteli, hogy e szak is le
tegye nagykorúságát igazoló névjegyét a nem
zetközi tudomány asztalára. Ez irányban talán 
nem ez az első próbálkozás -  összehasonlító 
irodalomtörténeti tanulmányokkal már eddig 
is jelentkeztünk -, de minden bizonnyal ez a 
legnagyobb igényű. S ha létrejöhetett, abban 
születése pillanatának is jelentős része volt: e 
kötet ugyanis abban a történeti pillanatban 
látott napvilágot, amikor az irodalomelmélet 
terén jelentős és nem is csak egymást segítő 
indulatokkal töltött viták folynak, amikor isko
lák és irányzatok körvonalai kezdenek határo
zottan kirajzolódni, de ezek még nem váltak 
szét annyira, hogy közös nevezőre ne lennének 
hozhatók -  vagy legalábbis képviselői ne lenné
nek hajlandók egymással együtt, ha nem is nézet
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azonosságban, de fegyvernyugvásban megférni 
egyetlen kötet táblái között.

A kötet szerkesztő elve is, mondhatni, ennek 
a pillanatnyi helyzetnek a szülötte: gondosan 
és érzékenyen egyensúlyoz a magyar irodalom- 
tudományban legelevenebb irányzat, a Lukács 
György esztétikai koncepcióján alapuló iskola, 
s az azon elsősorban a stíluskutatások irányában, 
illetve a realizmuskoncepciónak a modernebb, 
sőt avantgardista tendenciák felé túllépő, vagy 
legalább túllépni próbáló kutatók között. Amit 
ma mi talán a kötet gyöngéjének érzünk: ezt a 
gondos egyensúlyozást, a két szólamnak egyenlő 
erővel való megszólaltatását, a szerkesztői nem- 
odaállást egyik irányzat mellé sem, könnyen 
lehet, hogy eljövendő korok kutatói, akik a mi 
korunk jelenségeit vizsgálják, éppen a legjellem
zőbbnek s legjellegzetesebbnek — tehát a kötet 
legnagyobb értékének fogják betudni. S ők tán 
arra is határozott választ fognak tudni adni, 
amin a mai olvasó csak tétován mereng: hogy 
miért maradt ki mindkét oldalról némely mar
káns név, mások, talán kevésbé élesrajzú szellemi 
profilúak javára?

De abban talán a jövő olvasójával is egyet 
fogunk érthetni, hogy a cím, ,,littérature et réalité”, 
nagy reményeket ébreszt, melyeket a kötet nem 
képes — de nem is kíván -  kielégíteni. Mert a 
cím az irodalom és valóság viszonyának izgal
mas vizsgálatát ígéri, pontosan azt a vizsgálatot, 
melyről Lukács György nagy esztétikai alap
vetése itt is közölt előszavában szintén szól, 
mint amely a kelleténél ritkábban elvégzett, 
pedig -  minden nehézsége, bonyolultsága s 
ebből adódó problematikussága ellenére -  a 
legtöbb tapasztalattal s eredménnyel kecsegtető. 
A kötet valójában nem irodalom és valóság 
viszonyát vizsgálja, hanem — amint erről a 
szerkesztő Köpeczi Béla előszava világosan s 
egyértelműen tájékoztat is — a realizmus és 
különösképpen a szocialista realizmus körüli 
viták, nézetek újabb magyar eredményeinek 
mérlegét s tárházát kívánja megadni. Ez is 
rendkívül érdekes, összefoglalása fontos és hasz
nos; de ezt kár volt egy, talán zengzetes, azon
ban a tartalommal össze nem vágó címmel 
közrebocsátani.

A kötet anyaga két nagy részre oszlik. Az első 
nyolc nagy tanulmány a realizmus és szocialista 
realizmus körüli vitákat ismerteti vagy foglalja 
össze; a következő tizennégy műveken, alkotó
kon illetve egy-egy jelentős életmű valamely 
részletproblémáján próbálja ki, mutatja be ezek
nek az elveknek a gyakorlati alkalmazását. S a 
kritikus most zavarba jön: hogyan ismertesse-

bírálja ezt a gazdag heterogeneitást, mely a 
kötetben megnyilvánul? Absztrahálja a problé
mákat azok leglényegéig? Még ha vállalkozna 
is rá, könnyen lehetséges, hogy képességei cser
ben hagynák, s ennyi felkészült elméletíróval 
szemben azok kritikája helyett csak saját korlá
táit mutathatná meg; amellett ezek az írások 
már önmagukban is eléggé elvontak, többségük
ben igen tömör megfogalmazásúak ; nehéz lenne 
a továbbtömörítésre úgy vállalkozni, hogy az 
menthetetlenül torzításhoz, szegényítéshez ne 
vezetne. Inkább választom azt a — nyilván 
tökéletlenebb és töredékesebb — megoldást, hogy 
némely, az egyes tanulmányok által felvetett 
kérdés kapcsán mondom el egy-két, a könyv 
olvastán felmerült gondolatomat -  vállalva ezzel 
az önkényesség és szubjektivitás vádját is.

A kötet nyitó-tanulmánya Lukács György 
bevezetése az életművét megkoronázó nagy 
marxista esztétikai alapvetés, Az esztétikum sajá
tossága című művéhez. Ez a tanulmány — mint 
az egész mű -  arról győzi meg figyelmes olva
sóját, hogy az a gondolati és tapasztalati gaz
dagság, amely Lukács esztétikai, irodalomelmé
leti és kritikai műveiben felhalmozódott, elvi 
következetessége, kiérleltsége, a marxizmus-le- 
ninizmus elméletével és gyakorlatával való szer
ves összefonódottsága következtében sem meg 
nem kerülhető, sem félre nem tehető senki által, 
aki magát az esztétika bármelyik ágában 
marxistának vallja. Lukács György az első 
magyar esztéta és filozófus, aki nemzetközi 
jelentőségre tett szert, akinek a világon min
denütt követői, hívei vannak. S ezt mindenek
előtt annak köszönheti, hogy marxista; hogy a 
marxista esztétikának, különösen irodalomelmé
letnek első következetes kidolgozója és rendít
hetetlen védelmezője. Elméletének és gyakorla
tának minden bizonnyal vannak korlátái — itt 
közölt bevezetésében ő maga ír az elméleti 
eredmények korhoz-kötöttségéről, a valóság és 
megismerésének történetiségéről, s nyilván ő 
maga lenne az utolsó, aki ennek saját elméletére 
és gyakorlatára való érvényességét kétségbe 
vonná -  azonban mindmáig -  s valószínűleg 
jó ideig -  a legteljesebb és legkövetkezetesebb 
marxista esztétika az övé. Ezt tagadni lehet, 
ám globális tagadása menthetetlenül, mert lé
nyegéből következően az esztétika marxista 
szemléletének tagadásához kell hogy vezessen; 
túllépni rajta meg csak a hegeli „aufhebung”, 
az őrizve-feloldás megvalósításával lehet, s en
nek első feltétele a mennél teljesebb elsajátítás, 
melynek megvalósításával még ma is hellyel- 
közzel adósok vagyunk.
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Sőtér István itt közölt tanulmánya (Styles et 
tâches) ezt az elsajátítva-továbblépést kísérli 
meg mind romanticizmus-ellenességében, mind 
a goethei és stendhali objektivitásnak a flaubert-i 
szenvtelenséggel való szembeállításában; de 
eredményei kétségessé válnak, mikor irodalom- 
tudományi megállapításokból átcsapnak prog
ramadásba az irodalom számára, s nem teljesen 
követhetjük ott sem, ahol Tolsztoj és Tarlé 
Napoleon-ábrázolását állítja szembe egymással, 
művészi tekintetben is Tarlénak ítélve a pálmát. 
A két ábrázolás művészi értékéről bizonyítva 
vitatkozni messzire vezetne, de maga az a tény 
is bizonyos óvatosságra int, hogy egy nagy 
történeti regény jelentős mellékalakját veti 
össze egy történettudós tudományos-népszerű 
alkotásának középponti alakjával. Nem egészen 
összemérhető mennyiségekről van itt szó, amit 
az sem ment, hogy a tétel, melynek illusztrálá
sára felhozza : az írói pártatlanságnak jó és 
rossz között mindig döntenie kell -  feltétlenül 
helyes és igaz. Mint ahogy minden bizonnyal 
abban is igaza van, hogy nem a stílus, hanem 
az írói, művészi cél a döntő az irányzatok meg
ítélésében, az írói hovátartozás kérdésében; de 
az már problematikusabb, hogy valóban any- 
nyira ne lehetne egységes stílusirányzatokat fel
fedezni a romantika óta, mint állítja ; közelebb
ről nézve, azt hiszem, a romantika stílusegysége 
sem volt annyira szembeszökő, mint a mi távol
ságunkból visszapillantva, mint ahogy ma már 
a századelő stílus-divergenciáiban is több egy
séget érzünk meg és mutathatunk ki, mint 
mondjuk ezelőtt harminc esztendővel képesek 
lettünk volna.

Mintha kimondatlanul Sőtér romanticizmus- 
ellenességével polemizálna Barta János (Aus- 
drückende Funktion und ausdrückender Stil) az ábrá
zoló és kifejező művészeti irányzatok -  rend
kívül plasztikus, gondolatilag-nyelvileg színes 
és eleven — szembeállításával és egymást-kiegé- 
szítő munkájának körvonalazásával. Mintha új 
nomenklatúrával, túlnyomórészt a huszadik 
századi művészetekre vonatkoztatva a régi an
tinómia -  klasszika és romantika -  új köntösbe 
öltöztetéséhez járulna hozzá.

Köpeczi Béla közvetlenül a legaktuálisabb 
polémiák közepébe nyúl terjedelmes tanulmá
nyával a szocialista realizmusról (La modernité 
du réalisme socialiste). Meggyőz dolgozatával, 
hogy a modern realizmus nagy mesterei telje
sebb és hitelesebb képét adják századunk való
ságának, mint a sokat portált modernista ten
denciák képviselői; hogy modernség és szocia
lista realizmus nem egymást kizáró, ellenkező

leg, egymást kiegészítő sőt feltételező fogalmak, 
a szocialista realizmusnak dogmatikus beszűkí- 
tésektől felszabadított formájában. S a külföldi 
olvasónak bizonyára értékes szolgálatot tesz, 
amikor ismerteti a művészetek és irodalom dol
gában az utóbbi esztendőkben hozott párt- 
határozatokat, munkaközösségi platformokat, -  
de hadd valljam be, hogy magam szívesen 
olvastam volna többet arról a zárójeles észre
vételéről, hogy néha túl szorosra húzzuk kriti
kánkban a kapcsolatot az alap és a felépítmény 
között, pedig -  mint már Engels figyelmeztetett 
rá — ez a kapcsolat sokszor közvetettebb, áttéte
lesebb, szubtilisebb. S hadd mondjam meg -  e 
problémához tartozik ez is — nem győzött meg 
odavetett megjegyzése, hogy Camus „tragikus 
tudata” a kispolgáriság kifejezése. Ha elfogad
juk Ernst Fischer ama megjegyzését, hogy szűn
jünk meg a „kispolgár” kifejezést szidalomként 
alkalmazni s mint objektív társadalmi kategória 
megjelölését használjuk, azt hiszem, Camus-re 
nem a kispolgáriság a jellemző, inkább a polgári 
értelmiségnek szószólója ő, annak korlátáival, 
kétségeivel és kétségbeeséseivel ; tragikus tudata 
is sokkal inkább arra, s nem emerre jellemző.

Látszólag Köpeczi problémafelvetését foly
tatja — bár e cikkek, mint a kötet számos más 
írása, különböző időben születtek, s ezt sem 
ártott volna jelezni -  tőle függetlenül Szigeti 
József (Der sozialistische Realismus) amikor a fo
galom s az igény felmerülésétől nyomozza végig 
— nem annyira történetileg, mint gondolatilag — 
a szocialista realizmus kialakulását és mai hely
zetét. Igen sok okos, a kutatás és ítélkezés 
szempontjából egyaránt hasznos és helytálló 
megállapítást tesz többek között a szocialista 
realizmus kritériumai kérdésében; mint ahogy 
csak csatlakozhatunk a szocialista realizmus idő
szerűségéről tett megállapításaihoz — melyben 
a fogalomban rejlő összes lehetőség kiélését várja 
a módszer igazán modern megvalósítóitól -  
vagy ahhoz, ahogyan az irányzat két forrásáról, 
a klasszikus realizmus és a burzsoá világrend 
ellen tiltakozó „izmusok” összefonódásáról a 
munkásmozgalom forradalmasító hatására, nyi
latkozik.

Mintegy ennek a gondolatkörnek a folyta
tója, egyik oldalának kimunkálója Illés László 
tanulmánya (Die Freiheit der künstlerischen Rich
tungen und das Zeitgemässe), aki az avantgárdról 
hajdan a munkásmozgalomban, s elsősorban a 
Szovjetunióban lezajlott viták ismertetésével 
harcol ezeknek a szocialista realizmus előtörté
netébe (s ezáltal módszerbeli lehetőségeiknek a 
mai gyakorlatba) való szerves felvételéért, a
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szocialista realizmusnak csak a klasszikus realiz
mus folytatására való leszűkítése ellen. Lénye
gében ugyanez — a szocialista realizmus fogal
mának és gyakorlatának oktalan leszűkítése -  
ellen harcol Miklós Pál is tanulmányával 
(Réalisme — réalisme socialiste — valeur artistique), 
mely egyfelől értékes és jól használható eligazí
tást is ad a fogalom körüli újabban lezajlott 
szovjet viták s az azokban kialakult jellegzete
sebb magatartások kérdésében, másfelől annak 
a fontos és valóban egész tudományos progra
mot tartalmazó megjegyzésének a kíséretében, 
hogy mind ez ideig még senki sem próbálkozott 
meg komolyan a szocialista realizmus történeté
nek megírásával, de akár felvázolásával vagy 
komolyabb periodizálásával sem, ő maga kísér
letet tesz erre. Ez a kísérlet nyilván se nem tel
jes, se nem tökéletes; de érdekes és jó tájékozta
tást ad már így is egy valóban nemzetközi -  és 
csak nemzetközi összefüggéseiben érthető -  mű
vészeti mozgalomról, melynek természetesen 
egyedi és egyéni elágazásai, változásai vannak 
minden egyes nemzeti irodalomban, melyet meg
érintett -  s ma már el lehet mondani, hogy alig 
van jelentősebb nemzeti irodalom Keleten és 
Nyugaton egyaránt, amelyet meg ne érintett és 
termékenyített volna.

Az ő dolgozataikban kifejtett állásponttal 
megint lényegi vitában áll Hermann Istvánnak 
a kettőjük írása közé ékelt elmefuttatása (Actua
lité du réalisme — Réalisme à mille visages) , mely a 
filozófiai általánosítás és állásfoglalás igényével 
veti el az avantgárd törekvések múlt vagy jelen 
jogosultságát a klasszikus realizmus megújított 
formái javára, az avantgárdot a lázadás, a rea
lizmust a forradalom fogalmával azonosítva, s 
egyben a realizmust művészeti módszer-kategó
riából érték-kategóriává emelve, az irodalom 
folyamatát és állapotát a realizmus-antirealiz- 
mus antitézise közé feszítve. Erről az elvi állás
pontról, mint tudjuk, Majakovszkijt is csak bi
zonyos erőltetéssel lehet a realizmus kategóriá- 
j ába beszorítani — talán nem szorul bizonyításra, 
hogy az avantgárdhoz, többek között a futuriz- 
mushoz, módszertanilag-szemléletileg több köze 
volt, mint valami korábbi, vagy akár egykori 
realizmushoz — ami valóban nem akadályozta 
meg, sőt talán elősegítette, hogy a szocialista 
realizmus egyik óriása és úttörője legyen; de 
Majakovszkij még, legalábbis az említés erejéig, 
belefér ebbe a koncepcióba. Viszont a modern 
realizmusnak talán legnagyobb regényalkotása, 
mely korunknak, ennek a második világháború
tól megjegyzett és megsebzett kornak a legtelje
sebb gondolati és érzelmi összefoglalása és vitat

hatatlanul a kor egyik maradandó művészeti 
csúcsa és dokumentuma marad -  Jorge Semprun 
A nagy utazása. -  már nem fér bele: nevét még 
futólag sem említi a realizmus modern mesterei 
között, míg három másik spanyolt, nála íróilag 
kétségtelenül jelentéktelenebbet, megemlít. Ez 
azonban csak az álláspont skolasztikus szűkkeb- 
lűségére vet fényt, s nem a művet — mármint 
Semprunét — szállítja le.

Ha az első nyolc, elvi tanulmány megvitatása
-  bármilyen futólagosán és felületesen is — ennyi 
helyet foglalt el, hogyan szembenézni a követ- í  
kező tizennéggyel, mely részletproblémákkal 
foglalkozik, s melyeknél minden egyes — akár 
dicsérő, akár kifogásoló -  észrevétel menthetet
lenül hosszasabb magyarázkodást, az összefüg
géseknek legalábbis jelzését igényelné? Ettől, 
már csak terjedelmi okokból is, nyilván el kell 
tekintenünk; mondjuk meg pusztán, hogy a ta
nulmányok a kínai novellaforma elvi problémá
itól a délszláv romantikán s a kelet-európai natu
ralizmuson át a modern tragédia problémáiig 
terjednek, köztük számos értékes részletdolgo
zattal, mint pl. a Karenina Anna álmn-motívu- 
máról szóló, vagy a Babel-portré, mint a Déry- , 
vagy a Hemingvvay-tanulmány -  s még sorol- 
atnánk; s hogy a tanulmányok szerzői, kevés 
kivételtől eltekintve, a harmincas évei végén, 
negyvenes évei elején járók nemzedékéből kerül
ki, abból az irodalomtörténész és esztétikus „de
rékhad”-ból, melyet szellemileg már teljes egé
szében a szocializmus nevelt, s amely egyre na
gyobb részt vállal szakterületükön is a vitákból 
s az eredményekből. Ez a felsorakozásuk, ha 
tán esetleges és ezért nem is teljes, mintegy 
első nemzedéki felvonulásuk is a nemzetközi 
fórumon.

Végül is tán vegyes, de sok tekintetben pozitív 
érzésekkel teszi le az olvasó ezt a kötetet. Maga 
is nehezen tud végső állásfoglalásra jutni -  s 
ezzel tán a szerkesztő vezérlő elvét szubjektíve 
igazolja - , hogy ez a pártatlanságra-törekvés, 
az álláspontok (nem egyszer diametriálisan el
lenkező álláspontok) bemutatása volt-e a helyes, 
vagy jobb lett volna határozottan valamelyik 
oldalra állni, s annak szellemében szerkeszteni?
Erre a kérdésre a választ inkább ott kellene ke
resni: van-e összeegyeztethetetlen, kibékíthetet
len ellentét az irodalomtudomány képviselői 
vagy hangadói között ma nálunk? Azt hiszem
— s ez a kötet is a bizonyítéka — hogy ilyen elvi 
ellentét — bár a hangsúlyok és a meghatározás 
tekintetében sok még az egyet nem értés -  nin
csen; van néhány elv, amelyben mindnyájan 
egyetértenek, s ezek a döntőek: a realizmus,
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mint a valóság visszatükrözésének adekvát mód
szere, a szocialista realizmus, mely a huszadik 
századi világ, s különösen a szocialista országok 
világának egyedül teljesen megfelelő módszer 
és művészi szemlélet — ami pedig ezeken az alap
elveken túl s az ezeken belüli vitát illeti, azok 
csak hasznosak lehetnek mind a tudományra, 
mind a művészetekre általában, hiszen hozzá
segítenek, hogy szempontok, álláspontok tisztá
zódjanak, összefüggések felderítődjenek, melyek 
különben sosem váltak volna világossá.

Ez a termékeny és hasznos vita, pezsgő szel
lemi élet, amely az utolsó évtizedben a magyar 
szellemi életet általában, az irodalomtudomány 
és -történet berkeit különösen is jellemezte, ez 
van megörökítve ebben a kötetben, egy adott 
pillanat helyzete, állása szerint. S mint a pillanat

képek általában, hű és hűtlen egyszerre: egy 
állapotot tükröz, mely már azzal, hogy vissza
adták, megváltozott, mert önmagának tudatára 
ébredt; de azzal, hogy egy könyvfedél boros
tyánkövébe foglalták, meg is örökítették s ezzel 
külföldi szemlélők s jövendő kutatók számára 
egyaránt lehetővé tették, hogy erről az állapot
ról s az azt létrehozó emberi-szellemi környe
zetről hitelesebb és teljesebb véleményt formál
hasson. Az egyes tanulmányok eredményein túl, 
azt hiszem, ez ennek a kötetnek nem múló ér
deme -  amihez nagyban hozzájárultak a kötet 
tanulmányainak fordítói, Pödör László és Soltész 
Gáspár, akik franciául, illetve németül elegáns 
lendülettel és nagyfokú világossággal adták 
vissza azt, ami magyarul talán nem is volt min
dig olyan egyértelmű és lendületes.

„ Az emberek maguk csinálják történelmüket, de nem szabadon, nem maguk választotta, hanem közvetlenül 
készen talált, adott és örökölt körülmények között csinálják. Valamennyi holt nemzedék hagyománya lidércnyomásként 
nehezedik az élők agrára. És éppen amikor azzal látszanak foglalkozni, hogy magukat és a dolgokat átalakítsák, hogy 
valami még soha nem voltat teremtsenek, éppen az ilyen forradalmi válság-korszakokban idézik fel aggodalmasan a maguk 
szolgálatára a múlt szellemeit, kölcsönveszik neveiket, harci jelszavaikat, jelmezeiket, hogy ebben az ősi, tiszteletre méltó 
álruhában s ezen a kölcsönzött nyelven vigyék színre az új történelmi jelenetet. így Luther például Pál apostolnak álcázta 
magát, az 1789-1814-es forradalom felváltva római köztársaságnak és római császárságnak kendőzte magát, és az 
1848-as forradalom nem tudott jobbat, mint hol 1789-nek, hol 1793-95forradalmi hagyományainak a parodizálását. 
így fordítja vissza a kezdő, aki új nyelvet tanult meg, azt mindig az anyanyelvére, de az új nyelv szellemét csak akkor 
sajátította el, és szabadon csak akkor tudja e nyelvet alkalmazni, amikor már visszaemlékezések nélkül mozog benne és 
használata közben megfeledkezik öröklött nyelvéről.”

(Marx-Engels: Művészetről, irodalomról. Kossuth, 1966. 26. 1.)

, , .  . . Minden fejlődés, bármi is a tartalma, különböző fejlődési fokok soraként ábrázolható, amelyek úgy függenek 
össze egymással, hogy egyik a másiknak a tagadása. Ha például egy nép az abszolút monarchiától tovább fejlődik az 
alkotmányos monarchiához, akkor tagadja korábbi politikai létezését. Egyetlen területen sem mehetünk át valamely 
fejlődésen anélkül, hogy ne tagadjuk a korábbi létezési módunkat. A tagadást a morál nyelvére lefordítva megtagadásnak 
nevezik.

Megtagadás! Ezzel a jelszóval a kritizáló jóember megbélyegezhet minden fejlődést, anélkül, hogy azt értené; 
a maga fejlődésmentes fejletlenségét morális szeplőtlenségét dicsőítve állíthatja szembe vele. így bélyegezte meg a népek 
vallási képzelete nagyban és egészben a történelmet, azáltal, hogy az ártatlanság korát, az aranykort, a történelem 
előtti időkbe helyezte, olyan korba, amelyben még egyáltalán nem volt történelmi fejlődés, s ezért tagadás és megtagadás 
sem. így jelennek meg a zajos forradalmi korszakokban, az erőteljes, szenvedélyes tagadás és megtagadás korszakaiban, 
mint például a XVIII. században, derék jóakaratú férfiak, jól nevelt, tisztességtudó szalirok, mint Gessner, akik a 
történelmi romlottsággal az idill fejlődésmentes állapotát helyezik szembe. Ezeknek az idill-költőknek a dicséretére -  ők 
is egy válfaja a kritizáló moralistáknak és a moralizáló kritikusoknak — mindamellett meg kell azonban jegyeznünk, hogy 
lelkiismeretesen ingadoznak, kinek nyújtsák a moralitás pálmáját, a pásztornak-e, vagy a báránynak . . .”

(Marx-Engels: Művészetről, irodalomról. Kossuth, 1966. 308. 1.)
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Mérleg
FODOR ANDRÁS

Hernádi Gyula útja

Az 1945 után irodalomba érkezők közül kevesen járták meg sors és pálya annyi buktatóját, kevés 
korombéli alkotót ismerek, akinek a vallomás kényszere és megvalósulása közt annyi előítélettel, 
félreértéssel kellett birkóznia, nemegyszer csupán a sérült önérzet maradék erejéből megújulnia. 
Már jelentkezése sem szabályszerű. Csaknem harmincéves, amikor a Csillag folyóirat egyik 1955-ös 
száma, a szépirodalmi rész záradékában — tehát fontos helyen -  verseit közli. A folytatást azonban 
hiába keressük. A szerkesztés vagy inkább a szerző kudarcának tekintsük-e a félbemaradt jelent
kezést, egyelőre ne bolygassuk. Bizonyos, hogy az igazi lírikust mindenekelőtt a kamaszlázak rob
banása, a szemlélet eredendő frissesége, a húsz év körül kialakuló egyéniség lendülete teremti. 
Hernádi húszéves korában egy hadifogolytábor istállóból rögtönzött kórházában csontig sová- 
nyodva arra volt képes csupán, hogy a mellette csüngő láncba kapaszkodva lábra álljon, meg
maradjon az elevenek között. Minden további írásából kiderül, hogy élete legnagyobb élménye a 
háború. Ebben az élményben a ma harminc éven felüliek így-úgy valamennyien osztályosai, de 
a végbement történelmi, társadalmi megrázkódtatások ritka kiváltságos helyzetből sodorták őt 
az ellenkező végletbe. Gyerekkorát ezeréves kolostor árnyékában, már geológiai elrendezettségében 
is öröktől valónak, idilli-nyugalmasnak érzett környezetben töltötte. „Szép vidék az arrafelé -  
idézi a tájat egyik önéletrajzi jellegű írása -  a Dunántúl enyhén hajló kékeszöld dombjai egymás 
mellett hullámoznak a ritkás erdők alatt. Ott kezdődnek a hegyek. Remegő, levegőszínü gerincek 
vágják darabokra a végtelent.” Az apátsági birtok szorításában, a „rendi” Magyarország meg- 
merevült hierarchiájában, a szaporodó baljós jelek ellenére is „győzelmes keresztesháború” igéze
tében nevelődő fiút az események brutális hirtelenséggel kényszerítették az eltakart igazság felisme
résére. A tárgyilagosságot addig csak münchauseni mozdulattal, maga erejéből kísérelhette meg. 
S 1944 őszén a csömörletesen vesztes ügy utóvédjeként besorozott fiatalembernek — aki a világot 
addig a biztonság távoltartó sövényei mögül szemlélte -  máról holnapra vezekelnie kellett a félre
vezetett ország bűneiért. Mindeközben a bizonytalan nyomorúságnak, megszégyenülésnek olyan 
poklait, s az egymásért való felelősségnek olyan páratlan gesztusait tapasztalhatta, melyek kitöröl
hetetlen nyomot hagytak benne. De a fáziseltolódás: az idő zökkenője, a lélek törése is beléírta 
sorsába bélyegét. A fogságból hazatérő orvostanhallgató -  idegeiben a rommá lett gyerekkor és 
a készületlenül viselt férfipróbák terhével -  nem tud könnyen alkalmazkodni. A népi kollégiumok 
újfajta szellemi pezsgése, közvetlen emberi kapcsolatokkal, barátságokkal éltető közege lelkesíti, 
de az ötvenes évek elején beszűkülő horizont és saját egzisztenciális gondjai miatt a vállalt hivatás 
ábrándjairól is lemond. Későbbi vallomásaiban nem leplezi, hogy a dezertálást saját vereségének, 
szinte biológiai kudarcának tekinti. A Péntek lépcsőin félbemaradt hivatalnok hőse a szerzőt vissz
hangozva mentegetőzik diplomát szerzett osztálytársa előtt: „Emlékszel, kémiában tanultunk az 
irreverzibilis folyamatokról. Ha a fehérjéket nagyobb hőhatásnak teszem ki, mint amekkorát 
elbírnak, összekuszálódik a szerkezetük, megmerevednek. A folyamat visszacsinálhatatlan, megfor
díthatatlan. Bennem a fogság következménye ilyen irreverzibilis összekuszálódás lett. Megmereved
tem. Elfáradtam.” Ám aki ennyire tisztán látja magát, akit a sors érzékeny fiatalságában még 
érzékenyebbé, erkölcsi felelősségében még tudatosabbá tesz, abban a fáradtságon kívül, vagy éppen 
tőle sarkallva, feltámadhat a nyugtalanság. A perifériára került ember keresi az utat visszafelé, 
igyekszik az elvesztett életformát más módon újrateremteni. Próbálja megformálni magát a kife
jezés eszközeivel. Irodalmunk múltjában nem ritka az autodidakta tehetség, akit felfedező ítészek 
előbb-utóbb besorolnak a megfelelő csoportba vagy kiváltságba. Parasztból, munkásból lett írót 
manapság is találunk, de olyan költő, aki a Dunavölgyi Timföldipar tervosztályvezetőjeként jelent
kezett verseivel az irodalom nyilvánossága előtt, valószínűleg kevés akad. Márpedig viszonyaink
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között -  ahol még a többműfajúság is nehezen elszenvedett fényűzés -  outsidernek lenni úgy, 
hogy valaki például kiváló közgazdász, s emellett csupán a művek jogán elismert író, a fehér 
hollónál is ritkább jelenség.

Volt-e Hernádiban valódi költői tehetség? Korabeli verseiben a teremtő költészet egyik fontos 
feltételét, a látás eredetiségét, atmoszférakeltő szuggesztivitását megtaláljuk. „Mennek eltörve 
kéken / a hideg görcsös réten. / Reménytelen láng a süllyedő nap” jeleníti meg a vonuló foglyokat -  
„Talán már csak az élet emléke viszi őket, / rőt ásók törik lobogva a csillagfüves temetőket.” 
A képalkotás bátorsága, a szokatlan jelzők, határozók, metaforák, sőt az emlékeken átsütő humánus 
hang is jól érvényesül a versekben. Ám ha néhány későbbi novellával vetjük össze őket, kiderül, 
hogy a verses-szövegek mindig azonos hőfokra törekvő, kissé tagolatlan, mert esetlegesen formált 
monológjaihoz képest a prózában Hernádi egyéb írói tulajdonságai is kibontakoznak. A költői 
látást elmélyítő képessége, a fantázia és ráció segítségével novellákban sokkal variáltabban, ponto
sabban fejezi ki magát. Az 1955-58 között íródott, 1959-ben Deszkakolostor címen megjelent kötet 
elbeszélései figyelemkeltő sokrétűséggel mutatják föl a világot. A jobbára természeti ihletű víziós 
hajlam, a fantázia olykor már-már gyermeki-gátlástalan áradásával párosul. A perifériára szorult 
élet a kifejezőkészség ösztönös örökségén túl hirtelen csak szerzett javaival is gazdálkodni kezd. 
A pannonhalmi gyermekkor mégsem múlt el visszahozhatatlanul. A kolostor lenyűgöző méretű, 
könyvekkel rakott kupolája az alattuk meg-megálló ifjú elméjére is rámérte a lehetetlent újra és 
újra megostromló gondolat föltétien tiszteletét. A félbehagyott orvosi tanulmányok életreszólóan 
elmélyítették a természettudományok iránti vonzalmát, a legapróbb emberi jelenséget is több 
vetületben elemző, tárgyilagos felelősségérzetét. Ha ide számítjuk még mindazokat a közösségi 
tapasztalatokat, amiket a háború viszontagságaiban, később, sűrűn váltakozó munkahelyein szer
zett, jobban megértjük, miért lett a költőből átmenet nélkül kiforrott prózaíró. Alakjai, akár hajó
kovácsokról, állatkerti őrről, kimustrált kocsisról, minisztériumi tisztviselőről, teherautó-sofőrről, 
Murányi utcai almaárusról vagy a pályamunkás cigányról ír, mindig élő, hiteles figurák. Alkotó
juknak megvan az előbb soroltakból is adódó tulajdonsága, hogy jóllehet kívülről nézve teremti 
hőseit, a helyzetek, cselekedetek rajzában teljesen azonosulni tud velük. Amit racionálisan meg
konstruál, nem restelli érzelmileg is vállalni. Természetes, hogy inkább az élet diszharmóniái izgat
ják, a megalázottak, elesettek sorsa. Nem holmi szentimentális kegyesség hajlítja feléjük, de a szív 
és szellem örökös, igazságkereső ébersége. Példázat értékű történeteket konstruálni, cselekedeteket 
analizálni csak epikus művekben lehet. Különös, hogy minden alkotás végső kritériuma, éltető 
feltétele, hitelesítő minőségjegye a stílus, Hernádi prózájában mégis félreismerhetetlenül lírai 
fogantatású. Elég egyetlen bekezdést elolvasni bármelyik novellájából, hogy a párbeszédek olykor 
Hemingway-re emlékeztető gondolatritmikája mellett is észrevegyük mondatainak tudatos zenei 
elrendezettségét, bizonyos szókapcsolatok, jelzős szerkezetek mániákus ismétlődéseiben a vers 
dinamikus hangsúlyainak alkalmazását. „Évekig ült a katona a széken és játszott. Izzadt az arca 
és már egészen fehér volt a fáradtságtól. És a csillagok leereszkedtek a házig, amikor megtalálta 
végre. Feljajgatott a trombita, mikor megtalálta. És elkezdte szépen lassan azt a dallamot. . . 
Fújta szépen lassan, halkan a dallamot, és nézte a gyereket. Sírt még a gyerek, de nyugodott már 
sírása. A hold bevilágított az ablakon. Olyan volt a hold, mint furcsa, sugárból kovácsolt nagy 
kúp sárga kerek alapja. És folyt a fény lefelé a holdból a nagy erdőkre. Folyt lefelé, mint aranyos 
homok a homokórák üvegszekrényeiben. Fújta a katona a dallamot és a holdra nézett.” Ezt a feszí
tett hanghordozást nem mindenki szereti. Ha nem tudunk együtt sodródni a mondatok lendületé
vel, erőltetettnek, idegennek érezzük a szerző emelkedett szavát, kifejező igyekezetét. Költői erejé
nek legfőbb hordozói azonban: a képek, láttató hasonlatok többnyire bámulatos pontossággal 
találnak célba. Szándékos túlzásaikban, többdimenziót nyitó asszociációs lehetőségükben annyi 
expresszív erő rejlik, mihez foghatót kevés kortárs író produkál. „Az égi állatkert széthúzódva 
körbe-körbe már kivonult a feketedő rétre és a Skorpió az Oroszlánra nézett. A hold nagyon 
fáradt volt. Tele a teste kőfekete vastag erekkel. Lassan úszott. . .  A földi állatkert szűk házaiban, 
kertjeiben bólogattak a nagysörényű tintafekete lovak, a tisztafehér lüktető mellű jegesmedvék.” -  
„Hallatszott már a cigányzene szitakötő szárnyú zavart röpködése.” -  „Lépése lehasadt az útról.” 
Ez az utóbbi mondat a kötet egyik leggyöngébb novellájából való. (A halál akkora mint a hold.) 
De milyen okos képzelettel, frappánsan jelenik meg benne a német arcvonal mögé ledobott ejtő
ernyős-partizán alakja: „Felállt. A széllel játszó selyem meg-megrántotta. Olyan volt a vékony 
kötelek végén, mint a római kocsik hajtólemezén álló kocsisok. Egybefogta a kemény, vékony hajtó
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szárakat.” Két oldallal később még érdekesebb, többrétű de értelemmel könnyen fölfejthető 
leírásra bukkanunk: „A falut körülfogták a hegyek. Nem látta, de tudta, melyik hol van. 
Hegyes, magas szőke hegyek voltak. Zöld ruhában álltak és a lejtős ruha közepén egyenes szárnyú 
sasok játszottak egymással.” A „szőke hegyek” összetétel csak látszólag erőltetett, nyilvánvalóan 
utal a hegyekben táborozó német katonákra. A következő mondat viszont váratlanul megfordítja 
az asszociációsort: nemcsak a német egyenruhákon levő egyenes szárnyú sasokra gondolhatunk, 
hanem valódi fenyőfák sasszárnyak lengését utánzó ágaira. Az ilyen egymást fedő, fantáziamozdító 
utalások éppen hivalkodás nélküli többrétegűségükkel hatnak a figyelmes olvasóra.

A Deszkakolostor kritikusai annak idején sűrűn emlegették Gelléri Andor Endre hatását. A hasonló
ság kétségtelen. A magyar prózának ezen az útján még kevesen jártak, könnyebb észrevenni a 
rokonságot. De Hernádi igényes próbálkozásaiban nemcsak a költői megjelenítés titkait keresi, 
olyan ábrázolást szeretne megvalósítani, mely a folytonos eszmélkedés és az ösztönös létezés, a 
gondolkodó szellem és az érzékek, világgal való közvetlen kontaktusát egyszerre közvetíti. Újító 
eredményei itt-ott már a novellákban is észrevehetők, de a poézis természetességében a stílroman
tikus kísérletek miatt nem tudja elérni említett elődjét.

A Péntek lépcsőin higgadtabb, ökonomikusabb írás. Hőse a sodródó, gyenge, feleségét szüléskor 
megcsaló, de a bűnhődő lelkiismeret katarzisában jobb lehetőségeire találó kistisztviselő, nyárs
polgári morálprédikátorok szerint netán kétséges hitelű, valójában rendkívül eleven, igaz, művé
szileg meggyőző figura. Stációinak sora is többnyire reális hatású, drámaian komponált. A rajtuk 
végigvonuló első személyű hős a regény kétharmadáig felszabadultnak, boldognak érzi magát. 
Indokolt, hogy a tárgyi világ is plasztikus, asszociációkra ingerlőén beszédes legyen körülötte. 
A Váci utcába, Anna eszpresszóba, fölcsípett lány karjába, hajnalban haza, majd délutáni sétáján 
ismét a napfényes utcákra kerülő férfi eszmélkedése jó alkalom a külső, belső jelenségek könnyed, 
helyenként bravúros egymásba játszatására. A mulatozó részeg társaság összevissza fecsegésében, 
handabandázásában a szerző a legkiválóbb marionett-bábjátékos ügyességét is felülmúlja. Minden 
figura a színen. Mind mozog, járatja nyelvét, agyát, minden szónak, a legabszurdabb kijelentésnek 
is jellege, íze, kapcsolatos funkciója van. A megjelenítés legapróbb részleteiben is eleven, de poin- 
tírozatlanul hagyott, így szinte magától megvalósuló varázslatát figyelhetjük meg később a hajnali 
járdaszigeten is, ahol hősünk remek tömörséggel így fogalmazza az állongó csoportba vegyülését : 
„Sápadtak, ásítoznak, állva alszanak. Leeresztem az arcomat közéjük.” Ugyanekkor fél füllel 
hallani, ahogy két munkás káromkodva vitatkozik: fehérek-e a villamosok. Szellemes továbbá 
a részlet, amikor az apajelölt végre hazajutva, bekapcsolja a rádiót, s a maga módján elmélkedik 
minden emberi dolgok relativitásáról: „Női hang franciául beszél. Azt mondja Rüsov és Özenhor. 
Milyen furcsa. Mi Hruscsovot és Eizenhauert mondunk. Kinek van igaza? Az angolok azt mondják 
Cézár helyett: Szizer. Nem tudom. Az emberek nagyon messze vannak egymástól.” Nemcsak a 
kisszerű, töredékesen gondolkodó, könnyeden élvezkedő hős többnyire ironikus rajza hiteles ebben 
a regényben, néhány erőltetett motívum kivételével az utolsó fejezetek vívódó, reménykedő kálvá
riája is. Ha az író morális csapdába került hőséről a leplezetlen igazságot kívánja mondani, nem 
válthatja meg őt egyik percről a másikra, de őszinte gyötrődéseiben azonosulhat vele. A tizedik 
fejezetnek van egy fontos passzusa. A már-már felelőtlenséget, cinizmust emlegető bírálók nem 
vették észre. A feleségét bűntudattal simogató férfi töpreng így a kórházi ágy mellett: „A gyilkosnak 
semmi sem szent. Pedig tudom, hogy lehet tisztán is. A fogságban vérhasban voltam egyszer. 
A kórházban kis, aszott öregember mellé fektettek. Nem tudta megenni a kenyerét, mindig el akarta 
cserélni vízért. A víz a biztos halált jelentette. Jöttek a sovány, éhesszemű foglyok és hozták nagy 
csajkában a vizet. Elhajtottam őket. És nem vettem el én se a kenyerét. Meggyógyult. Tudom, 
hogy lehet tisztán is.”

Bizonyos, hogy ebben a megnyilatkozásában van némi hitelrontó szentimentális felhang, de ha 
a regény korabeli, meglehetősen viharos visszhangját idézzük, kiderül, hogy az ingerült kétségbe
vonások között ilyen enyhe kifogás elő sem fordult. A péntek lépcsőin, mely azóta külföldön több 
helyütt megjelent (második olasz kiadása most készül), annak idején itthon inkább tiltakozó bot
rányt eredményezett, semmint mérlegelő vitákat. A kísérletezést akkortájt még gyanakvóbban 
figyelő türelmetlenség nem az írói szemlélet szerves, belső érlelődését vizsgálta, mindenekelőtt a 
veszedelmes külső hatások mérgező termékeit kereste Hernádi írásában. „A nyugati, főleg francia 
polgári irodalom kritikátlan kiadása, úgy látszik, lassanként meghozza gyümölcsét. Egyes írók . . . 
elolvassák az ilyenfajta műveket és meghatódnak. Micsoda művészet, micsoda szabadság, micsoda
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gondolat ! -  sóhajtják, s minthogy rendszerint az utószó is ezt hajtogatja, megpróbálnak maguk is 
valami hasonlót írni.” (Népszabadság, 1959. XI. 20.)

Társadalmi élmény, -  alkotó tehetség, -  kortárs művészi inspirációk természetes kölcsönhatásá
nak ilyen önkényes tagadása, szétvágása után a minősítés eredménye nem lehet egyéb, mint 
teljes, tételes elutasítás. Hernádi hőse abnormis, a szituáció hazug, nálunk, velünk ilyesmi nem 
történhet.

Egy másik kritika (Élet és Irodalom, 1959. XI. 6.) ugyancsak a modern nyugati széppróza 
káros következményeiből eredezteti a szerző kudarcát. Kárhoztatja az „elvont, csak morális síkon 
kibomló” konfliktust, hiszen ilyen körülmények közt a katarzisnak sem lehet hitele. További idéze
tekkel dokumentálhatnám még, hogyan vált az alig másfél száz oldalas kisregény minden aktuális 
irodalompolitikai aggály ijesztő fantomává. A körötte folyó dühök, átkok tűzharcában nemcsak 
az ábrázolás imént fejtegetett erényei sikkadtak el, de a valódi és vélt hibákat sem volt könnyű 
egymástól elválasztani. Ma már bizonyos, hogy a könyv helyenként menthetetlenül érzelgős, hogy 
a házastársi bűntudat „törött vázával” kapcsolatos komplexumai nevetségesen naivak és torzak. 
A hős viselkedésében, gondolkodásában mutatkozó egzisztencialista befolyás mértékét is fölmérheti 
már a tárgyilagos elemzés, mint ahogy Köpeczi Béla egy későbbi cikkében megpróbálta.

Valódi tehetség szerencsére ritkán hagyja magát ostoba ellenzékiségbe, dacos meddőségbe szorí
tani. A versről prózára váltó Hernádinak akadt ismét új, természetesen adódó lehetősége, melybe 
kifejezőerejét átmenthette.

A péntek lépcsőin drámai hangváltásakor, amikor az apa megtudja, hogy gyermekét szülés közben 
életveszélyes sérülés érte, a sejtelmetlenségből tragikusra fordult, arcokon, gesztusokon tükröződő 
helyzet annyira atmoszférikus hatású, hogy óhatatlanul térbeli megjelenülésre, filmre kívánkozna. 
A Péntek lépcsőin-Ъеп egyébként szó esik egy filmről, ami feltehetően nagy élménye volt Hernádinak. 
Az utalás aligha véletlen. Az Országúton Fellinijének egyik korai, még 1958-as nyilatkozatát úgy 
érzem Hernádi is elmondhatta volna a tőle határozottabb állásfoglalást, pozitív megoldást követelő 
kifogásokra: „Meglehet, hogy nekik van igazuk, de én nem tudom azt mondani a film végén 
hőseimnek: ön tehát jól megértette, ezt az újságot kell olvasnia, vagy meg kell házasodnia, vagy 
templomba kell járnia. Én nem tudom ezt mondani nekik. Lehet hogy ez a szerző részéről meglehe
tősen embertelen magatartás alakjaival szemben. De miután hosszú ideig gondolkodtam és próbál
koztam, rájöttem, hogy nem tudok semmit sem javasolni számukra, mivel hogy nem tudok semmit 
javasolni a magam számára sem. így hát alakjaimnak -  akik mindig olyan szerencsétlenek -  
egyetlen dolgot nyújthatok, együttérzésemet.” Egy 1961-es Hernádi-novellában a Szerelmem, 
Hirosimáról, Resnais filmjéről esik szó, új regénye, a Folyosók hőse pedig Antonioni Éjszakájára. 
hivatkozik maradandó művészi értékként.

Sikeres forgatókönyvek íróját aligha kell vizsgáztatni moziélményeiből, de érdemes felderíteni, 
a külső körülmények mellett milyen belső indítékok vitték közel a filmhez. Meggyőződésem, hogy 
írói alkotómódszer és a filmművészet közötti kapcsolat nála szokásosnál eredendőbb, bensőségesebb. 
Nemcsak azért, mert ismerős a szakma dolgaiban, vagy mert becsülik a rendezők. Fejtegetésemből 
már jóeleve kiderülhetett, hogy írói természetének egyik legfontosabb meghatározó jegye a képek
ben látás. Líráról a prózára térve, a szemlélődés tudatosabbá fordulása idején is vall erről a mind
untalan megnyilatkozó hajlamáról: „Nem éltem én akkor csak a szemem -  (emlékszik gyermek
korára) — a színek veszedelmes, kemény kése faragta bennem a világot.” „Szemem mindent 
lefényképez. Alig győzöm kirostálni a felesleges képeket. Nem tudom, el lehet-e dönteni, hogy 
feleslegesek. Lehetséges, hogy azért bolondulok meg tíz év múlva, mert ma délelőtt nem vettem 
észre, hogy az esőcsatornánkon apró rongydarabot mozgat a szél.” Itt kell említeni Hernádi szem
léletének egyik ugyancsak jellegzetes tulajdonságát a szimultán látás kényszerét. Mivel az érzéki 
jelenségeket ésszel is megéli, hajlamos rá, hogy a teljes hitelesség jogán jelentéktelen apróságokat is 
premier planba emeljen. íme egy párbeszéd a Péntek lépcsőmből : ,, -  És te megcsaltad már a felesé
gedet? — kérdi. -  Meg. — Hány éve vagytok házasok? -  Négy -  válaszoltam. -  Azt hiszem, négy év 
alatt mindenkivel megesik, -  mondja nyugodtan és megfordítja a só tar tót.” Az általam kiemelt 
három szó semmit sem tesz hozzá a dialógus értelméhez. Mégis, művészileg ez a jelentéktelen gesz
tus élteti, hitelesíti az elhangzottakat. Ugyancsak a regényből való a következő telefonbeszélgetés 
utáni helyzetrögzítés. „Letette a kagylót. A szőnyeg széle már megint. . . Ezerszer visszasimítottam 
már, mégis mindig . . . ” Nyilvánvaló, hogy az elharapott szitok, bosszús pillantás efféle töredék
jelenségeit a film könnyebben megvalósíthatja, hiszen a papíron való precíz körülírás éppen a
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gesztus önkéntelenségét veszélyezteti. Ha Hernádi mégis ragaszkodik ehhez a véletlent törvény
erőre emelő írói módszerhez, belső meggyőződésből teszi, a lét apró dolgokban is kifejezhető teljes
ségét keresve. A montázstechnika, időfelbontás, filmtől kölcsönzött formai eszközeinek gyakran 
felületes alkalmazása helyett nála tehát valami más, lényegre ható törekvést figyelhetünk meg: 
alkotómódszere találkozik az új film patetikus tablókat, agyonmagyarázott helyzeteket kerülő 
dramaturgiáj ával.

Először a Deszkakolostor c. novella környezetben, jellemekben, közösség-barátság-szerelem 
feszültségében különösen gazdag lehetőségeire figyeltek föl a rendezők. Novák Márk vizsgára készült 
etűdje után Jancsó Miklós akart belőle egész estére szóló filmet készíteni. A forgatókönyv kidolgozott 
helyzetei nem kerültek felvevőgép elé, de Jancsó a közös munka során megtalálhatta a neki meg
felelő partnert, aki nemcsak konkrét képekben lát, de a költői víziót a legapróbb prózai motívumokig 
le tudja bontani, aki a szituációk megtervezésében és a drámai csomópontok kitalálásában egyaránt 
segítségére lehet. Amint ő maga is nyilatkozott róla, utolsó három filmjének forgatókönyvét vele 
közösen készítette. A Lengyel József novellájából írott Oldás és kötés megtervezésében, kiváltképpen 
a fiatal orvos alakjának kidolgozásában hasznos tapasztalatokkal szolgálhattak az egykori orvostan
hallgató, népikollégista munkatárs élményei. Igaz viszont, hogy a film kevéssé szerencsés, különféle 
társasjeleneteket egymásba erőltető középső részét is a mohón alkalmazott írói öüetek feszítik szét. 
Amit az Anna eszpresszóbeli intermezzóban annak idején fölényes virtuozitással megjelenített, 
változott, kibővült funkcióval nem sikerült a filmre is átvinnie.

Nemesen lehiggadt igénnyel, szigorúbb szerkesztési elvekkel készültek az így jöttem helyzetei, 
dialógusai. Ezeken munkálkodva Hernádi szinte visszakapta ifjúkora világát. A cselekmény szín
tere a Pannonhalma környéki táj. A zavart lélekkel hányódó-vetődő, fogolytáborba kerülő 
kamaszfiú körül is fölismerhetők a valóságos élmények Jancsó és az operatőr Somló Tamás által 
remekül formába foglalt motívumai. Nem kétséges, hogy az oroszbérencként agyba-főbe vert 
pannonhalmi diák, film végén visszaforduló zúzott arcában a szerzők egy nemzedék kései eszmél- 
kedését akarták kifejezni. Bár a tanulság mindenkié, a probléma korosztályra szűkítése éppen azért 
jogos, mivel mindenekelőtt ez a generáció a 940-es évek kamaszfiatalsága volt leginkább kiszolgál
tatva hazug eszmék, gyilkos közöny és erőszak roncsolásának.

Hernádi egyik legutóbbi, Beszélgetés c. novellájának rákkutató orvosa így fogalmazza meg hiva
tása célját: „Én a transzcendenciát itt keresem, ebben a világban. Az értékeket, az érvényesség 
rendjét ide akarom lehozni . . . Meg kell tanítani az embereket arra, hogy az igazságot akarják 
hallani.” A hazugságnak, bénító illúzióknak -  Jancsóval azonos -  teljesen egyértelmű tagadása 
hozta létre a Szegénylegények s a problémafeltárásban hasonló indulatú 19-es témájú (- folyóirat
ban közölt -) Kiáltás c. forgatókönyvet. Mindkettőben szembeötlő a dialógusok szűkszavú, minden 
fölöslegeset kerülő tömörsége, a leírásokban pedig a térrel, természeti és tárgyi elemekkel való 
logikus gazdálkodás, a visszatérő motívumok, helyzetváltoztatások esetlegességükben is megtervezett 
funkcionális rendje. A közös munkával készült filmből nehéz utólag kiszűrni, mit adott hozzá az író. 
De ha csupán a sáncba terelt szegénylegények félszeg beszélgetéseire, a megnyilatkozások szikár 
egyszerűségére gondolunk, vagy a foglyokat egymás ellen kijátszó fondorlatos eljárás kitűnő alap
ötletére, nyilvánvaló, hogy a „harmadhegedűs” szerző hozzájárulása nem elhanyagolható tényező.

Hernádit régtől fogva izgatja a film. Sokrahivatott, hatékony műfajnak tekinti, mely alkalmas 
eszközei s az utóbbi tíz évben megtalált komplex szemlélete folytán többet tud felmutatni a korból, 
mint a sokszor ösztövérré, modorossá váló regénykísérletek.

Vajon saját írói stílusára visszahat-e a forgatókönyv komponálás technikája? Új regényét a 
Folyosó kát olvasva egyértelmű a válasz : igen, és egyelőre jótékonyan. A régi novellák olykor való- 
színűtlenül felizzított, szürreális motívumok nélkül is bizarr képeit most már lakonikusabb fogal
mazás fegyelmezi. A kimért, rövid mondatokban is megmaradt azonban a költői látomás dinami
kája, érzéki pontossága. „Nézzetek, a Duna -  mondja. -  Domborodva emelkedik a partok közé, a 
rohanó kocsiból nézve visszafelé folyik, nedves, egymásraépülő erdősávok húzzák.” És természe
tesen írói privilégiumként megmaradt lehetősége, hogy az objektívan fényképezett világ eleven 
képeibe az eszmélkedő tudat szeszélyes reagálásait is belévetítse. „Felszállók egy hatos autóbuszra, 
távolodom a kórháztól. A kalauznő világoskék pulóverben ül elkerített székében, a nyakába akasz
tott mikrofon fémtartóján számok: 3614. Harminchat éves vagyok.” A filmszerű látás, éber objekti
vitás figyelhető meg az autón vidékre utazó hős szemlélődésében is: „A kiszállás elfordít, más 
szögben látom a világot, nyitottabb elemekből állanak össze a tárgyak, a viszonylatok; érzéke
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nyebbé, ugyanakkor elfogulatlanabbá válók.” A további elpergő motívumokhoz fűzött képzet
kapcsolások egyaránt tükrözik a világ racionálisan-áttételes és érzelmesen-közvetlen aspektusát.

A szóban forgó regény már folyóiratbeli közlésekor is szokatlan figyelmet keltett. (Cikkek jelentek 
meg róla a Kortárs, Kritika, Alföld, Valóság és a Korunk lapjain, vita foglalkozott vele a Rádió
ban.) A téma érdekességét: a létező, de többszörös ellentétre feszített problematikát, valamint a 
megoldásért gyürkőző szerző bátor igényét minden hozzászólás elismeri. Az első mondatoktól 
kezdve nyilvánvaló, hogy a választott hős körül sorsunk legfontosabb ellentétei ütköznek: halál és 
továbbélés, érzelmi elárvulás és közösség, magánélet és közélet, tehetetlen passzivitás és konstruktív 
munka, egyéni pesszimizmus és társadalmi-ökonómiai boldogulás. Vajon képes-e ennyi polaritást 
a már formai osztottságában is kétarcú regény összefogni, feloldani? Az apa halálát megrázó vissza
fogottsággal átélő hős vajon alkalmas-e rá, hogy későbbi munkábafeledkezésének, „pozitív narkó
zisának” érzelmi igazáról is meggyőzzön bennünket?

Az eddig elhangzott aggályok közül Almási Miklósé a legfigyelemreméltóbb (Kritika, 1965/2.). 
ö  alapos elemzéssel a kinyilvánított kudarc okát is megtalálja. Ügy véli, a szerző lehetetlenre vállal
kozott, amikor a regénybeli objektív jegyzőkönyv íróját és szubjektiven cselekvő hősét együttesen 
ábrázolja. A szenvtelenség eszközei nem ragadhatják meg a személyeset.

Almási egyébként az új stiláris eszközök eredetét vizsgálva vonatkozást gyanít Hernádi tartóz
kodón hűvös írásmódja és a francia új regény kísérletei között. Előző fejtegetéseimből következőleg is 
vitáznom kell a föltevéssel, mely a Hernádi-féle kívülről szemlélődésben Robbe Grillet dolgokat 
regisztráló, már-már geometrikusán elvont ábrázolásmódjának inspirációját éri tetten. Lehetséges, 
hogy a szenvtelen fogalmazás francia példái is hatottak rá, de ha visszagondolunk a Deszkakolostor 
elbeszéléseinek féktelenül szenvedélyes, majd a későbbi novellák mindinkább szűkszavú leírásaira, 
kétségtelen, hogy az egyszerűsödés igényét elsősorban a belső elégedetlenség, a kevesebbel többet 
akarás újító kényszere diktálta. Hernádi ily módon sosem is jutott el az igazi impassibilitéig. Leg
szárazabb, legösztövérebb leírásaiban is ott bujkál, piheg valamiképpen az epidermetikus eleven- 
ségű, tapintható valóság. „Az autóban meleg van. Másfelé megyünk vissza, meredek hegyi úton, 
leeresztem az ablakot, kiteszem a kezemet, megfogom a fémvázat, hideg, kemény.”

Szólhatnánk még a regény más, eddig említetlen hibáiról, erényeiről. A sikerületlenebb második 
részt érzésem szerint nemcsak a riportszerű lejegyzések terhelik, de a társalgási formát is felbontó 
anekdotikus epizódok. A történetek fel-felbukkanó tanulságai nem simulnak elég természetesen a 
mondanivaló sodrához. A befejezés utolsó húsz sora azonban megkapó könnyedséggel, egyetlen 
szerencsés mozdulattal fogja össze ismét a széttartó szálakat. A próbált-sorsú barát, a távolodó apa 
és a sziszifusz-hitű főnök arcát egymásra vetítő mondatokban ott kísért megint a törhetetlen 
humánum, a férfias tartózkodáson is átsütő tiszta líra: minden sikeres írásának sajátja.

Hernádi munkásságát higgadt szavakkal ez ideig alig mérlegelték. Szabálytalan útja, merész 
nyugtalansága miatt sok keserű megaláztatás érte. Sérült önérzetét nemegyszer kellett makacs 
félrehúzódásba menekítenie. De alkotókedvét nem vesztette el. Műveiben a józan fölismerés jogáról, 
a magát megvalósítani akaró becsületes emberség vállalásáról sohase mondott le. 1959 és 1966 
között jobbára csak a film körül hasznosíthatta képességeit. Hosszú várakozás után megjelent 
regénye bizakodást kelt, lesz ereje, szerencséje saját kétségeit és minden érdekeltet meggyőzni: 
tehetségét, őszinte, kutató szellemét az irodalom se nélkülözheti.

BODNÁR GYÖRGY

A  Folyosók világképe

Hernádi Gyula új regényének egyik jelenetében filozófiai vita folyik: néhány mai szellemi ember 
igyekszik benne megfogalmazni közérzetét. A hangadó a lét értelmének homályáról beszél : nem érti 
a teremtést, a valóságot és nem-valóságot, s azt sem tudja, hogyan kérdezzen. Barátja viszont legyőz- 
hetőnek érzi ezt a metafizikai félelmet: szerinte a rend, a cselekvés egyféle harmonikus rendszere 
eltakarhatja a szorongást. S itt már nem lehet megállítani a vitát. Vállalhatjuk-e a cselekvést, ha 
nem tudjuk kiszámítani a következményeit? Szabadságunk a boldogság megteremtésére nem 
vezet-e bennünket végtelen útra, melynek kényszerű célja csakis új boldogtalanság lehet?
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Sietek leírni, hogy Hernádi ezekben a vitákban nem bölcselkedik és nem tudálékoskodik. Sokféle 
módon jelzi, hogy a Folyosók elméletei dokumentumok. Egyik alakja így kommentálja barátja eszme- 
futtatását: „Mondotta X. mester.” Máshol a beszélgetések szaggatottsága, lezáratlansága és követ
kezetlensége figyelmeztet, hogy ne a gondolatok rendszeréből akarjuk kiolvasni az író mondani
valóját. A viták szerepe éppen olyan, mint a tárgyaké vagy a hangulatoké ; azt fejezik ki, hogy a gon
dolkodás éppúgy szerves része az emberi életnek, mint a lélegzés, a cselekvés és a viselkedés. 
S következésképpen a teljes igazság kimondását nem is vállalják, hanem -  lényegüknek megfelelően
-  az élet sokszínű rajzára bízzák.

Ezek a gondolatok egyébként meglehetősen ismertek: az egzisztencializmus kérdései. Hernádi 
Gyula sem először néz velük szembe; első kisregényét évekig az egzisztencialista hatás dokumentu
maként idézte a kritika. Új könyve, a Folyosók viszont arra késztet bennünket, hogy elsősorban ne 
kiinduló pontjára és kérdéseire, hanem töprengéseire és válaszaira figyeljünk. Új főhőse is végig
követi az idézett gondolatmenetet, s éppen ő mondja ki, hogy az ember ugyan alig érti léte törvénye
it, de abban majdnem biztos, hogy világa minden viszonylatával túlmutat önmagán. S meghajlik 
halálát váró apja bízó érvelése előtt: a szabadság növekedésével az örök kielégületlenség egyre 
inkább a boldogsághoz tartozó fogalommá válik; s bár a halál minden reményt végérvényesen 
egyenlővé tesz, nem mondhatunk le a fájdalom gyógyításáról és a nyomor megszüntetéséről. Mintha 
az író felismerte volna a „metafizikai rossz” gyanús pátoszát, s meg akarná keresni a híg optimiz
mustól mentes megoldást. Töprengéseit követvén önkéntelenül is Sartre figyelmeztetésére gondo
lok: „az univerzum sötét marad. Mi átoksújtotta állatok vagyunk. De egyszeriben rájöttem, hogy 
az elidegenedés, az embernek ember által való kizsákmányolása, az elégtelen táplálkozás háttérbe 
szorítja a metafizikai rosszat, amely luxus. Az éhség egyszerűen rossz.”

A biztató sejtést a könyv primér regényanyaga igazolja. Ez az anyag -  a Folyosók két „története”
-  az első pillantásra független a viták tartalmától. Az első a főhős apjának haldoklásáról és haláláról 
szól. Hernádi pontos, kemény leírással és megrendítő lírával jeleníti meg a szomorú folyamatot. 
Hőse tehetetlenül ügyködik, hajtogatja a remény sztereotip kérdéseit, bénul tan kereng közönséges 
napjainak megszokott pályám, majd végzi a temetés kegyelettelen rutinnal gördülő teendőit. 
Azután . . .  az élet továbbhalad. S az első „történet” hirtelen átadja a helyét egy másiknak. 
A fiú visszatér munkahelyére, a Tervhivatalba. S a munka új gondok közé viszi: felismeri, hogy 
a gazdaságépítés törvényeinek tisztázatlansága megannyi megtorolhatatlan vétket szül. Hernádi 
1962-ben írt kisregénye olyan kérdéseket feszeget, melyek azóta -  az új gazdasági mechanizmus 
vitáiban — országszerte ismertek.

Tehát még ez a regényesebb rész is két különnemű elemre hull szét. De ismét csak látszólag. 
A darabosságot Hernádi írói módszere magyarázza. „Megöregedett -  mondatja hősével egy régi 
sikeres filmről. — Erőszakos, egyszerien kényszeríti rám a kor egyszeri apróságait. Nem engedi, hogy 
eljátsszak velük, határaim között.” Ô tehát, mint annyi modern író, az alkotás részesévé akarja 
tenni az olvasót, a benne kiváltott gondolati láncreakcióra bízza mondanivalója végső megfogal
mazását. A modern film technikájára emlékeztet ez a szerkesztési mód. S Hernádi nemcsak a nagy 
tömbök gondolati összeillesztését bízza az olvasóra, hanem a részletekét is. A siker attól függ, hogy 
milyen a szaggatott képek helyzeti energiája. Amikor például a fiú -  apja halála után — elkezdi 
tehetetlen ténfergését, a keményvonalú házak, a fásultan mozgó autóbuszutasok, s az üres kórház
udvar részletei nemcsak a háttért idézik fel, hanem a komor élmény megfogalmazásához is hozzá
járulnak. A temetőbe vivő útvonal leírása viszont üres képsor marad.

Szerencsére a nagy tömbök helyzeti energiája töretlen, s így a jelenségek rejtett, de igaz össze
függéseinek megsejtetésére képesek. A Folyosók hőse apja halálában azzal az életmozzanattal találja 
magát szemközt, amely a lét abszurditásának komor képzetét leginkább táplálja. A munkájához 
visszatérő fiú közgazdasági feladatai, töprengései és javaslatai pedig az abszurditást eltakaró cselek
vés megnyilatkozásainak tekinthetők; ahogy a regény végén olvassuk: pozitív narkózis forrásai. 
De a regény két nagy képsorának kontrasztja voltaképpen többet mond, mint az egzisztencialista 
gondolatmenet. Igaz: az író, amikor a fogalmak nyelvén akarja megnevezni a megoldást, csak 
pozitív narkózisról beszél. De elégedetlenkedő és útkereső közgazdászai, miközben új gondolat
körbe vezetnek bennünket, az expozícióban megismert vitát folytatják. Nem a lét törvényeit keresik, 
hanem az élet törvényeit, s ily módon azt sugallják, hogy az élet célja és értelme önmaga. Földközeli 
józanság képviselői, akik ki akarnak lépni a bénító nihilből anélkül, hogy a régi istenhit helyett 
újba kapaszkodnának.
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Szerintem a regény ezzel le is zárul. Az ellenőrző út képsora után van ugyan még egy nagyhatású 
jelenet -  a főhős felkeresi egyik régi barátját, a tehénpásztorból lett orvost, aki nyomorékká váltan 
is folytatni akarja a gyógyítást -, de ez már ismétlés. Az író sem hallgatja el, hogy ez az orvos 
nagyon hasonlít megszállott közgazdászára. Sőt, szimbolikus záróképét summázattal is megtoldja. 
Utolsó soraiban azon töpreng, milyen lehet korunk Sziszifusza. Válasza szerint a modern Sziszifusz 
„hisz abban, hogy a kő, ha tízszer le is gurul, egyszer mégis fent marad.” A vezérmotívumnak ez 
a makacs ismétlése írói tudatosságra vall : talán nem is ismétlés, hanem összefoglalás.

Dokumentum
A mai „ocserk”-ről

(Jegyzetek Vlagyimir Kan toro vies müvéről)

A Vaproszi Lilyeraturi 1966. 9. száma ankétot közöl az „ocserk”-ről. Ez a műfaj vagy műfajcsoport rokonságban áll 
a mi irodalmi szociográfiánkkal. Más fogalomhasználat szerint összefoglaló terminusa a nem-fikciós prózának. 
Az ankétra való tekintettel is, meg a hazai szociográfiai kezdeményezések serkentésére, talán nem lesz érdektelen 
tájékozódni az ocserk irodalmában. Ovecskin művének (Falusi hétköznapok) magyar kiadása óta, tehát jó tíz éve 
van valamelyes fogalmunk arról, hogy szovjet kollégáink mit neveznek ocserknek. Itt-ott azóta is felbukkant 
a fogalom a magyar sajtóban, de bevallhatjuk : nem sokat tudunk róla. Pedig az elmúlt tíz évben a műfaj ismét 
népszerű lett hazájában. Sok ocserk születik, és számos szakmunka tárgyalja sajátosságait. Ilyen mű például 
Jevgenyija Zsurbináé: Az ocserk művészete (Iszkusztvo ocserka, Szovjetszkij Piszátyel, Moszkva, 1957). Tanulmányokat 
foglal össze a P. F. Jusin szerkesztésében megjelent kötet: Az ocserkről (Ob ocserke, A moszkvai egyetem kiadása, 
1958). E kötet értékét bibliográfiai függeléke nyomatékosítja, amelyből megtudhatjuk például, hogy az ocserk 
körüli viták és szakközlemények sűrűn jelentkeztek 1936-ig. De már 1937-ben ez az élénkség elhalt. Mint ahogy 
beszüntette működését a Vívmányaink (Nasi dosztizsényija) című folyóirat is, amelyet még Gorkij alapított 
és haláláig szerkesztett. Ez a folyóirat legfontosabb feladatának tekintette az ocserk műfaj támogatását, népszerű
sítését. A XX. kongresszus után kap ismét teret az ocserk, s újjáéledésével párhuzamosan fellendül a szakpubli
káció is. A frissebb kiadványok közé tartozik M. Cserepanov műve: Hogyan készül az ocserk ? (Rabota nad ocserkom, 
A moszkvai egyetem kiadása, 1964.)

Vlagyimir Kantorovics műve, melyet a címben ígértünk (Zametki piszátyelja a szovremennom ocserke, Az író meg
jegyzései a mai ocserkről), a Szovjetszkij Piszátyel kiadásában jelent meg, 1962-ben. Egyebek között azért esett 
a választás éppen erre a műre, mert szerzője a moszkvai egyetem professzora, s egyben maga is gyakorló „ocser- 
kista” . Számos műve jelent meg e nemben, s a műfaj múltját is jól ismeri: egyik szerkesztője volt ugyanis a Nasi 
dosztizsényijának. Műve, amelyről itt szó van, esszészerű, egy író fejtegetéseit kapja vele kézhez az olvasó, ugyan
akkor -  ahol szükséges -  szorosabban fogalmi jellegű. Számunkra éppen az teszi érdekessé, hogy nem áll meg az 
irodalomelmélet határainál. Rokonproblémáink ugyanis az elmélet síkján jelentkeznek.

A műfaj történetéből szenvedélyes vitákról szerzünk tudomást. Mi az ocserk? Mi a viszonya a fikcióhoz? Mi 
különbözteti meg a zsurnalisztikától? Ismerős problémák számunkra is. „Az ocserk nem a tények egyszerű leírása 
-  írta Gorkij, folyóiratának egyik vezércikkében - ,  hanem elbeszélés a tényekről.” írójának joga van a fikcióhoz 
és a túlzáshoz is, mert az igazi művészet ezeket nem nélkülözheti. Érdekes kortörténeti dokumentum az ocserk-író 
jogainak pontokba foglalt körülírása, amely egy vita összefoglalásaként született. 1. A szerző kiválogatja meg
figyelései közül azokat, amelyeket lényegesnek ítél -  olvassuk a pontok között. 2. A hős portréjában a szerző fokoz, 
aláhúz bizonyos vonásokat más vonások rovására. 3. A szerző kiegészíti ezeket más valaki vonásaival, az életből 
kölcsönöz szituációkat, de a szüzsét más szereplők körében bonyolítja, kigondolt nevekkel cserélve fel az eredetie
ket. 4. A szerző időben, olykor térben is eltolja az eseményeket. 5. Kitalálja hőseinek gondolatait. 6. Valóságos 
szereplőinek körében, kigondolt alakokat is szerepeltet. 7. Az ocserk keretébe -  például egy utazás történetébe -  
betét-novellát iktat be, kigondolt hősökkel. Ezek a harminc évvel ezelőtti gondolatok nem tisztázzák megnyugta
tóan az ocserk jellemzőit, specifikumát. Ügy látszik, Gorkij és munkatársai akkoriban a műfaj emancipációjáért 
küzdöttek az irodalmi világon belül, és ezzel párhuzamosan az író alkotó lehetőségeiért az adott viszonyok 
között. Már akkor megfigyelhető volt az írók dühös támadása a lapos, gyenge, szürke írások ellen. Mostanában, 
a műfaj újabb fellendülése idején érveiket szintén a „faktográf” ocserk ellen irányítják. Feltámadt a vita az ocserk 
és a napi igényeket kiszolgáló riportázs közötti különbségről. Ovecskin megkülönbözteti a konkrét, egy gyárat, 
kolhozt vagy egy személyt leíró művet az elemző (iszledoványije) ocserktől. Az elemző ocserk segítségével a szerző
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. . párbeszédet folytat olvasójával a leírt jelenség lényegéről”. Kantorovics professzor szerint „névre szóló” 
művek is lehetnek művészileg értékesek, és megfordítva. Ő maga mindenesetre csak a műviszi ocserkkel foglalkozik 
könyvében. Nem tárgyalja sem az ismeretterjesztő igényű müveket, sem a szokásos hírlapi műfajokat, noha elis
meri, hogy ezek között is akadnak müvek, amelyek művészileg értékesek. Nem foglalkozik a gondolattalan élet
képekkel, amelyek csak színeket adnak a valóságról, de nem keresik az összefüggéseket. Idézi Gorkijt, aki szerint 
az igazi ocserk ,,. . . az elbeszélés és a kutatás határán áll”.

Nem lehet feladatom Kantorovics könyvének részletes ismertetése, annál kevésbé, mert a  mű zömét kitevő 
konkrét elemzések javarészt olyan írásokról szólnak, amelyek nálunk ismeretlenek. Mutatóba mégis felsorolok 
néhány nevet annak jelzésére, hogy az ötvenes évek végén, a hatvanas évek elején kik jelentkeztek a tárgyalt 
műfajban: Inna Varlamova, Borisz Galin, Borisz Polevoj, Jelena Mikulina, Ivan Vinnyicsenko, Jurij Poluhin, 
Anatolij Agranovszkij. Néhány név, címmel: Jefim Doros: Falusi napló; Jurij Konsztantyinov: Munka, konfliktus, 
forma. E mű különös érdekességét az adja, hogy a szerző esszészerű fejtegetések keretében valóságos konfliktusokat 
tárgyal, és ezekből ju t el irodalomelméleti konklúziókra. Az új próza -  írja Konsztantyinov -  „szükségképp tága
sabb, mint a  régi” . Több műfaj ötvöződik benne. Kantorovics nagy teret szentel az útirajzoknak, s mint az ocserk 
egyik változatát kezeli ezeket. Részletesen jellemzi például Vagyim Szafonov útirajzait, melyekben nyugat
európai útjáról számol be. Jurij Juzovszkij egy volgai útját írja le, szabad gondolattársításokkal kísérve a közvetlen 
úti benyomásait. Valójában ez a mű -  írja róla Kantorovics -  a  szerző meditációja kora problémái fölött. L. Per- 
vomájszkij a mindennapi életről, az erkölcsi viszonyokról ír, éllel a kispolgári szokások, nézetek ellen. V. Mihajlov 
egy moszkvai esti iskola felnőtt tanulóinak emberi arculatát rajzolja. Nem ismeretlen jelenségek ezek számunkra 
sem. Nem csodálkoznék, ha ilyesfajta „esettanulmányok” a következő időszakban megszaporodnának nálunk is.

Mindez azt mutatja, hogy az ocserk a szovjet irodalom egyik rendkívül széles műfaji kerete, amelynek hagyo
mányait a múlt századi orosz irodalomig vezetik vissza. Kantorovics megállapítja, hogy az ocserk Hercen, Ragyis- 
csev, Gleb Uszpenszkij hagyományait követi. Az esszé, a kritikai esszé is -  ocserk, vagy lehet ocserk, ha eszközei 
művésziek. Mi, a magunk fogalmi hagyományaitól vezéreltetve, meglepődtünk azon, hogy a szerző a legnagyobb 
természetességgel nevezi ocserknek Gorkij esszéit Lev Tolsztojról. Ösztönös berzenkedésünk persze arra minden
képp jó, hogy felhívja figyelmünket az esztétikai fogalmak relativitására. Végül is mi a tartalma ennek a fogalom
nak? Láttuk már, hogy miképp különül el az ocserk a zsurnalisztikától, de mi a helye a hagyományos elbeszélő 
műfajok között? „E  műfaj bőségesen merít az életből, s anyaga a feldolgozás során nem veszti el teljesen lokális 
jellegét -  írja Kantorovics professzor, majd ismét aláhúzza: -  a művészi deformáció során a mű nem veszítheti el doku
mentum-hitelét és lokális színezetét.” A műfaj lényeges vonásaként emeli ki a továbbiakban az ocserk írójának személyes 
jelenlétét a műben. Vsz. Lebegyev ezt így fogalmazza: „Csak az olyan ocserk visszhangzik bennem, amelyben az 
ábrázolt emberek és tárgyak között ott látom magát az írót, érzem jelenlétét.” A műfaj további jellemzésére: 
előadásmódja könnyed, kompozíciós szabadságában, a felhasználható motívumok és asszociációs lehetősé
gek gazdagságában hasonlít a lírához. Végül idézzük a szerzőnek egy összefoglaló jellegű megállapítását: 
„Az ocserk lehet művészi, tekintet nélkül arra, hogy van-e kifejtett fabulája vagy sem, vannak-e végigvezetett 
alakjai, szobrász módra kifaragott jellemei, vagy sem. A művészi ocserk az író szenvedélyes személyes állásfogla
lása. Nézetei az életről, az élet jelenségeiről, végső fokon az emberek szükségleteiről, igényeiről, boldogságáról. 
Harcol a kommunizmus felé haladó társadalom etikai normáinak meggyökereztetéséért.” Mindebből világosan 
kitűnik, hogy az ocserk valóban rokona a mi szociográfiánknak. Az elnevezés is erre utal, hiszen az ocserkaly (leírni, 
lerajzolni) igéből származik. Abban különböznek egymástól, hogy az ocserk tágasabb fogalom, magába foglalja 
a szociográfiát is, és azonkívül az esszét, az útirajzot, a portrét stb. A szovjet irodalom fejlődésének vizsgálata bizo
nyára kimutatná, hogy miképp és miért keletkezett ott ez az átfogóbb terminus. De úgy látszik, hogy a mi kritikai 
gyakorlatunk is kitermeli a megfelelőjét. Egyre gyakrabban írunk „dokumentum jellegű”, „dokumentumszerű” 
művekről. S mert nálunk a „dokumentumszerű” jelző pejoratív hangulatokat is tartalmaz (valami nem-irodalmit 
is hordoz), helyette gyakran használjuk -  angol mintára -  a „nem-fikciós” próza megjelölést. Ez a körülírás, 
azt hiszem, meglehetősen közel áll az ocserk terminushoz. S ha a fikció és a fabula kérdésében mégis érezhető 
valami divergencia -  az alighanem terminológiai okokra vezethető vissza.

V. Kantorovics professzor könyve, a tegnapi és mai viták az ocserkről (a Vaproszi Lityeraturi ankétja a témáról) 
többféle tanulsággal szolgálnak. Ismét bizonyítják: a nem-fikciós műfajok, közöttük a mi irodalmi szociográfiánk, 
esszéirodalmunk nem véletlen képződmények. íme, múltja is, jelene is van egy másik, autonóm módon fejlődő 
irodalomban. Az a tájékozatlanságból és provinciális önelégültségből származó magabiztosság, ami nemrégiben 
a szociográfiáról szóló vitáinkat is jellemezte -  végleg tarthatatlan. El kell ismerni, hogy Illés László erre irányuló 
kritikája -  annak idején -  jogosult volt. A század baloldali és általában haladó irodalmáról szóló tanulmányokban 
sorra-rendre felmerül a nem-fikciós próza. A húszas évek német és orosz, a harmincas évek angol irodalmában 
a szociográfia jelenlétét mutatják ki a tanulmányok írói. A dokumentumszerű és más nem-fikciós műfajok mai 
térhódítását, behatolásukat a film, a rádió, a televízió, sőt a színház művészi világába, nem kell bővebben doku
mentálni. Mindez együtt századunk irodalmi, művészeti életének vitathatatlanul erős tendenciája. Értelmezése 
természetesen meghaladja e jegyzet kereteit, annyit talán mégis jelezhetünk, hogy a hagyományos művészi közlés
formákat a formai oldalról támadó avantgarde irányzatok mellett végig jelen volt egy másik törekvés, amely a 
társadalmi valóság gazdag jelenségvilágának igézetében és a változtatás szándékával élt, s formakezdeményei 
éppen e sajátos törekvéséből származnak. Gondos Ernő

42



K ritika
SZÍNHÁZ

írja: Vajda György Mihály

Budapesti bemutatók
ö t  új magyar darabot választottunk ki ezúttal a fővárosi színpadok műsorából, de a lista korántsem teljes, 
örvendetes látni, hogy hány kitűnő szerző jelentkezett kész színművel csak Budapest színházaiban az évad eddig 
elmúlt hónapjai folyamán, hogy hány magyar dráma élte túl az elmúlt szezont és szerez egy év után is vagy esetleg 
hosszabb idő óta még mindig közönséget. Érdemes felsorolni azoknak a szerzőknek a nevét, akiknek egész estét 
betöltő és egybefüggő színdarabját játszották Budapesten 1966 decemberében, mert vagy egy évtized távlatában 
aligha akadt még egy hónap, amely ilyen hosszú névsorral szolgálhatott volna. Berkesi András, Csurka István, 
Fejes Endre (két darabbal), Gyárfás Miklós, Hubay Miklós, Kállai István, Karinthy Ferenc, Németh László 
(szintén két darabbal), Tabi László, Thurzó Gábor és Vas István -  tizenegy szerző összesen tizenhárom darab
jával találkozhattunk, és ezek közül hétnek szeptember óta volt az „ősbemutatója”. Sarkadi Imre Oszlopos Sime
onjának bemutatására januárban került sor. Azt hiszem, habozás nélkül beszélhetünk a magyar drámairodalom 
színpadi fellendüléséről, s ami a legbiztatóbb, nemcsak mennyiségi értelemben, hanem minőségileg is. Igényes, 
gondos és kidolgozott előadásokat láthattunk, amelyek művészi értékű szövegeket szólaltattak meg. Mindez első
sorban a szerzők, a színházi művészek és szakemberek érdeme. De bizonyára van jelentősége a színházpolitika 
szuggesztiójának és segítségének és nem utolsó sorban a kritika tevékenységének is, amely a mai magyar írók 
darabjainak bemutatását az utóbbi években különös nyomatékkai sürgette.

N ÉM ET H  LÁSZLÓ: AZ ÁRULÓ

A legkevésbé Németh László szorul „segítségre” a mai magyar színpad szerzői közül. Mióta csak ír, drámaírónak is 
mindiga sikeresek, az ünnepeltek közé tartozott. Jelenleg pedig, ha azt nézzük, hogy hány darabját játsszák vagy 
játszották országszerte az elmúlt években, a legnépszerűbbnek mondható. Drámaírása a mai magyar színpadnak 
valóban „iskolája” lett. Érdemes volna behatóan megvizsgálni egyszer, mit tanul és tanulhat a magyar színjátszás 
Németh László „iskolájában”, s melyik „tantárgy” hiányzik belőle. Egy rövid kritika keretében nem illendő és 
nem is szabad erre a kérdésre felelni, mert annyi bizonyos, hogy Németh László színműveinek mindenképpen 
fontos missziójuk van a magyar színpadon. Szöveget értelmezni, gondolkozni, kifejezésbeli nehézségeket legyőzni 
az élő hazai szerzők közül talán mindenki másnál inkább tanítják a rendezőket és a színészeket. Ami legfeltűnőbben 
hiányzik Németh László drámaírói módszeréből, az az alakmozgatás könnyedsége, a cselekményesség, a színpadi 
mozgalmasságra adott lehetőség; ezt alakjainak gazdag belső életével helyettesíti. Semmiképpen nem rendeli alá 
darabjait a színház igényeinek; témáit, amelyek regényeknek vagy novelláknak is megfelelnének, pusztán egy 
színpadi vízióba illesztve írja, drámai-színpadi jellegüket főként párbeszédességük adja meg. így előadásuk 
mindenkor próbára teszi a színpad művészeit, erőfeszítésre ösztökéli a tapasztaltakat és a kezdőket egyaránt, de 
éppen ezáltal olykor kiváló eredmények elérésére ad alkalmat nekik. Aki látta a Papucshőst a Veszprémi Színház 
előadásában, meggyőződhetett erről. A budapesti Katona József Színház a Szörnyeteggel méltóképpen indította 
meg a folyó évad magyar bemutatóinak sorát, s legutóbb a Madách Színház Az árulóval másodszor szólaltatta 
meg ezidén Németh Lászlót a fővárosban. Az árulót Ádám Ottó rendezte, aki vagy két évvel ezelőtt a Mathiász- 
panzió inszcenálásával mintát adott arra, hogyan kell Németh László darabjait színpadra állítani.

Az áruló nehézségei azonban mind eszmeileg, mind dramaturgiailag szokatlanul nagyok; nyomuk marad az 
előadáson is. A darab négy képe négy változatban ismétli ugyanazt a helyzetet. Görgey négyszer reagál ugyanarra 
a vádra, hogy tudniillik elárulta a szabadságharc ügyét, s színpadilag ezt a négy hasonló helyzetet kell különböző
képpen megoldani. A feladat annál nehezebb, mivel a környezet is négyszer reagál azonos módon Görgey belső 
küzdelmére. Szánja, és segíteni akar rajta; de csak vigasztalni tudja, megvigasztalni nem. A dráma tehát inkább 
áll, minthogy valamely világos kifejlet felé haladna, és statikusságán a rendező és a színészek minden lehetséges 
mozzanatban alkalmazott „fizikai cselekvése” sem tud változtatni. Az utolsó kép és ezzel a dráma látszólagos 
megoldása csupán annyi, hogy a szerző mintegy „fölmenti” a hősét: Görgey „áruló” voltára a darab szerint azért 
van szükség, hogy a nemzet ne tudja magát legyőzöttnek, mert ezt a tudatot nem lenne képes elviselni. Görgey 
tehát csak a „délibábos magyarság” áldozata. A reális tények érte és mellette szólnak. Ilyen a darab és az előadás 
végső kihangzása.

E következtetéssel azonban, úgy vélem, sem a darab, sem az előadás nem éri el azt a célt, amelyet el akar érni. 
A szerző és a kongeniális rendező célja ugyanis az, hogy valóságszemléletre, a reális tények és lehetőségek tekin
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tetbe vételére nevelje a közönséget. A szándék nagyon helyes, az eredmény kétségesebb. Görgey sorsa ugyanis 
aligha alkalmas arra, hogy a reális tények felmérésén alapuló cselekvés helyességét bizonyítsa. Még Németh 
László jóakaratú interpretálásában is csak hasonlót példáz, mint Galileié, azt tudniillik, hogy a szilárd kitartásnál 
helyesebb lehet az okos célszerűség, ha értékek látszólagos megmentéséhez vezet. Galilei azzal áltathatta magát, 
hogy érdemes volt megtagadnia az igazságot, mert életben maradt és dolgozhatott tovább. Görgey azért tette le 
a fegyvert, hogy — amennyire még lehetett — mentse a rábízottakat. így magyarázta eljárását önmagának is. De 
nem mentett meg semmit; sem a tisztjeit, sem a seregét, sem az országot! „Józansága”, amelyet Németh László 
részben természettudományos képzettségének tulajdonít (mint ahogy a szabadságharc utáni publicisztikában a 
természettudományok népszerűsítésével egyidejűleg csakugyan feltűnt az az erkölcsi posztulátum, hogy a „láz
álmok” után jöjjön el az ésszerűség időszaka) -  „Görgey józansága” nem vezetett elfogadhatóbb eredményre, 
mint Kossuth és a forradalmi demokratikus szárny „cigányos” nagyotmondásai és nagyot-akarásai. Hogy tehát 
ki járt el helyesen, Görgey-e és a békepárt, vagy a radikálisok, az legalábbis erősen kérdéses, és a színpadon is 
legfeljebb ha kérdésessé tehető.

Németh László darabja és darabjának előadása alapján azonban az a vélemény alakul ki a nézőben, hogy 
Görgeynek teljesen igaza volt. „Árulónak” csak Kossuth bélyegezte, részben hogy tisztázza saját magát, részben 
hogy a nemzeti hiúságot legyezgesse, mivel a nemzet nem tudta volna elviselni a legyőzöttség tudatát. Az áruló, 
nézetem szerint, így megkerüli a történelmi realitás szempontjából döntő kérdést, azt, hogy ki értette meg, ki követte 
a magyar szabadságharc történelmi célját, a függetlenségi harccal egybefonódó polgári forradalmat, mely egyre inkább 
demokratikus irányba tolódott el? Kossuth és köre az események sodrában mind közelebb jutott az utóbbihoz, 
Görgey kitartott az alkotmányvédelem mellett. Igaz, hogy már nem a rendi alkotmányt, hanem az 1848. évit 
védte, de ragaszkodott a „legalitáshoz”, vagy legalábbis a látszatához, a trónfosztást nem helyeselte, nem „poli
tizált”, katona akart lenni csupán. Holott egy forradalmi sereg vezérétől nem lehet idegen a politika. Szubjektív 
becsületessége nem rejtheti el, hogy ideológiailag a „mérsékelt” középnemességhez tartozott, hogy idegen volt tőle 
a demokratikus forradalom. így „árulónak” nemcsak Kossuth szemében tűnt, hanem ilyennek látták a forradal
márok általában. Erre már 1936-ban számos adatot hozott Kosáry Domokosnak a Szekfű-iskolában készült 
disszertációja, amely összefoglalta a Görgey-kérdés történetét. Nemcsak a „félrevezetett” vagy „önvigasztaló” 
magyarok, hanem lengyel emigránsok, Bécsből menekült forradalmárok, a magyarokkal rokonszenvező német 
forradalmi körök egyaránt vádolták Görgeyt. Németh László drámájának végső tétele tehát nem áll. Görgeyt nem 
szabad és nem lehet csupán „bűnbaknak”, a nemzeti illuzionizmus áldozatának tekinteni, hanem a reális tények 
szerint, amelyeknek tekintetbevételére -  mint utaltunk rá -  a darab nevelni akar, tudni kell róla, hogy szubjektív 
becsületessége ellenére egy forradalmi harc közepette nem a forradalomért harcolt. Görgey hivatkozásai a nemzet
közi helyzetre szintén nem igazolják őt. Olyan mértékben és olyan egyértelműen, ahogy Németh László drámája 
és az előadás fölmenti, föl nem menthető. írói természetének megfelelően Németh László -  mint legtöbb hősével -  
Görgeyvel is azonosul, ezáltal feléje fordul a teljes rokonszenve, megértő szimpátiája, és feltétel nélkül az ő oldalára 
vonja a közönséget is.

Holott éppen a „realitásra nevelés” érdekében bizonyos távoltartásra, egyensúlyi helyzetre volna szükség, 
amelyben a közönség maga alkothatna véleményt, maga foglalhatna állást. Ha a darab szövege és az író hevülete 
olyan nem ad erre módot, a színpadnak módjában van közbelépnie és a maga eszközeivel támogatnia az író eredeti 
szándékát. A rendező elmondathatja, a színész elmondhatja Görgey „önfelmentő” szavait olyan hangulatban és 
modulációval, hogy a közönség felszabaduljon a színpad „bűvöletéből”, hogy bírálatra tudatosodjék, állásfogla
lásra bátorodjék. Azaz képes legyen felismerni a reális tényeket, végrehajtani magán a darabon és az előadáson is 
azt az aktust, amelynek a kedvéért az író a művet megírta. A realitásra nevelés dialektikus folyamata így válnék 
teljessé.

Nem szeretnénk ezúttal az „elidegenítés technikájának” mostanában sokat emlegetett és nálunk is sokak által 
félremagyarázott fogalmáról „értekezni”. Ez a „technika” nem Brecht találmánya, nem is az ő privilégiuma, 
legfeljebb ő nevezte néven. Meggyőződésem, hogy ő sem értette rajta mindig ugyanazt, és az ő darabjaira sem 
kell mindig és nem mindig ugyanúgy alkalmazni. Más ugyanis a helyzet már akkor, ha maga a darab szövegének 
egy része idegeníti el a színpadi helyzetet és benne az alakot, mint pl. Brecht Galileijének végén a hős suta „ön
bírálata”, más, ha az egész darab egy, a jelleme folytán már eleve elidegenített, „idegen” hősre épül, mint pl. 
Brecht Coriolanusa; vagy eleve elidegenített alaphelyzetre, mint Peter Weiss Maratja; ismét más, ha az elidegenítés 
pusztán a művészi „eltávolításra” , az alak tudatos színészi „bemutatására” szorítkozik, ami a modem színjátszás 
szükséges kelléke (és egyáltalán nem a művészi „átélés” kizárólagos ellentéte). Miként emelhetné alakítását a 
színész a tudatosság fokára, hogyha nem bírálná is az alakot, amelyet átél? Brecht-m in t egy verse bizonyítja -  
természetesnek tekintette, hogy a színésznő „kritikailag” mutatja be annak a Carrar asszonynak az alakját is, akiről 
ő -  mint hangsúlyozta -  „arisztotelészi”, azaz nem „elidegenítő”, hanem „átélető” technikával írt darabot. Az áruló 
körülbelül abba a típusba tartozhatnék elidegeníthetősége szempontjából, amelybe a Kurázsi mama. Hőse önma
gában -  tévedéseivel együtt -  rokonszenves, a szöveg sem szól „ellene”, látszat-igazságának ellene mondani, ha 
a rendező szándéka ez, a színpad feladata. Ahhoz azonban, hogy Az áruló előadásán ilyen hatás alakuljon ki, 
a rendezéssel együtt az előadás sok más tényezőjének is módosulnia kellett volna. Köpeczi Bócz István jelenleg 
túlságosan intim és kecses színpadképeinek, Mialkovszky Erzsébet nagyon is szép és elegáns jelmezeinek és termé
szetesen bizonyos mértékig a szerepek felfogásának is. Bessenyei Ferenc Görgeyje feltétel nélkül rokonszenves
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nekem, környezete (főleg Basilides Zoltán finom és visszafogott Moro-alakítása) csupa őszinte, baráti érzéstől eltelt , 
egyetlen bírálója, a „látogató” pedig olyan ellenszenves, hogy Görgeynek nem nehéz fölébe kerekednie.

Megjegyzéseim nem a Madách Színház előadásának magas színvonalát érintik, -  ahhoz nem fér kétség. Az alap
állással vitatkozom.

FEJES ENDRE: M OCORGÓ

Fejes Endre Mocorgója, a Thália Színházban szintén kitűnő előadással mutatkozott be harmadik változatában : 
novellaként és „irodalmi forgatókönyvként” már találkoztunk vele. Nyílt epikája és színrevitelének módja, de 
meg elbeszélő technikája is: emberi sorsok a történelmi folyamat felszínén -  minden figyelmes nézőjével megérteti, 
hogy a Rozsdatemető „kisebb testvérét” látja maga előtt, ami elismerésnek is, bírálatnak is elég. Fejes kiváló írói 
tulajdonságai: alakteremtő képessége, találékonysága, keresetlen igazmondása itt is tündökölnek, nyelvi jellemző
készsége mint színdarabíróé különösen kitűnik, viszont — s ebben igazat kell adnunk Nagy Péter kritikájának 
a Rozsdatemetőhöz képest szűkkörű a cselekmény, szűkebb körű a világkép, amelyet a Mocorgó nyújt, vagy ponto
sabban, kisebb a darab társadalmi „átmérője”. Tükröztetni lehet a „vízcsöppben is a mindenséget”, s a zárt 
szerkezetű dráma klasszikus módszere ez. A nyitott szerkezet szemmel láthatóbb, közvetlenebb lehetőséget ad 
a világ sokoldalú bemutatására, s az író e lehetőséggel, holott szükség volna rá, nem él eléggé. Főként az 1945 
utáni tíz évre értem, amit mondok. Mocorgó a maga „monomániás” életében éppoly vak a történelemre, mint 
Flaubert szürke hőse Az érzelmek iskolájában, aki csak futólag veszi tudomásul, miközben élete nagy szerelméhez 
siet, hogy barikádokat emelnek a párizsi utcán.

A darab előadása Kazimir Károly rendezésében átgondolt, egységes és gyors ütemű, mindenre kiterjedő és 
aktív, s az előadás precíz összhangjának megteremtésében nagy szerepe van a játékmesternek, Léner Péternek is. 
Ámbár most öt jó előadásról számolhatunk be, együttes munka tekintetében a Mocorgóé vezet. Amivel ritkán 
találkozunk színpadjainkon, legalábbis prózai darabban, a színészek színpadi mozgásának határozott „koreográ
fiája” van, s ez a sok alak értelmezését és a játék ütemének gyorsaságát egyaránt segíti. A sebes tempót sehol sem 
zavarja túlzott hatáskeresés, a rendezés inkább ,,szemérmesen” siklik át a pátosz fölösleges alkalmai fölött, sehol 
egy kínos, a közönséget megszégyenítő hatásszünet, túlzó gesztus, a szövegben frázis, vagy ha akad, csak ironikus 
értelmű. Rajkai György jelmezei és színpadképei szerves részét képezik a kerek egésznek, szabad keretbe foglalják 
a darab életáradatát, részletekbe csak ott bocsátkoznak, ahol -  mint az ál-nyilas vagánybanda tanyáján -  meg
kívánja a cselekmény. A színészek munkáját is csak dicsérni lehet. Az oroszlánrészt Szabó Gyulának, a címszerep 
alakítójának kell vállalnia az előadás színészi feladatai közül, s ő nem először bizonyítja be sokoldalú képességeit. 
Mocorgója emlékezetes alakítás, egy jellemkép logikus kibontása a változó körülmények között; maga ajellem 
alapjában nem változik, csak érik, öregszik és árnyaltabb lesz, ahogy múlnak az évek. S Szabó Gyula azon kivételes 
prózai színészeink közül való, akik mozgásban, izomzatban, testi ügyességben is kifogástalanok, s ez az ,,adottsága”, 
amelyet minden színésznek meg kellene szereznie3 szerencsésen egyesül benne a szatirikus és lírai vénával. Talán 
önként rótta magára feladatul e szerepben a dadogást, de nem él vissza vele; nem külsőségesen, hanem mértékkel 
és az alak belső jellemzésére alkalmazza. Aprólékosan kellene írni több más alakításról is, de csak felsorolni 
tudjuk, hogy közülük Dajka Margité, Peti Sándoré, Drahota Andreáé, Keres Emilé, Somogyvári Rudolfé és 
Inke Lászlóé a legemlékezetesebb. Az előadás méltó a színház hírnevéhez, amelyet az utolsó években szerzett.

TH U RZÓ  GÁBOR: AZ Ö R D Ö G  ÜGYVÉDJE

Thurzó Gábor regényének, A szentnek színpadi változatát a Vígszínház mutatta be. Vagy nem is helyes talán 
színpadi változatról beszélni, annyira „épkézláb” a darab, annyira természetesen színpadi és hatásosan drámai. 
Az ördög ügyvédjének „címszereplő” prelátusa nem hiába emlegeti annyiszor a detektívregényeket, a bűnügyi 
irodalmat: maga a darab is tudatosan felhasznál valamit a divatos „krimi”-ből, tudniillik a nyomozás során 
rekonstruált múlt technikáját (ami egyébként Szophoklész óta a drámai feszültség megteremtésének hathatós 
eszköze). A szerző otthonosan mozog az ábrázolt világban, otthonosan a korszak politikai és közéleti típusai 
között is, és mint köztudomású, Székesfehérvár „oltalmazójának” sorsára vagy inkább utóéletére alapítja a 
tárgyát. A darab irodalmi eszközöket alkalmaz és általában hiteles. A szenttéavatási anyagot rostáló prelátus egy 
fokkal talán liberálisabb és világfiasabb a kelleténél, de lehet, hogy ezt a vonását inkább Páger Antal férfias 
eleganciájának köszönheti. (Megjegyzésemmel Páger elsőrendű alakítását nem bírálni, csak jellemezni akarom.) 
Nem tűnik hitelesnek azonban, hogy a prelátus az Erdélyi atyával és éppen vele, a jezsuitával folytatott vitában 
Luthert idézi — bizonnyal elég lett volna valamelyik szenvedélyes egyházatyánál vagy pl. Abélardnál maradnia. 
És nem nagyon szerencsés, túlságosan hatáskereső a darab vége a prelátus kétségbeesett kitörésével, miután 
mégis engednie kellett. A regény, amely a prelátus magára maradásával, kopott megvénültségével és a „szent” 
anyjának csöndes megháborodásával fejeződik be, sokkal szerencsésebb és hitelesebb; inkább ebből kellett volna 
a darabnak is befejezést komponálni. Csehov Cseresznyéskertje azzal ér véget, hogy beszögezik egy ház ajtaját, 
ablakát, és az öreg szolga magára marad benne. Soóki püspökkel való beszélgetése után az elegáns, fölényes 
szellemű prelátusból is ilyen „öreg szolga” lett, s miután köteles engedelmességből, de meggyőződése ellenére 
függesztett a  nemleges ,,nyomozati” jelentéshez egy záradékot, mely az egésznek az értelmét megváltoztatta, 
menedékül számára már csak a szemérmes elmúlás maradhatott, — legalábbis a dráma logikája szerint.

A darab előadása Horvai István rendezésében korrekt módon juttatta érvényre a szövegben adott lehetőségeket.
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A változások között szemléletesen érzékeltette a néptömeg hangulatát, a háborús pszichózist, a félelemmel szemben 
a vallásban keresett oltalom megnyilvánulásait. Sötét színpadon felhangzó ének, sejtetett mozgás, zarándokmenet, 
felvonulás és hangos imádság pótolta azt, aminek bemutatását a darab zárt színpadi szerkezete nem engedte meg. 
E helyett azonban éppen a viszonylagos szerkezeti zártság miatt bőven élhetett dialógussal, feszültséggel, érvelő 
vitával, s látnivalóként, eszmei szemléltetésül hatalmas képek függtek a színpad fölött, a szentté avatandó ifjú 
Gregor István képei, a kéz, amely „elkergette” a város fölül az ellenséges repülőgépeket, amelynek meg kellett 
volna védenie az egész országot, s körülötte a rombadőlt otthonok, gyárak, a romos Budapest képei. Kétségtelen, 
hogy a rendezővel együtt a szín pad tervező Fábry Zoltán tett hozzá a darab látható színpadraállításához a leg
többet, kétségtelen, hogy ügyes ötletekkel, hathatós eszközökkel járult hozzá a cselekmény értelmének tudatosí
tásához, a darab mondanivalójának helyes értelmezéséhez. Láng Rudolf, amikor erre alkalma nyílt, élesen 
jellemző ruhákba öltöztette az alakokat, ebből a szempontból Kacsmár figurája, a szegény kis „szent” sógoráé 
sikerült a legjobban. De meg kell jegyeznünk, hogy a darab szövege, szerkezete, valamint a színpadi látni- és 
hallanivalók között nem mindig éreztünk stílusegységet. Az előadás eklektikusán válogatott a legkülönfélébb eszkö
zökből, s az utolsó mondatok pátosza a képek előterében inkább „tablónak” hatott, mint meggyőző befejezésnek.

A színészi alakítások közül Páger Antalét és Darvas Ivánét kell kiemelnünk, és sajnáljuk csupán, hogy nem 
méltathatjuk eléggé Bulla Elmát és Bánki Zsuzsát. Páger ebben a darabban is mestere az egyszerű játéknak, 
amelyben szuggesztív a kifejezés. Ha hátat fordít és hallgat, akkor is tudjuk, mi megy végbe az alakban, amelyet 
ábrázol. Minden gesztusa, mozdulata jelentéssel bír. Méltó „ellenfelére” Darvas Ivánban talált, s kettejük 
párjelenete, az agg püspöké és a prelátusé: a darab színészi csúcspontja. Darvas egy régi magyar püspököt, egy 
feudális nagyurat, sokezer holdon „uralkodó” főpapot alakít, aki ismeri a politika minden szövevényét, kedélyes 
és ravasz, tapasztalt és ellenállhatatlan. Az alak „báját” és félelmetességét egy ötvözetbe olvasztotta össze, szikár 
és életerős roskatagsága okosságot és cinizmust takar. A prelátus fölényes eleganciája megsemmisült, szétfoszlott, 
semmivé vált ennek az alaknak az árnyékában, és Páger megint csak jóformán mozdulat nélkül, a karja, a válla 
tartásával éreztette, hogy vége, hogy az ábrázolt alak minden igazságkereső buzgalma üres és hiábavaló. Nem az 
igazság: a célszerűség diktálja a fasizálódó ország politikáját, s a püspök pontosan tudja, mit kell tennie, hogy 
a politika urai is jóllakjanak, de azért ne történjék meggondolatlanság az egyház ügyében sem. Vagy még ponto
sabban: nem kell mindjárt fejjel nekimenni a falnak. Nem véletlen, hogy ebben a színészi nagyjelenetben tetőződik 
a darab iróilag is.

K A RIN TH Y  FERENC: NÉGYKEZES

Karinthy Ferenc Négykezesét a Madách Színház Kamaraszínháza mutatta be Vámos László rendezésében, 
Siki Emil díszleteiben és Köpeczi Bócz István jelmezterveiben. Az előadás e három fontos tényezőjének a rendesnél 
talán kevesebb dolga volt, mert az összefoglaló címen bemutatott két egyfelvonásos közül egyik sem igényelt 
nagyobb művészi erőfeszítést, a színészektől sem, sajnos. Mindkét darab szakavatott író műve, de mondanivalóban 
is, költőiségben is eléggé szegény. Az első, a Bösendorfer hosszúra nyújtott kabarétréfának hat inkább, mint a szó 
szokásos értelmében vett egyfelvonásosnak; egy telefonszédelgő játszadozása ez, akinek oly sok a ráérő ideje, hogy 
apróhirdetésekre telefonál; végül is kínos, hogy partnere és „ellenfele” egy magányos, szánalomra méltó öreg
asszony. Simor Erzsit nem látjuk, csak olykor -  mintegy „vízióként” -  egy fátyolon át, szép dallamos hangja 
azonban hallható. Garas Dezső küzd a szerepével, amely kevés támasztékot nyújt neki, sokszor keresetten változ
tatja a helyét a színpadon, hol egy kerevetre veti magát, hol egy karosszékbe, csak hogy „csináljon valamit” és 
cselekményt vigyen a lassanként kissé hosszadalmassá váló, majd váratlanul szentimentálisba forduló dialógusba. 
A másik egyfelvonásos, a Dma-kanyar sokkal igényesebb az előbbinél, ép és érdekes párbeszéd egészen addig 
a pontig, amikor a nő váratlan „szerelmi támadása” következik. A szerző itt, az az érzésem, a darab szűk keretén 
belül túlságosan sietteti a pszichológiai folyamatot, hogy összesodorjon egy emberpárt, amely félórával azelőtt 
ismerkedett meg, nem futó kalandra, hanem tartós kapcsolatra. A műfaj korlátái és nehézsége ebben a váratlan 
érzelmi fordulatban, illetve a fordulat ilyen hirtelen kifejezésének kényszerében bukkantak felszínre, mivel a szerző 
nyilván nem akarta, hogy közönsége „kielégítetlenül” térjen haza. így hát egymásra talált két ember, össze
kötötte az életét, őbennük feloldódott a magány, amely a Négykezes minden szereplőjét gyötri. A Dma-kanyar 
alkalmat ad két jó alakításra is: a rendező szerencsés választással bízta két erősen lírai-érzelmi tehetségre, Dómján 
Editre és Mensáros Lászlóra a szerepeket; játékában Dómján Edit sok természetes bájt, Mensáros László finom 
— és a bemutatott alakra irányuló — iróniát érvényesít. Azt írtuk, hogy a rendezőnek talán kevesebb dolga volt, 
mint egy sokszemélyes, nagyterjedelmű dráma színpadra állításával lett volna ; de mégis, e két kis mű fordulatain 
is ott van a kezenyoma, a tagolt játék, az egyes részek elválasztása, a dialógus tempóváltoztatásai, a játék sok más 
részlete az ő állandó jelenlétéről vallanak.

Örülnünk kell az új magyar egyfelvonásosok feltűntének és kedvező fogadtatásának a Madách Színház Kamara- 
színházában, mert ezek is azt bizonyítják, hogy színházaink vállalkozókedve megnövekedett, műsoruk gazdagodik. 
Még néhány évvel ezelőtt sok színház ráfizetett a magyar bemutatókra : ma talán sem a színház, sem a közönség 
nem fél már a hazai színdaraboktól, inkább szereti őket és várja az újabbakat.
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SARKADI IM R E : O SZLO PO S SIMEON

Utolsónak az újak között egy régebbiről, Sarkadi Imre Oszlopos óimra «járói kell beszámolnunk, amely hét éve 
elkészült már, és most színre került. A Madách Színház csöppnyi háziszínpadon játssza, késő esti előadásban, 
„telt ház” esetén is kis számú közönség előtt, amennyi a nézőtérre befér. Nagyobb nyilvánosságra a darab egész 
jellege folytán nem is tart igényt. Szokatlan, nehezen értelmezhető és megközelíthető, egyéni jelenség a mai 
magyar drámák között, egy vagy inkább két szélsőséges jellem képe valószínűtlen helyzetekben, ámbár költőileg 
mégis hitelesen. Ha nem volna benne annyi morális szándék, annyi szenvedély, már-már „abszurdnak” nevezném 
ezt a darabot. De nem az, mert erkölcse -  alapjában véve és minden látszólagos lazasága ellenére -  szigorú. 
Oszlopos Simeon az életet nem tartja értelmetlennek, a sorsot esztelennek, nem sugallja az ember tehetetlenségét. 
A darab végén elhangzik egy olyan mondat, amely arra a lehetőségre utal, hogy a hős, az önmagát aszkétának 
nevező különc meg fog változni talán. Pártos Géza, a darab rendezője ennek a „végszónak” nyomatékot és 
jelentőséget adott. Egyetértek az eljárásával, és hozzátenném, hogy a darab nemcsak a végszó elhangzása miatt 
életigenlő. Pontosabban : életigenlése nem azon az egy mondatocskán múlik, amelyben a főhős belátja, hogy „nem 
segíthetek a rosszon, ha tovább rontom”. Hiszen ezt még követi egy másik is, melyet a maga jellemzésére mond: 
„Ismerem ezt az arcot, sokszor találkoztam vele. . .  a magáramaradt emberek szigorú arca, gondjaimra 
bízatott, s immár senki se segít többé benne . .  .” Oszlopos Simeon továbbra is magányos marad, csak leszáll 
magányossága oszlopáról, s talán megpróbál majd ismét az emberek között élni, noha még mindig magányosan. 
Életigenlését abban látom, hogy oszlopon álló aszkétaként is érdeklődik a világ iránt, hogy tervei vannak, cselek
szik, figyeli a következményeket. Mégpedig valami belső mosolygással figyeli: van humora. Torz, alkohollal fűtött, 
anarchista humor ez, de mégis csak humor; magányosságában kapcsolat a társ-emberekkel. A rendezés fő érdeme, 
hogy a humoros elemeket bátran felszínre juttatja. A dráma gondolati és érzelmi vonala ugyanis szeszélyesen 
kanyarog a tragikus, a groteszk és a humoros között. Egységes rendezői elgondolásnak így meglehetősen ellenáll. 
Az „abszurditáshoz” leginkább az közelíti, hogy pszichológiája kevés. Külsőleg amolyan bohém-heccek soroza
tának tűnik, amelyben Kis János festő, az „aszkéta” versenyre kel a barátjával, Jóbbal, a másik oldalon pedig 
Vinczéné „versenyen kívül” szerzi meg a groteszk gonoszkodás bajnoki címét. A darab többi személye tulajdon
képpen csak kiegészítés, környezet.

Az előadás nem tudott mindig úrrá lenni a darab kanyargásán, szeszélyességén. Tempója általában lassú, noha 
ezt csak az elmélkedő részek indokolnák. A nézőnek olykor az a benyomása támad, hogy a szereplők gondolkoz
nak a szövegen. De van benne lendületes és jól mozgatott színpadi kép is, mint a társasági jelenet, amikor Jób 
botrányt okoz. Szénási Ernő emlékezetes alakot formál ebből a szerepből, nem törekszik arra, hogy sok logikát 
magyarázzon bele, inkább a belső groteszkségét hangsúlyozza. Gumik Hona dekoratív feleség, Vass Éva bájos 
Zsuzsi. Ennek a két szerepnek az a nehézsége, hogy íróilag mindkettő meglehetősen vázlatos. A cselekményt 
mozgató két jellemet Kiss Manyi és Gábor Miklós alakítja. Kiss Manyi elsősorban komikus jellemet formál 
Vinczénéből, átgondoltan, pontos logikával építi föl az alakot, nem vegyít rosszakaratába „démonikus” vonásokat. 
Igaza van, mert ezek Vinczénét nem komikussá, hanem nevetségessé tennék. Ügy, ahogy Kiss Manyi felfogja, 
humorosan groteszk; talán a művésznő egyéniségéből lopakodik ember-utánzat jellegébe egy csipetnyivel több 
emberség a szükségesnél, vagy Kiss Manyi komikai tehetsége teszi apró megnyilvánulásokkal emberivé. Ahogy 
a pohárból szürcsöl, ahogy az orrát törölgeti, ahogy meg-megjelenik a festőnél újabb váratlan ötleteivel, inkább 
nevetünk rajta, mint hogy ellene fordulnánk és elítélnők. A darab tempóját azonban Kiss Manyi alakítása nem 
gyorsítja. Olykor szívesebben vennénk, ha sebesebben mozogna vagy hamarabb megszólalna. Gábor Miklós a 
„címszerepben” nehéz feladatot old meg, rengeteg és nem könnyű a szövege, s egy olyan alakot kell megformálnia, 
amely a pszichológiai realitás határán mozog. Az ő emberi és színészi egyénisége is áttetszik az alakon, s élettel 
ezért olyankor a legteljesebb, amikor őszintén rokonszenves lehet. Finoman árnyalja az ábrázolt alakot humorral, 
edzi cinikus gúnnyal is, s ezzel nincsenek ellentétben az alak tragikus hangjai, amelyekkel finoman, letompítottan 
bánik.

Érdekes előadás az Oszlopos Simeoné, sajátos hangulatú, ami Jánosa Lajos díszleteiben és Mialkovszky Erzsébet 
jelmezeiben is megnyilvánul. Ha a darab színpadi kibontakoztatását még nem is érezhetjük véglegesen meg
oldottnak, ha pergőbb, élesebb kontúrú, tagoltabb színpadi játékot, lényegre törőbb előadást, mely nem időz el 
fölösleges részleteknél, szívesebben láttunk volna, mégis jelentős tettnek kell minősítenünk az Oszlopos Simeon 
színrevitelét és jelentős munkának a színpadra állítását mind az előadás számos művészi megoldása, mind a 
rendező azon szándéka miatt, hogy új magyar drámát ajándékozzon a színpadnak. Sarkadi Imre hagyatéka kötelez 
arra, hogy elmélyedően foglalkozzunk vele.
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mére, a paraszti tömegek sikeresebb mozgósításának érdekében némi további áldozatokat is készek 
voltak vállalni. Arra azonban, hogy a korábbi úrbéres telkeknek és a szőlőterületeknek a parasztok 
korlátlan birtokába történt átengedése után is tulajdonukban maradt birtokállománynak bármi
nemű csorbítását elnézzék, már nem voltak kaphatóak. Akkor már inkább feladták a teljes önálló
ságért vívott harcot (amelyet — szépen hangzó jelszavaiktól függetlenül -  addig sem a nemzeti dicső
ségért, hanem -  még, ha különben maguk is hittek ezekben a jelszavakban — valójában osztály
érdekeik kielégítéséért vívtak), többet érvén számukra birtokállományuk épsége a teljes önállóság 
nélkül is, mintsem a teljes önállóság birtokállományuk csorbítása árán.

Ugyanezek a nemesurak könnyebben tehettek engedményeket a munkástömegeknek, hiszen ez 
közvetlen érdekeiket nem érintette, s tettek is 1848 nyarán a feudális céhrendszer megreformálásá
val. Ennél többre, nevezetesen a céhrendszer maradéktalan felszámolására viszont nem gondoltak 
-  egyrészt, mert a munkások rokonszenvének megnyerése fejében nem kívánták kockáztatni a céh
polgárok rokonszenvét, másrészt, mert a céhrendszert amúgy sem következetesen támadó munkások 
így is a forradalom legjobb harcosaivá lettek, harmadrészt, mert a munkások száma ekkor Magyar- 
országon még nem volt olyan jelentős, hogy szorosabb felzárkóztatásuk az erőviszonyoknak lénye
ges eltolódását vonta volna maga után.

Ahol pedig a legnagyobb szükség lett volna gyökeres engedményekre : a nemzetiségi kérdés terén, 
ott húzódozott a magyar nemesség leginkább bármiféle engedménytől. Azokat a könnyítéseket, 
amelyeket a parasztok és a munkások számára biztosított, nemzetiségükre való tekintet nélkül 
biztosította számukra, azokkal a polgári szabadságjogokkal, amelyeket 1848 tavaszán életbe lépte
tett, (nagyjából) nemzetiségükre való tekintet nélkül ruházta fel az ország lakóit, ennél többre 
azonban, bár az ország alávetett nemzetiségeit mindez csak részben elégíthette s elégítette is ki, 
nem volt hajlandó. Mert a magyar nemesség a politikai hatalomnak a Habsburgok kezén volt 
elemeit 1848 tavaszán nem azért igyekezett a maga kezébe venni, hogy azután az így megszerzett 
teljhatalmat megossza az ország alávetett nemzetiségeinek vezetőrétegeivel. (Ami -  mellesleg meg
jegyezve -  legfőbb magyarázata annak, miért lettek a magyar liberálisok már előzetesen is oly 
lelkes hirdetőivé az államnemzet torzszülött fogalmának.) S ha a magyar nemesség a politi
kai hatalom teljességét — mint a szabadságharc katonai eseményeinek alakulása mutatta — 
véglegesen nem biztosíthatta a maga számára, akkor már inkább a Habsburgokkal osztotta meg 
ismét, mintsem a nemzetiségek vezetőrétegeivel. Mert a Habsburgokkal kötendő alku csak az 
ország egészére kiterjedő hatalmának néminemű korlátozásával fenyegette, a nemzetiségek vezető
rétegeivel kötendő megegyezés gondolata viszont -  még ha kifejezetten függetlenségi jelszavak 
egyelőre nemigen hangzottak is fel a nemzetiségek körében — azt a rémképet idézte elé, hogy hatal
ma előbb-utóbb pusztán az ország területének töredéke, a magyar lakosságú területek fölötti hata
lommá fog szűkülni.

Ilyen körülmények között azután a magyar forradalmat vezető nemesi réteg 1849 tavaszán, 
amikor ütött az utolsó óra, az erőviszonyokat komolyan immár pillanatnyilag sem változtathatta 
meg többé a maga javára. A munkások továbbra is s mindvégig kitartottak a forradalom ügye 
mellett; legjobbjaik ott voltak a forradalom utolsó harcosai között is azoknak a selmecvidéki szlovák 
bányászoknak a személyében, akik még jóval a világosi fegyverletétel után is gerillaharcokat vívtak 
a császáriak ellen a Felvidék rengetegeiben. A magyar parasztok továbbra sem hagyták cserben a 
forradalom ügyét, habár lelkesedésük mind alább szállott is. A nemzetiségi tömegek tekintélyes 
része pedig, akárcsak addig, továbbra is ellenségesen állott szemben a magyar forradalommal, 
habár az ő köreikben meg apránként kibontakozott a Habsburgok korábban készpénznek vett üres 
ígéreteiből való kiábrándulás folyamata. És a körülmények ilyetén hozzávetőleges változatlansága 
a magyar forradalom nemesi vezetőrétegét egyenes úton vezette el Világoshoz.

A magyar nemesség azonban, ha a fejlődés általános követelményei szerint nem is, a maga pilla
natnyi érdekeinek szemszögéből nézve kétségtelenül a lehető leghelyesebben politizált. Mert az az 
út, amelyre ekkor rálépett -  hála az addigi fegyveres ellenállásnak - , Világoson át törvényszerűen 
vezetett tovább, hatvanhét felé. S ezen az úton haladva, a magyar nemesség elveszítette ugyan 
j obbágyait és kénytelen volt lemondani vágyálmáról, a magyar államhatalom korlátlan gyakorlá
sáról, megmenekült viszont a földosztástól, elérte birtokainak kapitalizálását, biztosította a maga 
számára azokat az előnyöket, amelyekkel az ország iparosodása járt, kivívta az államhatalomban 
való részesedésének sokkal nagyobb mérvét, mint amekkorával 1848 előtt rendelkezett, s csorbítat
lanul fenntartotta az ország nemzetiségei fölött élvezett uralmát. A magyar nemesség tehát, a maga
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PRÓZA
írja: Béládi Miklós

D éry T ib o r: A kiközösítő
( Szépirodalmi, 1966)

„Rend szabadság nélkül? Előbb-utóbb felrobban. Szabadság rend nélkül?
A pokolnak erre a bugyrára igyekszik figyelmeztetni regényem, jajkiáltásként. Mert az emberi lélekben ez is 

fortyog, s olykor kiönt, s eliszaposít maga körül birodalmakat, korszakokat. írhattam volna erről történelmi 
regényt is, mondjuk a hanyatló Róma társadalmáról, de minthogy a történelem adattárát nem tartom sokkal 
megbízhatóbbnak a költői képzeletnél s ennek kötetlen játéka jobban érdekel -  legalábbis a regény megírásakor - ,  
mint a lassú baktatás Clio lába nyomán, tehát nem a múltból indultam a jelen felé, hanem emebből a jövőbe.” 
Az idézetet a G. A. úr X.-ben előszavából vettük. Akkor és ott elutasította Déry, hogy Clio lába nyomán járjon, 
A kiközösíts mégis a hanyatló Róma társadalmához fordult tárgyáért, hogy a múltból elindulva, s a történelmi 
regény „baktatását” játékosan parodizálva, érkezzen meg a jelenhez. A G. A. úr X.-ben „polémikus utópiája” és 
A kiközösíts fönntartásokkal átszőtt, szándékoltan a jelenre vonatkozó múlt-ábrázolása egy tőről fakad; a két regény 
egymást kiegészítő, sőt föltételező alkotás. A G. A. úr X.-ben a rendnélküli szabadság regénye, A kiközösíts a sza
badság nélküli rendé. Az utópia embertelenséget vetít az olvasó elé; A kiközösíts ironikus megtévesztésekkel él, 
de a játék mélyén ráismerhetünk a G. A. úr X.-ben riadalmaira.

Déry Tibor regényeit -  a Szemtöl-szembe megírásától -  sohasem a klasszikus egyvonalúság és egyszempontúság 
építette. Ezért is lehetett műve és egyénisége oly sokáig a játékszabályokat sorozatosan megsértő, a magyar próza 
hagyományos és merev világától elütő jelensége. Szemléletmódjában jól megfért a részletek pontoskodásig hiteles 
rajza a bizarr fantázia játékaival, a bizonyító kifejtés az elmosódó vanalu álom-technikával. A tényeket némelykor 
egy naturalista becsvágyával halmozta, máskor egy szürrealista felajzott mámorosságával szédült a képzelet 
kiszámíthatatlan játékaiba. Igazi elbeszélőként szívesen és izgalmasan mesélt el történeteket, de a cselekményt 
akárhányszor félbeszakította az elmélkedés kedvéért -  regényeiből nehézség nélkül bármikor össze is lehetne 
állítani kis esszék, gondolatfutamok breviáriumszerű gyűjteményét. A hagyományosabb eljárásokat még leginkább 
az alakteremtés módozataiban hasznosította, de viszonylag kevés szereplőt mozgató világában aligha találunk 
egyetlen hősre is, aki a kivételesség, furcsaság, vonzó vagy taszító különcség valamilyen jegyét ne viselné magán. 
Műveinek játékossága, szemléletmódjának iróniája, légkörnek és stílusnak bizarr villanása, a különcök iránti 
szemmel látható vonzalma sokszor gyanúba is keverte az írót. Déry művét nemcsak világnézeti eredetű fenntar
tások és viták fogadták. Voltak évek, amikor „különcsége” a modern dekadencia hatásos álcázásának tetszett, 
művének nemcsak gondolati tartalma váltott ki ellenvéleményeket, hanem szemléletmódjának esztétikuma is. 
Mintha Déry műve lett volna a csatorna, melyen a magyar irodalomba átáramlott valami megrontó és idegen 
szellem, a betegséggel kacérkodó fölényesség, a játékossággal takart démonikusság. Az egyértelműség világát 
fölkavaró talányos sokértelműség, a szilárd értékeket kétségbe vonó nyugtalanság és bizonytalanság. A kaland 
baljós sugalmazása, -  magyarán irodalmi ízlésünk normáinak tagadása.

Nevezzük légből kapottnak ezt a vélekedést? Ma már szükségtelen bizonygatni, hogy nincs másik 20. századi 
magyar prózaíró, akit tartósabban igézett volna meg a modern regény eszme- és stílusvilága. A Móricz utáni 
próza új vívmányokat teremtő alkotói -  Nagy Lajos csakúgy mint a „népi” írók s a Nyugat második és harmadik 
nemzedéke — egy-egy feladat betöltését vállalták. A naturalizmus fölfrissítését, a puritán tényirodalom megterem
tését, elbeszélés és líra egyesítését, a gondolati horizont tágítását, a jelképes és látomásos stílus kikísérletezését. 
Déry nem érte be egyetlen feladat megoldásával. Mindegyik művében mást is akart mint az előzőben, — életműve 
a folytonos újrakezdés és újat keresés ritmusa szerint is tagolható. Ne tagadjuk, hogy nem látni ennek a mindig 
más irányban tájékozódó nyugtalanságnak a kihívó és szentségtörő mozdulatait is. De afelől már nem támadhat 
kétségünk, hogy Déry milyen kivételes szerephez jutott a regényirodalom Prousttal kezdődő fejleményeinek meg
honosításában. A Móricz utáni magyar regénynek vitán fölül a legtöbbet kísérletező és megkísértő alkotója; 
eredményei jogán is a legnagyobbak között a helye. A G. A. úr X.-ben és A kiközösíts ismeretében mindezt még 
több joggal állíthatjuk. A fölszabadulás utáni évek választást sürgető légkörében lehetett némi jogosultsága a 
kérdésnek, hogy melyik irányban volna jobb haladni: Móricz útján vagy a Befejezetlen mondatén? Akkor még 
részben maga Déry is elismerte, hogy a kérdést csak a kizáró ellentét formájában szabad föltenni. Később az 
irodalom fejlődése magától értetődően törölte a mondatból a vitázó értelmű vagy-ot, helyére a mellérendelés 
egyszerű kötőszavát írva.

A kiközösíts történelmi regény, de nem „lassú baktatás Clio lába nyomán” . Az a legszembetűnőbb vonása, hogy 
írója nem bízik a klasszikus történelmi regényeknek az objektivitás illúzióját fölkeltő módszerében. ízlésünkbe 
szívódott, hogy a történelmi regénynek minél teljesebben a történelmet kell idéznie: a nép, a nemzet fontosabb 
eseményeit, egy közösség életének sorsdöntő fordulatait, hogy a megbízhatóság előjogát őrző tudomány érvelése 
mellé egyenrangúan állhasson az irodalomé — az írói képzelet nem kevésbé meggyőző bizonyítékait sorakoztatva
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föl. A klasszikus történelmi regény nem is függetleníthette magát a tudományban fölhalmozódó hatalmas ismeret
anyag „kihívásától”, Balzac is legfeljebb arra hivatkozhatott nagy műve előszavában, hogy munkája nem lesz 
alábbvaló a szaktudósénál, mert azt írta meg -  az erkölcsök történetét - ,  aminek földerítésére a tudomány nem 
vállalkozott. Ez a fajta dokumentum hűségű, forrásokra és egyéni búvárkodásra támaszkodó történelmi regény 
jobbára már a múlté. A mi tájainkon is egyre ritkábban tűnik fel, visszaszorul az életrajzi és ifjúsági irodalomba. 
Akárhány újabb történelmi regényt és drámát láthatunk, mely nem akar a klasszikus értelemben vett történelmiség 
szabályaihoz igazodni. A történelmi téma bevallottan a jelen-ábrázolás egyik módszerévé: jelképcs-példázatos 
vagy ironikus-groteszk lehetőségévé módosult. Némelykor -  mint a történelmi parabolában -  a történelem nem 
anyaga az írói elgondolásnak, csupán külső formája, a megelevenités kerete. A múltban játszódó esemény ilyenkor 
egyszerűen álcázás ; az író mindvégig a jelenhez fordulva beszél ; a történelem csupán szabad kezet ad számára, 
hogy etikai célzatú mondanivalóját az ember helyzetéről sűrítve, kinagyítva szólaltassa meg, a világot mozgató 
erőket lényegükre meztelenítve mutassa meg. A történelmi regény másik válfaja ironikus — mint A kiközösíts — a 
történelmi anyagot nem kárhoztatja teljesen mellékes szerepre, az elbeszélésben hangsúlyokat juttat a tárgy köz
vetlen tanulságainak, annál is inkább, mert az ember történelmi útja és lehetősége érdekli. A parabola az ember 
„lényegét” szeretné föltárni, érték-rangsort állít föl az emberi magatartásformák között; helyzeteit és hőseit 
fekete-fehér színezésben jeleníti meg. Hangneme a véglegesség-igényből nyeri ítélkező, igazságosztó pátoszát. 
Legfőbb célja, hogy az egyénre szabott emberi üdv etikai normáit fedezze föl. Az ironikus szemléletmód eleve 
kételkedőbb és kiábrándultabb. A kiközösítő játékosságában, profanizáló gúnyolódásaiban is észrevenni a történelem 
látványától visszaborzadó szorongásnak, aggodalomnak a jeleit. Ez a regénytípus nem is gondolhat arra, hogy 
pontos megnevezésekkel fölossza a világot jóra és rosszra. Érdeklődését nem az egyes ember, hanem a történelem 
köti le, ennek szeretne „lényegére” rábukkanni. A megoldást sem az ember egyéni-etikai körében, hanem az ember 
és világ viszonyában, a kollektívum szervezetében kutatja. Egyáltalán nem közömbös az erkölcs iránt, de merő 
hiábavalóságnak tartaná, ha csupán az egyénre érvényes belső igazságok szintjéig jutna, mert az emberben a 
társadalmi meghatározottságot tartja perdöntőnek. Idegen tőle tehát az ítélkezés pátosza is, s bár fölényes -  hisz 
nem csupán a történelmi regény megbízhatóságát parodizálja, hanem az ember történelmi távlatú küzdel
mének eredményessége felől sincs teljesen meggyőződve, -  magatartásának magvát a megértés és részvét alkotja.

A kiközösítő ironikus regény, ám Déry iróniája itt nem annyira intellektuális távolságtartás, inkább a szükség 
átváltoztatása fölénnyé. Fölény, mely bármikor hajlandó elismerni kudarcát vagy épp vereségét. Az irónia látszó
lagos komolysággal fogadja a neki nem tetsző, a véleményével ellenkezőt, de mindent idézőjelbe tesz, s eléri, hogy 
a vele szembenállóban a bizonytalanság érzése kerekedjék fölül. Az irónia valamit elismer, de oly átlátszó 
gúnnyal, hogy ezzel már lehetetlenné is teszi. A kiközösíts ironikus, amíg a történelmi regény fontoskodását és a 
vallási, hatalmi harcokat veszi célba. Irónia fejeződik ki a regény idejének és helyének aggályos pontosságú 
körülírásában, Ambrus püspökké választásának részletezésében. Ironikus egy-egy fontos epizód beharangozása 
és ábrázolása, például Ambrus látogatása az ariánus császárnőnél vagy a furfangos aquileiai zsinat történetének 
elbeszélése. Kaján irónia villog a regény lapjain valahányszor a hosszúkás, gótikus fejű és kecses tartású milánói 
püspök nagyon is célszerű és gyakorlatias indítékú ájtatosságairól esik szó. Ambrus alakját végig körüllengi az a 
regény elején elhangzó mondat, hogy püspökké szenteltetvén, szétosztja a vagyonát a szegények között, kivéve 
„összes földbirtokait, városi magánpalotáját s a comói tó partján épült villáját” . S a többi szereplő is mind fon
tosságának megfelelően részesül az írói gúnyból. Az eltúlzásokban, Ambrus csodáiban, a stiláris körülményes
kedésben, a fontolgató-latolgató körülírások hosszadalmasságaiban ugyanennek a magatartásnak a jelenlétét 
ismerjük föl. A stílus kiütközően mai szavai, fordulatai a nyelvi eszközök legláthatóbb felszínén futtatják végig 
az iróniát és paródiát. A magasztos minduntalan alantasba csap, az ájtatosság hétköznapi ricsajba és komédiá- 
zásba fullad. Ambrus a szószékről röviden „apuskámnak” titulálja az eretnek püspököt, az aquileiai zsinatra 
a meghívók szétküldését,,beütemezik”, a vallási csoportok „frakció” néven említtetnek, egyesek ,,opportunista” 
módra vonaglanak stb. Szent Ambrus így mível csodát a gyülekezet előtt: „a nagy testű kövér szűz elsápadt, 
hirtelen eleresztette Ambrus tunikáját s hangosan jajveszékelve, mintha egy láthatatlan óriás kéz szájonvágta 
volna, visszafutott helyére”. A stílus állandóan ide-oda vibrál az emelkedettség, nyelvi szépítés és a gúnyolódás, 
káromlás végletei között.

Ez a vibrálás is érzékelteti: A kiközösítő nem akar kétségben hagyni a jelenre vonatkozás célzata felől. Az idő
számításunk utáni IV. század eseményei, katolikusok és ariánusok élethalálharca, Ambrus püspök erélyes 
uralkodása az egyház, majd a császárok fölött számos részletében mai párhuzamokat sejtet és vonz. A merénylő 
törvényszéki kihallgatása, az eretnekeket kiátkozó aquileiai zsinat vita-módszere, Ambrus püspöknek az eltéve- 
lyedőket üldöző buzgalma -  mindez soha nem szó szerinti, hanem ironikus-jelképes átsugárzások formájában a 
mai korra irányul. Mi sem volna azonban hiábavalóbb, mint részletről részletre haladva, hasonló megfelelések 
fölfejtésén töprengeni. A kiközösíts nem azért ironikus-parodikus regény, mert minden epizódjának megtalálhatjuk 
jelenbeni mását. Déry nem allegóriát írt, szemléletmódjától távol esik az egyszerű behelyettesítés közvetlen 
stílusú módszere, múltnak és jelennek, ábrázolt és valóságos világnak egyenes, egyértelmű összetartozása. Mily 
kevés gondot okozna ez a regény, ha katolikusok és ariánusok viszályában is valami nemrég még időszerű feszültség 
utalását lelhetnénk fel. A kiközösílSben nincs nyoma a nyers, goromba aktualizálásnak. A regény sok színt villogtató 
stílusából természetszerűen következik, hogy inkább lehetséges, mint feltétlen egybehangzásokra figyelmeztet.

Részletek helyett a regény gondolati szövetéhez kell folyamodnunk a mai olvasónak szánt írói mondanivaló
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megértéséért. A kecses tartásé milánói püspök eretnekekkel császárokkal folyó küzdelmének rajzából bomlik ki 
az ember történelmi útját kérdező gondolat. Ambrus püspök tevékenységét az ironikus játék megfosztja szent legen
dájától, ugyanakkor emberi jelentőséggel ruházza föl, s a regénynek ő lesz az egyetlen szereplője, akinek sorsát 
komoly, aggódó írói tekintet kíséri végig. Ambrus lángoló szónoklatai közben is bizonyságát adja mindig gyakor
latias észjárásának. A hatásos szó művésze; a tőrbecsalás és a cselszövés mestere, a püspöki trónba is külső erők 
akarata ellenére ültetik, -  hivatását azonban egyre megszállottabb buzgalommal, odaadással gyakorolja. Ezért 
figyeli az író igazi érdeklődéssel hőse szellemének végletek között kisülő villám-cikázását. Ambrus mindjobban 
megkeményíti magát, hogy kijutva a részvét „szörnyű útvesztőiből”, rendíthetetlenül törhessen előre céljai felé. 
Vállalja a „prófétaságot”, mert hite szerint az emberiség egyetlen módon, a tökéletes zavartalanságú rend világá
ban nyerheti el boldogságát, amidőn a haszontalan és ártalmas eretnekség utolsó megnyilvánulásait is sikerült 
elfojtania magában. A teljes egység az emberiség célja -  hirdeti Ambrus -  egyre tökéletesebben és kegyes szándé
kaiban megkeményedve. „A gondolkodás és érzés tántoríthatatlan és megtámadhatatlan egységét” követeli -  
„A hatalmas falat, amely mögött meghúzódva, kivédhetik a szellem minden csábítását és kísértését, hogy szerény 
képességeikhez mérten boldogan s elégedetten juthassanak túl életükön.” Ellentmondást nem tűrő a szent püspök 
hite, vakbuzgósága kíméletlenül üldözi az egyetlen igazi eszmétől akár csak árnyalatokban eltávolodókat is. 
Mint a G. A. úr X.-ben, ugyanúgy A kiközösítő is eszköz és cél között lát feszültséget a tárgytól elszakadó, a törté
nelem egész menetére rávetülő egyetemes érvénnyel. „Nem félős-e, hogy nagy ügyesen ide-oda kanyarogva 
egyszer-másszor elveti a sulykot s a célt összecseréli az eszközzel, az eszközt a céllal? Mert van-e a földi életben 
olyan cél és olyan eszköz, mely egyazon anyagból való és szelíden azonosulhat egymással?”

Ambrus az embereket kedvük és akaratuk ellenére, minden áron boldogítani akarja. Oly tervszerűen és rendít
hetetlenül, hogy kezében az eszköz céllá minősül át. A vakbuzgóság mind több hatalmat követel, és törvényszerűen 
odajut, hogy a „messzi gyógyulás reményében” újabb meg újabb sebeket osztogat. A regénynek ezt a rétegét 
már nem járja  át az irónia. A kritikus távolságtartás fölényes tudatát leveti az író, amint az események mögött 
rejlő értelmet próbálja megfejteni. Ugyanaz a világlátás, ugyanaz a reménytelenség diktálja szavait, mint a 
G. A. úr X.-ben sötét és kietlen látomását: „az emberi szenvedésnek se kezdete, se vége s hogyha egyik közbülső 
szakaszán meg is akasztják -  mint a vándorló hangyák menetét - ,  egy pillanat múlva újra összefut, és sürgősen 
folytatja útját a történelem változatos, de sajnos, mindig vérszagtól bűzlő síkján” .

A kiközösítő valami elviselhetetlent próbál elviselhetővé tenni anélkül, hogy teljesen szabadulni tudna tőle. Ami 
elviselhetetlen : hogy sem a szabadság, sem a rend nem kínál gyakorlattá fordítható életelveket. Déry történelem
idézése — saját logikájából eredően — érinti a nihilizmushoz vonzódó felismeréseket is: a „gyógyulás” messze van, 
oly messze, hogy számunkra majdnem közömbös. A távoli jövő elfoszló ábrándjai helyett nem marad egyéb lehe
tőségünk a sebek további osztogatásánál és a gúnnyal emlegetett „türelmes ravasz aprómunkánál”. S a jövőben még 
a pusztulás réme is benne szunnyad a G.A. úr X.-ben utópiája szerint. Vigasztalan kép.

Mindezt megtetézi a paradoxonok, abszurd megfogalmazások célzatos sorozata. Déry szinte behálózza olvasó
ját ingerlőén szellemes gondolatokkal, villanó fényű aforizmákkal. Ezek a gondolat-szikrák nem azért röppennek 
fel, hogy a regény „jelentése”, az író eszméje felől tájékoztassanak és iránytűt adjanak a tétova olvasó kezébe. De 
lehetetlen tőlük elvonatkozódni. Részük van a regény hangulatának alakításában, nem is kevés. Elmondható, 
hogy Déry regényében is „felső, középső és alsó áramlatok” ismerhetők fel, miként a kecses püspök eszejárásában. 
A gondolati „áramlat” sok minden fontosat kimond, de a regényhangulathoz idomulva igen szeszélyesen; 
némelykor csak azért, hogy legyen mit cáfolni, hogy később meg a cáfolat váljék az író aforizma-mámorának cél
pontjává. így üt bélyeget a regény hangulatára az ellentétek játéka. A játék nem feszült dialógusokat teremt -  mint 
várható lenne -  hanem sokkal inkább lebegő bizonytalanságot, meghatározhatatlan derengést áraszt szét a re
gényben. A valóság minduntalan elsiklik a megismerés elől s mindennek az ellenkezője is igaz lehet -  e benyo
mást mindkét regény fokozatosan megerősíti.

Hogy mégsem a viszonylagosság filozófiájához szegődött az iró, arról leginkább a két új regény tárgyának végle
tes egyoldalúsága győzhet meg. Fölidézik az emberi történelem szélsőséges lehetőségeit, mert az író meg akar ben
nük küzdeni az elviselhetetlennel. Bizonyos, hogy nyoma sincs már itt a Felelet realista igényű kor-összefoglalásá
nak, racionalista optimizmussal táplált egyenletes társadalmi tablójának. Sem a visszatekintés szilárd egyöntetű
ségének, sem az epikus előadás nyugalmának, mely a társadalom lenti és fenti osztályaiból jött szereplők sorsát 
pontos mérlegelés birtokában oly szépen egybeszőtte és életüket célszerűen irányította. Déry elvesztette optimiz
musát, de nem a racionalizmusát. Világképe ma is ellentéte még a kafkai irracionalista végzetszerűségnek. A ki- 
közösítőt „hitetlenül, mégis reménykedve” írta. Valami elviselhetetlent próbál elviselhetővé tenni, anélkül, hogy 
az elviselhetetlentől teljesen szabadulni tudott volna.
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KÉPZŐMŰVÉSZET 
írja: Németh Lajos

Barcsay Jenő kiállítása az Ernst Múzeumban
Közel egy évtizede láthattuk az azóta oly sokszor megsiratott Nemzeti Szalonban Barcsay Jenő legutóbbi gyűjte
ményes kiállítását. Az ott bemutatott anyag Barcsay művészetének klasszicizáló arcát mutatta, úgyszólván festői 
lecsapódása volt annak a szigorúan természetelvű, a quattrocento problematikusainak a magatartását idéző 
grafikai tevékenységnek, amelynek szülöttei a világhírűvé vált művészeti anatómia és drapéria tanulmányok 
voltak. E korszak termése némiképp elkülönült Barcsay életművében, legalábbis nem illeszkedett be teljes 
szervességgel abba a harmincas évektől induló fejlődési folyamatba, amelyet gyakran a ,,magyar konstruktiviz
mus” elnevezéssel szoktunk illetni. Ha stíluskategóriával akarnók jellemezni a Nemzeti Szalon-beli kiállítás 
anyagát, a ,,neo-reneszánsz” terminust kellene talán használni, ha nem sajátította volna ezt már ki a historizáló 
akademizmus. Persze Barcsay klasszicizáló korszaka ugyancsak távol állt mindenfajta akademizmustól vagy 
historizálástól, mégis joggal merül fel a reneszánsz terminusa. Ezekben az években itáliai látogatása után ismét 
felébredt Barcsayban Masaccio, Piero della Francesca művészetének az élménye. Műveiben nagy hangsúlyt 
kapott a harmadik dimenziónak plasztikus tömeggel való érzékeltetése. Emberábrázolása is klasszicizáló volt, 
viszonylag közel került a természethez, jellemzőmód asszonyfejei szemgolyóján még a fénypötty is megjelent. 
A természetelvűség nagyobb hangsúlya ellenére az emberi alaknál azonban a pszichikai vagy az illusztratív elem 
szerepe nem nőtt, a figurák a létpiktúra időtlenségét árasztották. A műtermi festőállvány-sorozaton és a szent
endrei ház-metamorfózis képeken ugyan tovább élt Barcsay alapvetően konstruktív szemlélete, de a reneszánsz- 
szellemű és konstruktív megoldás szimbiózisba került, a konstruktív képek is közelebb kerültek a természethez, 
mint a negyvenes évek végén festett hasonló művek.

A most rendezett nagy gyűjteményes kiállításon ismét a konstruktivista festmények dominálnak. Jóllehet főként 
az elmúlt három év termése került bemutatásra, mégis Barcsay a folyamatosság érzékeltetésére fontosnak tartotta 
néhány korábbi konstruktív képének a kiállítását is, és bár a katalógusban még szerepelnek, a rendezés során 
kihagyta azokat a képeit, amelyeknek szelleme inkább a reneszánsz élményvilágú korszakával rokon. Természete
sen Barcsay nem közvetlenül folytatja a negyvenes évek végén kialakult stílusát, hanem új elemekkel gazdagítja, 
megkísérli beleolvasztani azokat a vívmányokat is, melyeket a klasszicizáló korszakában ért el.

A negyvenes években Barcsay fekete-fehér kontrasztban gondolkodott, és a már-már non figuratív konstrukciót 
is indulati elemmel, fojtott drámával töltötte meg. A festői elemet elsősorban a pasztózus ecsetkezelés és a faktúra 
olykor brutális hangsúlya képviselte. Az utóbbi években azonban Barcsay koloristává vált. Nem oldott, mégis 
festői. A választékos, finom színakkordok csakúgy megtalálhatók, mint a dekoratív kontrasztok, az arany, a mély
vörös színek, sőt -  néhány mozaiktervénél -  egészen a Léger-színvilágára emlékeztető harsányabb megoldás is. 
A jogaiba helyezett kolorit ugyanakkor új elemmel gazdagította Barcsay művészetét* az érzelemmel. Szemérmes, 
tartózkodó emóció ez, hiszen más el sem képzelhető egy oly objektív művészi attitűdnél, mint amilyen Barcsayé. 
Érdekesmód ez az emocionális gazdagodás először a vonalnál jelentkezett, és csak később melegítette át a kolo- 
ritot. Korábban ugyanis nemcsak a puritánul értelmezett fekete-fehér színképlet, hanem a képek vonalkonstruk
ciója is elvont, személytelenül objektív volt, mégha az elvonatkoztatás nem is ment el feltétlenül a teljes non 
figurádéig. Az ötvenes években festett szentendrei képekben már nagy szerepet játszott a szín, de ekkor még 
elsősorban dekoratív elemként, a színkompozíció ugyanolyan steril volt, mint az egész képszerkezet. Néhány évvel 
ezelőtt azonban a mezőségi tájról készített feljegyzések mind több személyes érzéssel, gyöngéd lírával gazdagodtak. 
A soha el nem felejtett szülőföld élménye éledt újjá e vékonyan erezett grafikákon. A konstruktív váz persze meg
maradt, de olyan érzelmi finomsággal telítődött, amelyre korábban nem volt példa, sőt még próbálkozás sem. 
És ami néhány éve újdonságként jelentkezett a kis tus- és ceruzarajzokon, most felbukkant a koloritban is. Az olyan 
címek, mint ,,Umbrában sárgák” , még elvont színharmóniák keresésére is utalhatnak, de már az „Emlék vörös
kék” cím többet elárul. A színek e képeken már emócióval telítettek, milyenségüket már nemcsak a képépítmény 
logikája, a pusztán formai viszonylatok szabják meg, hanem -  ha tartózkodóan és szemérmesen is -  érzelemtől 
fűtöttek. Persze a címeket csak szimptómaként említettük, hiszen a puha, lágy színek m ár eleve a lírai elem foko
zódásáról vallanak. Ennek megfelelően Barcsay legújabb műveiben -  ha azok lényegében meg is maradnak 
a geometrikus absztrakció talaján — a konstruktivizmus szigorát enyhíti a lírai absztrakció szubjektivebb hangja.

Barcsay legújabb képei esztétikai megoldása felveti a természetelvűség és a non figuráció viszonyának a problé
máját. Nem új kérdés, hiszen a probléma végighúzódik Barcsay egész életművén. Nem is elsősorban az emberi 
figura ábrázolásának a kérdése ez, hiszen Barcsay figurális mozaik-frízei legalább annyira elvontak, mint a szent
endrei motívum-absztrakciói. Mégsem lehet egyértelműen non figuratív művésznek minősíteni -  még a legújabb, 
formálisan non figuratív festmények ellenére sem. Kiindulópontja a természet. Legutolsó nagy könyve, a „Forma 
és Tér” ugyancsak bizonyítja, hogy a konkrét motívum milyen perdöntő nála. Ahogy a művészettörténészek 
utánajárva Cézanne motívumainak, megtalálták még kedvelt malomkövét is, úgy könnyű meglelni Barcsay 
motívumai valóságos példáját is, hiszen legtöbbjét fényképben közli is könyvében, sőt, a vázlatok publikálásával
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még azt is megmutatja, hogy milyen fázisokban történik a motívum konstruktív-esztétikai analízise. Mégis 
a látszólag hasonló kiindulás ellenére is magatartása más a motívummal szemben, mint volt Cézanne-é. A Bar- 
csaynak adott természet ugyanis már nem a cézanne-i, hanem olyan természet, amely már magába foglalja 
a cézanne-i interpretációt, sőt a kubizmusét is. Cézanne ugyanis még az impresszionizmus természet-értelmezé
sével sáfárkodott, illetve művészettörténeti tette részben az volt, hogy az impresszionizmus puszta benyomásként 
tételezett természetét ismét objektívvá tette, szükségszerű összefüggések organizmusává szilárdította, a puszta 
látványként adott, a  recehártyán képpé realizálódó motívumot a dolgok jelenségvilága mögött rejlő geometriai 
szerkezetnek a  felszínrehozása segítségével rendezte el. Erre a primér elrendező munkára Barcsaynak már nem 
volt szüksége, az ő szemét már nemcsak Cézanne művészete, hanem a kubizmus is pallérozta. Számára a természet 
már eleve m értani rend szerint rendeződik, illetve az olyan motívum, amely amorfsága vagy véletlenszerűsége 
miatt ezt álcázza, egyáltalán nem is érdekli. Az ő természete tehát már nem az impresszionizmus puszta benyomás
világa, nem a légköri jelenségek, valőr-viszonylatok hordozója, hanem prekoncepciózus látás, már bizonyos 
elvonatkoztatottság gyümölcse, illetve mint a művészi feldolgozásra alkalmas jelentés-egész, már preformált. 
Ezért vonzódott oly előszeretettel a valóságban m ár eleve megkonstruált motívumokhoz, mint a padlásfeljárók, 
a kapuzatok, az oromfalak, a festőállvány stb. Barcsay tehát már ott kezdte, ahol Cézanne abbahagyta. Ugyan
akkor -  ha hato tt is rá -  nem járta végig a kubizmus útját, nem is tekinthető kubistának még úgy sem, mint 
a szentendrei konstruktivisták másik vezéralakja, Kmetty János. A szerkezetében már preformált motívumot 
Barcsay sokkal inkább a síkkonstruktivizmus szellemében analizálta és járta végig szüntelen azt az utat, melyet 
Mondrián já r t meg az almafa és katedrális sorozattól a De Stilj-korszakbeli neoplaszticizmusáig. Eközben a sík-tér 
és formaviszonylatok tisztázása történt meg a „Forma és Tér”-ben lefektetett elveknek megfelelően. Hogy az 
absztrahálás folyamata nem vagy csak a legritkább esetben ment végig a teljes non figurációig, ez nem csupán 
Barcsay sajátja, hanem a modern magyar festészet egy részének jellemvonása. Elég csak Domanovszky vagy 
Bartha László legújabb képeire utalni. Az előbbi csendéleti motívumokból, az utóbbi a befagyott Balaton jég
tükrének kristálytöréseiből indul el, de mindkettő a festői elem elvonatkoztatásában eljut a non-figuratív művészet 
határáig. R ejtett vagy óvatos absztrakt művészetnek nevezhetjük e jelenséget. Nem feltétlenül hibrid karakterű, 
nem is feltétlenül átmeneti műfaj. A fauves-tői kezdve a kubizmus különféle fázisaiig vagy Braque érett stílusáig 
ugyancsak sok művészettörténeti példát sorolhatnánk fel, amely esztétikailag hasonló elveken alapul. Hogy 
Barcsaynál ez milyen gyümölcsöző, azt elsősorban az elmúlt években kibomló mozaik-művészete mutatja. E mo
zaikvázlatokban és a kivitelezett Nemzeti Színház-mozaikban sikerült is szintézist találnia az elvont térkonstrukció, 
az emberi alaknak a világos-sötét ritmusképleten alapuló megépítettsége, a monumentális-dekoratív összetevő és 
a megőrzött figurális elem között.

A legújabb művekben azonban Barcsay absztrahálási módjában új vonások figyelhetők meg. A legtöbb kép 
ugyan még annak az útnak az eredményét m utatja, amely a konkrét motívumtól a szerkezeti elemek hangsúlyán, 
ez efemer részek szelektálásán át a konstruktív szellemű plasztikai nyelv megalkotásához vezetett. Itt tehál 
a természeti meghatározó -  legalább is a kiindulásában -  közvetlen. Az új képeken azonban a kiindulási motívum 
már szubjektíve determinált. A forrás itt is a természeti valóság, de ennek léte már csak közvetetten, emlékképpé 
szublimáltan jelentkezik. Barcsay közel négy évtizede tölti ideje nagy részét Szentendrén. Az ezerszer látott és 
többször megfestett motívumok most kezdenek a pszichikai mezőben önálló életet élni. E képekben nincs meg 
az a szigorúan analitikus szemlélet, amely a korábbi konstruktív képek sajátja volt, ezért magától értetődően 
többet magukba tudtak szívni Barcsay szubjektív, lírai élményvilágából is. Ebből fakad gyöngéd, emocionális 
fűtöttségük, az az új vonás tehát, amelyről elöljáróban írtunk. E képek is megőrzik a Barcsay-féle síkkonstruktiviz
mus geometrikus szemléletét, de a bársonyos színek, a finom harmóniák olyan gyöngédséggel telítik, amelyek új 
színt képviselnek Barcsay impozáns életművében. Míg a festők túlnyomó részénél az emberi figurák tolmácsolják 
az emocionális tartalmakat, Barcsay legújabb szakaszában sokkal inkább a non figuratív képek. Mozaiktervei 
és a kivitelezett nagy mozaik időtlenek, a figurák elvont plasztikai valóságok. Atmoszférájuk nem köti őket az 
emberi érzelmek világához. Objektivitásuk inkább az építészetéhez hasonlítható. Eszmét sugárzók, monumentá
lisak, organikusak, belső törvényüket formában manifesztálók, mint az architektúra. De ahogy az épület nem vall 
a művész szubjektív érzelmeiről, úgy ezek az asszonyalakok is plasztikai törvényeknek a megszemélyesítői. Ezzel 
szemben a non figuratív síkkonstrukciók érzelemmel átfűtöttek, líraiak. Persze e jelenség oka elsősorban az, hogy 
a mozaiktervek m ár csak a monumentális, murális műfaj műfajszabályai szerint is szükségképp elvontabbak, 
sommázottabbak és objektívebbek, mint az intim  méretű festmények. Mindenesetre a jelen szakaszban a mozaik
tervek szigora és a non figuratív képek és kisgrafikák lírája izgalmasan egészítik ki egymást, és e kettősség Barcsay 
életműve ragyogó szintézise lehetőségét és e szintézis művészettörténeti szükségszerűségét csillantja meg.
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M o ld o va  György: Gázlámpák alatt

Mindenki értse meg a sorsát ! — állhatna jelmondatként 
Moldova György új elbeszélései élén. Mindjárt az első: 
Fák a barlangban -  ilyesmit fejez ki, beszédes alcímnek 
kínálkozna; írói célkitűzés és olvasói útbaigazítás szim
bolikus foglalata. A téren, ahová a kötet sok színtere 
és figurája estéről estére odavarázsolódik, vendégül lát 
az író, aki — mint mondja — az elhangzó történetek 
„született hallgatóija: -  alighanem a legremekebb me
sélő az irodalmunk „kiskörében” szót ejtők között. 
„Hallgatása” -  élet-rejtvények megfejtése, homályban 
takart sorsok megvilágítása, s így értelmessé tétele -  
szenvedély, írói hivatás. S íme eredménye: egy remek 
könyv, ahol csakugyan le van írva a „barlangban növő 
fáknak” : fény felé törekvő, de valamiért a napra ki 
mégsem jutható magányos életeknek egész galériája.

Moldovát a sorsok miért?-je izgatja; minden ízében 
idegen tőle az a fajta „deskriptiv” irodalom, amely 
pusztán konstatálja s szenvtelenül regisztrálja, mint 
tényt, a magányt, a céltalanságot, a meg-nem-értett 
életet. Idegen tőle a belenyugvás. A mesélő a kiskörben 
álldogáló többiek okulására mesél, a történetek tanul
sága, verdiktje világos és érthető. így töltik be hivatásu
kat : fényre segíteni a barlangszájában növő fákat.

A miért ?-ekre pontosak a válaszok, mert Moldova 
helyes irányban keres utánuk. A korábbiaknál kevesebb 
szerepet juttat az élet-magyarázatokban hősei külön
leges képességeinek, rendkívüli erőnek, halált megvető 
vakmerőségnek. S még kevesebb figyelmet talányos 
életelvek szerint, társadalmon kívüli senkiföldjén élő
haló „idegen bajnokoknak”. A keszeg Kalina Pál haj
dani hősiességére — aki virtusból vállon elvitte a két
mázsás bálát — Zweck Bandié következik most, aki 56 
őszének bizonytalan viszonyai közepette arra vállalko
zik, hogy egy sportszatyorban biciklikormányra akaszt
va egymillió forintot: az egész gyár fizetését elhozza a 
Nemzeti Bankból az Üjpesti Járműjavítóba.

Vagyis a sors-megértésekben előtérbe kerültek a 
társadalmi és történelmi elemek. Az író ebben a 
kötetében, mint kígyó a kinőtt bőrt, úgy hagyta oda 
azt, amelyre „vagányromantika”, „hatásvadászat”, 
, ,periférikusság” s hasonló bélyegeket süthetett -  okkal- 
joggal -  a kritika. A bőréből persze azért nem bújt ki. 
Most is — mint a Mandarin, a híres vagány óta mindig -  
az érdekes és tevékeny emberek, a különleges ese
mények érdeklik. Mindegyik hőse „kisember”. De 
mindegyik hőse eleve perlekedő vita a modernista 
irodalmakban seregestül lézengő „kisember-figurák
kal, akik képtelenek véghezvinni bármit, akikkel soha 
nem történik semmi. Pontosabban: azt cáfolják meg
győzően, hogy a „kisemberekkel” nem szoktak törté
nelmi és társadalmi szinten jelentős események történ
ni, hogy a „kisemberek” nem képesek „hősökké” válni. 
Ellenkezőjét azért is bizonyíthatják hitelesen a Gázlám
pák alatt megelevenedő történetek, mert részben Mol
dova korábbi írásaival szemben is állítják, hogy a 
..hőssé válásnak”, a jelentékeny tevékenységnek nem

(Szépirodalmi, 1966)

kritériuma a héroszokhoz és gigászokhoz való hasonla
tosság. A kor szüksége és igénye a közember tisztességé
vel találkozva elégséges, reális lehetőségeket nyújt hoz
zá. Zémon mestert, a bábjétékost, bátor antifasizmusa 
emeli emlékében is naggyá, s minden korábbi, általában 
lélekzetelállító vakmerőségű Moldova-alak fölé. Ham
mer (Aki eltemette a halottakat) a teljesített küldetés nyu
galmával viseli sorsát: a magányt s a hullaszagot, amit 
azóta éreznek rajta viszolyogva az emberek, hogy 45- 
ben a dögvésztől mentette meg Kőbányát. Még abban 
a néhány elbeszélésben is a reális és konkrét történelmi 
meghatározók erejét érezzük, amelyek kifejezetten pél
dázatok egy-egy elvont morális vagy etikai törvényre. 
Arra, hogy a barátság legyőzheti-e a halálfélelmet, 
Kaja és Szigecsán balladája felel, s hitelének alapja, hogy 
a mi világunkban: Komló épülésekor játszódik. S az 
önfeláldozó anyai szeretetnek özvegy Weisz Oszkárné- 
ban testesülő szimbólumához is az eszázadi — testvére
ket óceánnal elválasztó -  történelmi realitások háttere 
szükséges. A korábbi „romantikusságból” annyi ma
radt, hogy korhoz, helyhez kötött, valóságos talajból 
eredeztetett „társadalmi ember” szereplőiben is az 
ember érdekli maga. Hogy mire képes egyedül? Miként 
tud helytállni akkor, amikor valami különleges ese
mény életének megszokott pályájáról kirepíti? Nem az 
izgatja, hogy egy társadalom, egy közösség egymást 
megtartó és mozgató fogaskerék-rendszerében miként 
illeszkedik az egyén, hanem az, hogy kiszakadva vagy 
kívül rekedve abból, miképpen tud talpon megállni. 
Ezért is magányosak oly sokan Moldova emberei közül. 
S ezért nem egy társadalmi, politikai rendszer direkt 
igenlése vagy tagadása olvasható ki elsősorban a novel
lák füzéréből, hanem inkább az, hogy a társadalmi, 
politikai rendszer milyen lehetőségekkel jön vagy aka
dályokkal áll a személyiség boldogulása elé.

A hazai szocializmusra vonatkozóan e kérdésekre 
Moldova néhány éve, folyóiratokban közölt kisregények
ben, az Utolsó esténk Szodomában és különösen az Akar 
velem beszélgetni? címűben igen szkeptikus válaszokat 
fogalmazott. A Gázlámpák alatt szereplőinek kiléte és 
útja nem hagyhat kétséget afelől, hogy azok átmeneti 
szemléleti rosszullétek voltak. Mert bár alig van írónk, 
aki úgy elbújna sok hőse mögött, mint Moldova ebben 
a kötetben, éppen azáltal, hogy annyi sorsot vállal, itt 
mutatja meg legjobban magát. Kirajzolódik ember- 
eszménye: a „köznapi hős”, akiben magasztos és szi
gorú erkölcsi törvények testesülnek. Becsület és önfelál
dozás, a munka -  a fizikai munka — bírása és tisztelete, 
állhatatosság, szülők iránti szeretet, világos gondolko
dás, testi ügyesség, erő is általában — s konok kitartás az 
élet értelmessé tételéért: a hivatás beteljesítéséért. Ez 
utóbbi lényeges, új vonás. Korábbi műveiben -  jól 
figyelték meg — többnyire a leszámolás, sokszor ember
életet követelő leszámolás volt a hősök életének célja,
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végpontjaj erkölcsi tartalma. Most a hivatás betöltése in
kább, ami az élet értelmét, nyugalmát biztosítja. Azo
nosuló szimpátiával ábrázolja mindazokat — Hämmert, 
Zweck Bandit, a bolond Vilmát, özvegy Weisznét, a 
legkisebb Jeszmás fiút -  akik teljesítették életük nagy 
feladatát, — erkölcsi nagyságukat közösségük valaho
gyan mégsem respektálta. S szereti azokat is, akiknek 
még nem sikerült célhoz érniük: Pál Dezsőt, akinek 
nem valósulhatott meg vágya a latin nyelvtanárság és 
Sas Dezsőt, aki egy sötétkék ruhával akarta kezdeni az 
életét, de az élete ment rá, amíg megszerezte. Ezek a 
hősök még épp a barlang szájában növő fák. Sorsuk 
summája azonban — „tudom és hiszem, hogy a fiaim 
kijutnak a napfényre” — világosan jelzi az író hitét. 
,,Szegények fölfelé!” igazítja útba tömören valamennyi 
szereplőjét az egyik novella címe. Bízik szegényeiben, 
biztos az ember fölfelé jutásában (ezért is bíznak benne 
olvasói; a kötet méltó népszerűségének ez az egyik for
rása) . Kiviláglik tehát ember-eszményéből szimpatikus, 
optimista világszemlélete; nemcsak általában bízik, 
hanem az itt és ma, a kőbányai tér környékén élők föl
felé jutásában biztos.

A „kőbányai tér” említése ne okozzon félreértést. 
E kötet a leghatározottabban törli Moldova György 
művészete mellől a „periférikus” jelzőt, mind „földrajzi”, 
mind „lelki” értelemben. Nem azért, mert a belvárosi 
talponállókban is nyilván hasonló sorsokra tudna igazi 
író rávilágítani, s nemcsak azért, mert bár -  mondjuk -  
a XI. kerületből a X.-ig tényleg elég sokáig megy az 
autóbusz, Kőbánya -  elvont és tényleges értelemben 
is -  közelebb esik az ország súlypontjához a Gellért 
térnél, hanem azért, mert épp most, midőn film, szín
darab, rádiójáték, több kisregény témájának és szín
terének szertelenül csapongó változatossága után indu
lásának színterére visszatért, most, ez a kötet oszlatja 
el igazán az aggodalmat, hogy Moldova az élet egyet
len szegmentjének, a kültelki vagány-világnak szűk 
horizontú írója maradhat. Ma fiatalabb íróink közül 
talán nála a  legkisebb a beszűkülés veszélye. Ellenkező
leg: ötletgazdagságával, szinte tékozló tapasztalat- és 
eseménybőségével rendkívüli tágas művészi tartományt 
foglalt magának. A lelkeknek sem a „perifériái” érdek
lik, hanem a mélységei. Minden története: egy-egy 
sorson átszűrt történelem.

S ezek a történetek műfajilag is remekek. A klasszikus 
novellák sok erénye: dinamizmus, két-három lapra 
teljes, lezárt történet sűrítése, izgalmas és a beszélgetések 
fesztelenségével folyó előadásmód, a nyelvi lelemények 
sziporkázó szellemessége jellemzi valamennyit.

A legnagyszerűbb mesélő a kisköriek közül mégis H. 
(azaz: Hazudós) Kovács; az ő történeteiről, vagyis a 
szatírákról, a karikaturisztikus parabolákról, e műnemi- 
leg és tartalmilag egész újabb novellisztikánkban jelen
tős darabokról külön kell szólni — nem mintha a kötet
ben is elkülönülnének és megbontanák annak egységét.

Moldova kezdettől hajlott a játékos, sokszor az 
abszurdig játékos ötletek, gag-ek, bizarr megoldások 
felé. Amíg csak itt-ott vegyített ezekből „valóságábrá
zoló”, a statisztikai tipikusság és hitelesség igényét 
tételező és szuggeráló műveibe, megütköztek rajta a 
kritikusok. (Miért kopog a -  Sötét angyalban -  Slampi,

mikor éhes, villájával az üvegszemén?) Most, hogy 
egész történeteket, teljes ciklust épít a groteszkre, szer
telenül karikírozott ötletekre, ezek funkciója és a „reá
lis”, sors-magyarázó, példázat-értékű novellákkal való 
testvérisége világosan látszik.

A Joszif Sztálin szárnyvasút építése, 1951 telén, az 
eszeveszett pazarlás egy esztelen, illuzórikus program 
beváltása érdekében -  a „komoly”, a „valóság-hitelű” 
elbeszélések között van. Itt maga a valóság, a realitás 
az abszurd, de a példázat, amiről szól, általánosabb ér
vényű lesz a  Hazudós Kovács történetek között, Az 
eltörött csavarban, ahol az ötlet abszurd: egy harminc 
forint ellenében és kétkampósszöggelmegjavíthatóeltö- 
rött sorompó-csavar — hatáskörök, szervek és főszervek 
bürokratikus duzzasztójában — milliárdos, országos 
üggyé terebélyesedik: karikírozódik. így válik a
példázat igazán példázattá s fonák, szatirikus para
bolává.

A szatírákban Moldova saját hőseit: hivatásukat tra
gikus kifejlettel teljesítő, egy-egy erkölcsi parancsolatot 
végletesen képviselő hőseit is karikírozza. Az önfelál
dozó hűségnek A bolond Vilma történetében nyújtott 
tragikai példázata A zöld-fehér menyasszony ban van 
„kifordítva” : H. Kovács önfeláldozó hűségét kedvenc 
klubjához, a Fradihoz az a bizarr ötlet parodizálja, 
hogy menyasszonyát, Sárikát, a szenzációs futball- 
őstehetséget, férfiasító műtét után kiesésre álló csapa
tának adja, áldozza fel, — Sárikáét H. Kovácshoz pedig 
az, hogy ezt vállalja. A pályakezdő Kalina Páltól fogva 
számos Moldova-történet a már-már emberfeletti telje
sítmény példázata, -  ezeknek is szatirikus parabolája 
Keserű Barnabásnak, a Fradi új magasugró csillagának 
groteszkje: akkorát ugrott, hogy „elérte a második 
kozmikus sebességet és . . .  elvitte a világűrbe a zöld
fehér színek dicsőségét” .

A szatirikus példázatok példa-anyagai általában a 
sport, leginkább a futball világából valók. Az író ez irá
nyú kétségtelen érdeklődése és tájékozottsága mellett 
alkalmassá teszi a fenti funkcióra ezt az élet-területet 
az, hogy a valóságban is itt vált át leggyakrabban a 
játék játékon túlivá (olykor „nemzeti üggyé”), s vissza 
megint játékká. S e téren -  az eredménynek, a győze
lemnek, a  rekordnak mindent alárendelő modem 
sportvilág terén — a valóság is mennyi fantasztikumot 
produkál! Mindeddig legremekebb megragadása és 
megfogalmazása e hazai és világjelenségnek az a szati
rikus parabola, amely a majmokból verhetetlenné 
edzett tizenegy pályafutásáról szól. A kötet két kiemel
kedő írása közül ez az egyik. A másik Straznyiczkynak, 
a gyermektelen, elcsapott segédszínésznek az élettörté
nete, aki -  mint nyilvános és hivatásos „Magyar Apa” 
-  egy Bocskai-ruha és egy overáll váltogatásával végig- 
játszhatta legutóbbi fél évszázadunk politikai történe
tét. A novella hiteles élettörténetnek indul, konzekvens 
végkifejlete azonban a szatirikus parabolákhoz kap
csolja: Straznyiczky mára szögre akaszthatta két kosz
tümjét, s jobb állást nem kapva, a Hősök téri emlék
műben, idegenforgalmi célból, Taksony vezér szobra 
helyén áll, amíg annak letörött fejét restaurálják. 
Vagyis ez az írás összekötő láncszem a kötet két tarto
mánya: a reális történelmi-társadalmi oknyomozással,
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sorsokat magyarázó elbeszélések és a groteszk karikíro- 
zások között.

A két tartomány- Moldova György írói karakterében
perszonálunió. Hogy az előbbit vagy az utóbbit fog

ja-e a jövőben jobban kiépíteni -  az a jóslások kerülen
dő régióiba tartozik. Valamint az is, hogy megmaradva 
a rövid prózánál vagy pedig regénnyel kísérletezve 
érhet-e el majd nagyobb eredményeket. Akikkel -  
Sántával, Fejessel -  indulásakor, 1955 körül a fiatal írók 
novellisztikájának sekély és állott vizét fölfrissítette, 
azok mostanra kisregényekben nyújtották legnagyobb 
teljesítményeiket. Moldova kisregények kacskaringói 
után, ezekben a rövid novellákban találta meg eddig

Az a konokság, amellyel Galambos a köznapi aktualitás 
iránt vonzódik, érdeklődést és tiszteletet ébreszt. Alig 
van kor- és pályatársa, aki olyan következetességgel 
megmaradt volna az eseményes próza mellett, mint ő. 
Nem csábul semmiféle új vagy modem prózastílus felé. 
Kétségtelen, hogy ez az állandó eseményesség nagy 
olvasmányosságot biztosít írásainak. Ha figyelembe 
vesszük, hogy Galambos mögött egy seregnyi kötet áll, 
akkor nem állíthatjuk, hogy a cselekményességre való 
törekvés csupán ösztönös elbeszélő mód eredménye; 
írói szemléleten nyugvó erős szándék szülötte. Galam
bos azt beszéli el, ami történik, nem ami a történetből 
hőseiben tükröződik, nem azt, ami történhetne. Ez az 
írói fantázia kevésbé támaszkodik a kitalálásra, inkább 
az epikai hitel minél vaskosabb megteremtésére törek
szik. Valóságigézetben él, de csak a kézzel fogható 
dolgok valóságának körére terjeszti ki figyelmét, ami 
lelki, gondolati szféra, az kívül esik írói ábrázolásának 
és érdeklődésének körén. Ez a valósághűség nyilván 
nyereség is: a mindennapi élet legközvetlenebb dol
gaira való rámutatás. De ami nála ezzel együtt jár, 
az már nem nyereség: a történetek egysíkúsága, a 
történeteiben szereplő alakok azonossága, változat
nélkülisége. Ellentmondhatna ennek a megállapításnak 
az, hogy Galambos hősei leginkább rendkívüli embe
rek, az író nehéz próbák közé helyezi őket. Alig van 
története, melyben ne a fizikai lét veszélyeztetettségé
nek peremén járnának alakjai. De ez az állandó feszült
ségben tartás nem mindig sikerül neki. A megpróbálta
tás helyzeteinek variációja igen kisszámú, az azonos 
helyzetek, bármilyen végletesek és érdekesek is, ismét
lődésükkel egyhangúvá teszik az írásokat, sőt néha az 
elhitetés rovására mennek.

A Fekete kötés, Galambos új novelláskötete -  mégis 
azzal az érzéssel tesszük le, hogy nagyon régi írásai 
vannak benne. A Hideg van tegnap óta, az Isten őszi 
csillaga, az Utas a Göncöl szekerén, a Keserű lapu változa
tait olvassuk újra, és nem tudjuk nem összevetni a 
Keserű lapu novelláival, ahol a valóságlátás, eseményes
ség, a végletes helyzetek próbáit álló alakok már-már 
móriczi szinten mozogtak, itt viszont az önismétlés 
rutinja tetszik ki az írásokból. A Satu a Hideg van tegnap 
óta élményvilágából vett történet, az erős, életre való 
hős, aki egy frázissal (számára minden orkános nagy

legjobbik magát. Mindegyik izgalmas, mert részesek
ként és érdekeltekként osztozunk hőseinek nemcsak 
történetében, de jövőjében is. Minden szereplője isme
rősünk lett : markáns vonásokkal egyéni tett alakjai meg
maradnak emlékezetünkben. Ez a határozott karakter
teremtő képesség—sokaknál kényelmesen elregényesedett 
újabb novellisztikánkban -  Moldova elbeszéléseinek ki
emelt helyet biztosít. S bár ezek a novellák a folyóirat
olvasók, elsősorban a Kortárs Esték a téren sorozatának 
olvasói számára betű szerint nem hoztak újdonságokat 
— gyűjteményük igazi olvasói élmény: a múlt év egyik 
legjelentősebb elbeszéléskötete.

Szabó B. István

G alam bos L a jos: Fekete kötés
(Magvető, 1966)

dolog) túllép kötöttségein és a maga életét éli. Kitűnően 
elkapott figura, annyi lehetőség van történetében, hogy 
regény után kiált, de csak nagyon jó elbeszélés sem 
lesz belőle, mert az író kívül marad hősének gondolat- 
világán, csak külső történeteit láttatja. Az elbeszélés 
itt is állandóan kanyarog, eltér az eredeti írói szándék
tól. Már az első Galambos írásoknál megfigyelhető 
volt, hogy csak a történetre való koncentrálás feledteti 
vele az elbeszélés szerkesztésének gondjait. Föltűnő, 
hogy éppen ebben a későbbi, sikeres művekkel előzött 
novelláskötetben az első írások nehézségei újra jelent
keznek. A Satu című novella állandó kitérőkkel van 
tele, végül is széthullik. Szinte látjuk az írót, aki fájó 
szívvel mondana le egy-egy ötletéről, még akkor is, ha 
ez az írás szigorúbb szerkezetét eredményezné. így 
aztán lényeges cs lényegtelen zsúfolódik össze, elvész 
az olvasó előtt az eredendően jó írói szándék: az ember 
természetes életösztöneit nem lehet sokáig más érdekek 
alá rendelni. Az elbeszélésnek ez a kanyargása, ki
zökkenő mozzanata föltűnik a kötet egyik legjobb 
írásában, a Teherben címűben is, kiáltó ellentéteként 
az erősen tragikus tónusú elbeszélésnek. A gyereket 
váró asszony nehéz útjának leírásában időt és szót 
pazarol az író pl. arra, hogy a Boszorkányos Bacsáék 
előnevének történetét elmondja, pedig az nyilvánvaló 
már e megnevezésből is. A magyar próza súlyos és 
sokszor rontó öröksége jelentkezik itt (pedig eddig 
idegen volt tőle), az anekdotizmusra való hajlam. 
A Hideg van tegnap óta élményforrásának van egy másik 
darabja is: a Búcsú, amely még a Satunál is ziláltabb. 
A kötet egésze is ezt a megszerkesztetlenséget mutatja. 
De van három darabja, amelyik a régibb novellák ér
demeivel tűnik ki. Az Ökörszem a gyermekkori szerelem 
ébredésének szép, tiszta leírása, a tárgyból sarjadzó 
könnyedséggel. Ritka, szinte a megismételhetetlenségig 
sikerült írás, rátalálás a szükséges eseményesség hatá
raira és a téma érzelmi-gondolati teherbírására. A má
sik a Delfinek, nem sikerült mű, de van egy része, a bíró
sági tárgyalás, mely a nagy drámai helyzeteket terem
teni tudó Galambos legjobb lapjaira emlékeztet. Az írói 
szándék itt is nyilvánvaló : a magánélet hálójában ver
gődő, kitörni akaró fiatal bíró és az előtte üggyé váló
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ötgyermekes parasztasszony életének kontrasztja, amely
nek figyelmeztetővé kellene válni olvasó és novellahős 
számára egyaránt. De ez a figyelmeztetés nem sikerül 
igazán, mert az írást kettévágja a be nem végzett írói 
munka, a két szálú történet találkozásakor annak az 
embernek tudatában, aki mindkét szálat ismeri, nem 
ütközik meg a nagy ellentmondás. De ami a bírósági 
tárgyaláson történik, amire a bíró igazán nem ad vissz
hangot, az kiváló írói remeklés. A címadó elbeszélés 
sem tartozik Galambos jobb művei közé, sikertelensé
gében mégis sok figyelemre méltó van. A történet indí
tása már-már m anírrá változott Galambosnál: régen 
látott ismerőssel találkozik az író, aki valamilyen új 
eseménybe viszi bele őt és közben elmondja élettörténe
tét, vagy az új esemény szereplői mondják el. Két 
Galambos-írás közül az egyiknek szinte biztos, hogy ez 
az indítása, alapszituációja. A Fekete kötésneк is ez a 
sémája. De az élettörténet elbeszélése folyamán olyan 
valóságismeretről tanúskodó leírásnak vagyunk olvasói, 
hogy az írói m unka kizökkenéseit némi jóindulattal 
feledjük.

Galambost, egy sikertelen drámája után, a kritika

kezdte eltemetni. Erre elég nagy a hajlandóság: mi sem 
könnyebb és látványosabb dolog, mint az elmúlt évek 
könyv- és filmsikerei után megbunkózni az írót siker
telenebb müvei miatt. Látványos, de nem éppen 
hasznos munka. Inkább onnan kellene közelíteni a 
Galambos-rejtélyhez (ha van ilyen!), hogy ebben az 
írói munkában egy szakasz befejeződött, egy élmény
világ lehetőségei kimerültek, ennek a világnak epikai 
hagyomány-stílusa elég volt azoknak az élményeknek 
kifejezésére, amelyeket Galambos regénybe, novellába, 
vitt az elmúlt években. Ott még dominált a fizikai 
közelség, az önmaga által megéltség mozzanata. De ez 
megszűnt mostanra, újabb írói próba következik. 
A gondolati elmélyülés, az eseményességen túltekintő 
írói munka jelenthet továbblépést Galambosnál. 
A Fekete kötés sikertelenebb írásaiban talán a hangváltás 
szándéka van meg és ez okozza a mutálást. Nem tudjuk 
merre tér ez az írói pálya, azt sem, hogy megmarad-e 
ott, ahová előbbi könyvsikereivel eljutott. Egy bizonyos; 
valóságihletettsége biztosítéka lehet megújulásának.

Ilia Mihály

N em eskürty Is tvá n : Ez történt Mohács után
(Szépirodalmi, 1966)

A feudáliskori magyar történelem széles körökben is 
ismert eseménye az 1526. augusztus 29-i mohácsi csata. 
A történelemből kevésbé iskolázott olvasók is tudják és 
úgy tartják számon ezt az eseményt, mint a független 
magyar állam bukását, a 150 éves török megszállás kez
detét. A „nemzeti gyásztér” szimbóluma, állandóan 
visszatérő mozzanata a mohácsi csatavesztéshez kap
csolódó gondolatoknak. Azt azonban már jóval keve
sebben tudják, illetve gondolják végig, hogy a mohácsi 
csata elvesztése önmagában még nem jelentette az ország 
katasztrofális pusztulását és a török akadálytalan or
szágfoglalásának a nyitányát. 1526 után jó tizenöt év 
telt el addig, míg a mohácsi vereség és következményei 
valóban a függetlenség elvesztéséhez, a török megszál
láshoz és az ország egy részének csatatérré változtatá
sához vezettek.

Nemeskürty István, a régi magyar irodalom jeles 
szakértője, vállalkozott arra, hogy megírja ennek a 15 
esztendőnek a történetét. Az utolsó részletesebb össze
foglalás erről a korszakról közel 70 évvel ezelőtt jelent 
meg (Acsády Ignác : Magyarország három részre oszlá
sának története, Bp. 1897). Az azóta megjelent történeti 
összefoglalásokban, köztük a marxista szintézisekben is 
-  azok átfogó jellege miatt — csak néhány sorban vagy 
pár lapon emlékeztek meg e 15 évről, mintegy előz
ményeként az ország három részre szakadásának.

Nemeskürty munkájában abból indult ki, hogy az 
1526-os augusztus végi összecsapás a törökkel és a kato
nai vereség, még nem volt végzetes Magyarország 
további sorsára. Az ország katonai ereje -  Zápolya és 
Frangepán intakt hadserege -  elegendő lehetett volna 
a török megállítására és visszaszorítására. Nemeskürty — 
helyesen — a középkori magyar állam bukásának okát

abban látja, hogy a mohácsi vereség után az addig szét
húzó és viszálykodó uralkodó osztály tagjai továbbra 
sem fogtak össze, ellenkezőleg: kihasználva Zápolya és 
Ferdinánd trónigényét, a zavaros állapotokat konzer
válták, hogy saját hatalmukat és vagyonukat tovább 
gyarapíthassák.

A szerző szinte vádiratot állított össze a magyar ne
messég közömbösségéről, önzéséről és harácsolásáról. 
Napról napra követi a zajló eseményeket, és könyve 
minden lapján azt bizonyítja, hogy a török megszállá
sért, Magyarország gazdasági és társadalmi fejlődésének 
megakasztásáért nem a török, nem a Habsburgok, ha
nem egyedül csakis a magyar nemesség kárhoztatható. 
„A középkori magyar államot -  írja -  sem egyedül 
Zápolya, sem egyedül Ferdinánd, hanem a kormány
zásra képtelen magyar nemesség veszítette el.” Mind
ezekkel azt is bizonyítja, hogy nem az 1526-os vereség
ben, hanem a következő évek történetében keresendő 
az ország szétszakításának az oka.

Az 1526 és 1541 között eltelt idő valóban viharos kor
szaka volt a magyar történelemnek. Egybefűzve és fel
nagyítva, az események döbbenetes hatást gyakorolnak 
az olvasóra. A szerző alig leplezett szándéka ez a rá- 
döbbentés. Több helyen figyelmeztet arra a felelőtlen
ségre, amikor a „török tátott szájában” folyik a huza
kodás, a magyarok egymás közötti belháborúja. A szer
ző Buda elfoglalásával zárja be könyvét, és akik esetleg 
azzal kezdték el olvasni, hogy megtudják, miért tudta 
a török az ország szívét oly könnyűszerrel elfoglalni, 
azok azon gondolkodva fogják letenni, hogy miért csak 
1541-ben foglalta el azt.

Az elmúlt évek széles körű történészvitájához — amely 
Molnár Erik elméleti tanulmányai nyomán bontako
zott ki történetszemléletünk nacionalista maradványairól— kap
csolódott e munkájával Nemeskürty. A vitában nem
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esett szó 1526-ról és következményeiről, a romantikus 
történetfelfogás azon nézeteiről, amelyek Mohácsot a 
nemzeti katasztrófa gyászleplébe burkolták és kikerül- 
hetetlennek tekintették az ország török megszállását. 
A mohácsi csatavesztés utáni tizenöt év bővelkedik 
olyan történeti mítoszokban, amelyek megteremtésében 
nemcsak az elmúlt századok történetírói, hanem szép
írói is jeleskedtek. Nemeskürty könyve e mítoszok le
rombolását, a nemesség idealizált,,honvédő” harcának 
leleplezését segíti elő.

A fent vázolt feladat megoldásához Nemeskürty szo
katlan, új műfajt választott. Nem történelmi regényt 
írt, habár könyve zárszavában használja ezt a kifejezést : 
„Tizenöt év regénye”. Hiteles forrásokat használ, és 
csak a forrásokból is jól ismert történeti személyeket 
szerepelteti. A szereplők jellemzésére, emberi magatar
tásuk ábrázolására ismert adatokat használ fel. Mind
ezek ellenére nem tudományos-történeti feldolgozás ez, 
mint saját maga írja.

Milyen műfaji kategóriába sorolhatjuk akkor köny
vét? Ebben a kérdésben a szerző is bizonytalanná teszi 
olvasóját. Könyve befejező mondataiban kéri „a gya
nakvó történettudóst”, tekintse könyvét regénynek; az ér
deklődő olvasótól pedig azt kéri, hogy tekintse munká
ját ,3igaz történelemnek”. Ez az ellentmondás nem a tör
ténettudóst, hanem az olvasót teszi gyanakvóvá, aki 
olyan igaz történelmet akar olvasni, amit a szerző a 
„történettudós” elől sem titkol.

Nemeskürtynek nem kell szabadkoznia és kibúvót 
keresnie könyve műfaja miatt. Közismert tény, hogy 
széles rétegek érdeklődnek a történeti múlt olvasmá
nyos feldolgozásai iránt, ám a történelmi regények — a 
tiszteletre méltó csekély kivételtől eltekintve -  jelentő
sen eltorzítják vagy megváltoztatják a tényeket, és nem 
ritkán a hamis történelmi tudat terjesztőivé válnak. 
Ugyanakkor az érdeklődő nem szakember olvasó nem 
szívesen vagy egyáltalán nem kezd hozzá a történész 
monografikus munkájának elolvasásához. Szükségünk 
van tehát olyan feldolgozásokra, melyek marxista tör
ténetszemlélet alapján és a históriai tényeknek meg
felelően ábrázolják a múltat és segítik az egyes történeti 
korok vagy személyek iránt érdeklődők tájékozódását. 
Nemeskürty István munkája az első kísérletek közé 
tartozik ezeknek az igényeknek a kielégítésére. Találó 
és egyben eligazító könyvének alcíme: „Tudósítás a 
magyar történelem tizenöt esztendejéről” .

Témaválasztásával és műfaji kísérletével egyetér
tünk és elismerésre méltónak találjuk. Célkitűzésének 
megvalósításával szemben azonban több fenntartásunk 
van. Ezek között az első a források kiválasztásának és 
kezelésének, röviden a forráskritikának a kérdése. A 
szerző legfontosabb forrásai a XVI. századi magyar 
történetírók munkái voltak (Szerémi György, Oláh 
Miklós, Istvánffy Miklós). A legtöbbet idézi és még 
többször használja Szerémi György: Epistola de perdi- 
tione regni Hungarorum (Levél Magyarország romlá
sáról) című munkáját. Szerémi György II. Lajos udvari 
káplánja, majd Zápolya közvetlen környezetének tagja 
volt. Munkáját emlékiratnak szánta, beledolgozta a ki
rályok környezetében szerzett személyes élményeit, de 
ugyanakkor a nép körében keltett mendemondákat is.

A forrásokat Szerémi nem tartotta nagyon becsben, és 
nem törekedett a teljes hitelességre. Ezért Nemeskürty
nek fokozottabb kritikával kellett volna kezelnie Szeré
mi közléseit. Ugyancsak Szerémi hatásának tulajdonít
ható, hogy Nemeskürty könyvének arányai nem egy 
esetben vitathatók. Epizódokkal foglalkozik -  Szerémi 
nyomán -  oldalakon keresztül, mint például Gosztonyi 
János püspök halála és gyilkosának, Bodó Ferencnek 
a bűnhődése vagy Ártándy Pál és Balázs halálának a le
írása, míg más fontosabb eseményeket -  pl. az 1538-as 
váradi békét -  röviden elintézi.

Ezzel szemben az is tény, hogy könyvének egyik eré
nyét -  amennyiben igyekszik elbeszélését életszerűvé 
tenni -  Szeréminek is köszönheti. Azokra a korfestő 
momentumokra -  Báthori István nádor vagy Várday 
Pál esztergomi érsek jellemzése — gondolunk, amelyeket 
a szerző Szerémitől vesz át.

Ellenvéleményre késztet könyvének néhol túlságosan 
szubjektív alaphangja, és az itt-ott előbukkanó hipoté
zisek sorozata is. A munka tárgyilagosságát emelte 
volna, ha nem bocsátkozik bele olyan feltételezésekbe, 
mint pl. II. Lajos halálának kérdése („annyi bizonyos, 
hogy nem volt minden rendjén II. Lajos halála körül”), 
vagy Fráter György politikai manővereit és koncepció
já t -  amelyet oly sikeresen alkalmaztak később Erdély
ben -  nem utasítja el annyira mereven. A körülmények 
nem kellő súlyú mérlegelése néhányszor hibás következ
tetésekre vezette a szerzőt. így pl. nyilvánvaló az a 
tény, hogy a törökök politikai és katonai sakkhúzásai 
mindig az adott helyzethez igazodtak. 1526. szeptem
ber 8-án a törökök bevonultak Budára, majd rabolva, 
pusztítva kivonulnak az országból. Nemeskürty hiá
nyolja, hogy a nemesek 1526 őszén miért nem építettek 
ki egy várvédő vonalat az újabb várható török támadá
sok kivédésére. Ez esetben azonban a török — aki bent 
ült a XV. század elejétől épített védővonal váraiban — 
nem nézte volna tétlenül az építkezést, hanem támadott 
volna.

Ugyancsak elkerülhetők lettek volna az olyan „han
gulatteremtő” kitételek, mint az „izgága vidéki fiská
lis” (Werbőczi István), vagy: „vásárbontások után áldo
mást ivó szerencsés kalmárok kocsmai dáridójának 
hangjai mellett búcsúzik önmagától a középkori ma
gyar állam”.

Zavart okozhat az olvasóknak a nemzet fogalmának 
nem megfelelő használata. A tárgyalt korszakban a 
nemzet (latinul: natio) alatt a „nemesség összességét” 
értjük. A szerző viszont ugyanitt tárgyalja a polgári 
nemzettéválás, a polgári átalakulás kérdését. Helyes 
lett volna jobban hangsúlyozni, hogy Magyarországon 
a XVI. században még nem értek meg a társadalmi, 
gazdasági feltételek a polgári átalakulásra. Még a nyelvi 
fejlődést sem tekinthetjük annyira ,,átütő erővel dia- 
dalmaskodó”-nak, mint a szerző véli.

összegezve az elmondottakat, kifogásainkkal együtt 
értékes alkotásnak tekintjük Nemeskürty István mun
káját. Könyve részesévé válhat a múltról kialakult 
hamis történetfelfogás megváltoztatásának, és újabb 
érdeklődőket kapcsolhat be a történelmi regényeknél 
magasabb szintű historikus irodalom megismerésébe.

Rottler Ferenc
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S za la y  K á ro ly : A magyar szatíra száz éve
(Szépirodalmi, 1966)

A szerző témaválasztása a mai magyar irodalomtörté
netírás ferde növésére hívja fel a figyelmet. Mindenki 
pályaképet, portrét, egy személyről szóló monográfiát 
ír; az Irodalomtörténeti Könyvtár című akadémiai 
sorozat másfél tucat kötetéből csak háromnak tárgya 
egy-egy műfaj története; összetett jelenségsort elemezni, 
csoportképet, fejlődésrajzot adni, korszakot ábrázolni 
nemigen akaródzik.

Szalay Károly nem fél az ilyen munkától, és ritka 
következetességgel halad választott útján. Kezdte, 
1961-ben, Karinthy Frigyesről írt könyvével, s már ekkor 
látszott, hogy elsősorban általánosabb tárgy: a humor 
foglalkoztatja; két év múlva Szatíra és humor címmel 
elméleti vizsgálódásainak eredményét tette közzé; most 
pedig a hazai szatirikus-humoros irodalom történetének 
száz esztendejét igyekszik áttekinteni, Bessenyeitől, 
vagyis éppen onnét, ahol egy korábbi, sokkal szeré
nyebb vállalkozás (Kardos Ingeborg Klára: A humor 
a régi magyar irodalomban, Szeged, 1942) abbahagyta a 
szemlét, egyébként pedig jóformán előmunkálatok nél
kül, elsőként birkózva a nem könnyű feladattal.

Könyveinek trilógiája tehát céltudatosan épül föl, 
lépcsőfokonként emelkedik; máskülönben viszont le
hangoló képet mutat, mert a három írásmű közül az 
első sikerült a legjobban és a harmadik a legkevésbé. 
Szalay Károly szintézisbe fogott, de elsiette.

Noha már harmadik könyvénél tart, még mindig 
nem tanult meg írni. Voltaképpen ő sem ír rosszabbul, 
mint számos kollégája, de ez nem mentség. Szalay 
Károly könyvéből példákat idézhetnék az alanyi és a 
tárgyas igeragozás hibás használatára, kötelező névelők 
hiányára, eltévesztett ragokra stb. Nem ismeri a nyelv
tani szabályokat? Ez mégsem valószínű; a baj nagyobb : 
annyira sem becsüli az olvasót, hogy tisztességesen 
átnézett szöveget adna a kezébe. Azt sem hiszem, hogy 
ízlése ne tiltakoznék az ilyen lomposságok ellen: „föl- 
tétlen előfeltétel”, „adottságbeli tulajdonság” ; de mi
nek erőlködni a tisztább kifejezésért, ha a bárdolatlan 
sem ütközik akadályba, megrovásba? Szalay Károly 
stílusa gátlástalanul ömlik a kisebb ellenállás irányá
ban. Divatos például manapság az idézőjelek olyatén 
alkalmazása, melyet mentegetőzőnek nevezhetnék. 
Szerzőnk nyakló nélkül él vele. Ezt írja egy helyt, két 
Mátyás király-anekdotáról: „Az előbbi ösztönös-játé
kos népi kritika a »feudalizmus« ellen, az utóbbi pedig 
már »polgári« szemléletet tükröz.” Érzi az író, hogy 
sem a feudalizmus, sem a polgári szó nem helyénvaló itt, 
de nem keres mást, ide illőt helyettük, egyszerűen 
idézőjelbe teszi őket, s ezzel megadja a maga számára 
a fölmentést, mintha azt mondaná: feudalizmust írok, 
de valójában másra gondolok. Hasonlóképpen kerül 
idézőjelek közé a romantika és a realizmus „küzdelme”,

az a megállapítás, hogy Orczy Lőrinc és társai a 
„söprögető” munkát végezték a felvilágosodás szatiri
kusai előtt, vagy az, hogy Vérséginek nem voltak 
„hátsó gondolatai”, s hogy Bernât Gáspár névkomi
kuma helyenként nagyon is „modem”. Vagy modern, 
vagy nem, tessék eldönteni; ha csakugyan modem, 
mit keres ott az idézőjel, ha meg nem modern, a szó 
idézőjelestül is téves. Tucatjával sorolhatnám a pél
dáit e tudathasadásos írmodornak. És a közhelyek! 
Szalay Károly könyve e tekintetben is az önellenőrzés 
teljes hiányáról árulkodik. Még ezt is képes leírni: 
„1848 a forradalom éve.” Szent igaz, de minek ezt 
közölni, kinyomtatni?

Amilyen a könyv stílusa, olyan a tartalma is: rostá- 
latlan, ellenőrizetlen, tővel-heggyel összehordott. Az 
anyag, amelyet Szalay Károly egybegyűjtött, igen 
tekintélyes, és ezért dicsérem is, bár Czuczor és Vajda 
Péter szatirikus verseiről, Jókai, Csernátoni Lajos és 
más 48-as újságírók szatirikus publicisztikájáról kár 
volt megfeledkeznie. De mihez kezd nagy anyagával?

Még tárgyát sem határozta meg világosan. A könyv 
címe a szatíra történetét ígéri; a valóságban mindarról 
szól, ami humoros, komikus vagy akár csak vidám. 
Tagadhatatlan, hogy ezek az irodalmi jelenségek vala
hol összefüggenek, de ez még nem elegendő ok arra, 
hogy a humoros, komikus és szatirikus szavakat szinonima
ként használjuk, mint Szalay Károly teszi.

Előadásában egyébként sincs rendszer, nincs ökonó
mia. Lépten-nyomon elkalandozik, s olyasmiről beszél, 
aminek a szatirikus (vagy akár humoros) irodalom 
megtárgyalásához nem sok köze van. Ezt egy példán 
mutatom be. Gvadányiról szólva ismerteti Arany 
János, Geréb László és Szauder József tanulmányait, 
kitér az író nemesi származására, katonaéletére, meg
említi ragaszkodását a négyrímű versekhez, fölsorolja 
műveinek címét (az egyiket rosszul), hosszan elismétli 
Arany János megfigyeléseit Gvadányi költői (de nem 
szatíraírói) technikájáról, részletesen foglalkozik a 
falusi nótárius alakjának külföldi irodalmi analógiáival 
a X III. századtól kezdve, beszél Zajtay uramnak és 
Bessenyei Pontyijának hasonlóságáról, Erős Ágost szász 
uralkodó franciaimádatáról, Majakovszkijról, Onwus 
(helyesen Owenus!) epigrammáiról, Tatár Péter át
dolgozásáról és még sok egyébről, ami éppen az eszébe 
ju t -  s amikor az olvasó már türelmetlenkedni kezd, 
hogy mondjon végre valamit Gvadányi szatírájáról is, 
akkor a fejezetnek vége szakad.

Ez a módszer vonul végig Szalay Károly egész 
könyvén, s ha van is néhány jobban sikerült, tárgyánál 
maradó fejezete (Szatíra és nyelvújítás, Esztétikai és kritikai 
irodalmunk a szatíráról és humorról), a magyar szatíra 
fejlődéstörténetének világos, tagolt, rendszerezett képe 
nem bontakozik ki belőle. Hiányzik a szintézis. Azt 
ezután kell megírni.

Lukácsy Sándor
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A regény mottója az a néhány sor, amelyet az Író a 
görög mitológia neves történeteit ismertető könyvből 
idéz (Old Greek Folk Stories Told Anew, Josephine 
Preston Peabody, 1897). Thesszáliában valamelyik 
garázda kentaur egy lagziban megkísérelte elragadni a 
menyasszonyt. A verekedés közben azonban az ártatlan 
és nemeslelkű kentaurt éri a mérgezett nyíl. A halhatat
lan lény soha el nem múló fájdalmában sóvárogja a 
a halált, míg az istenek meg nem hallgatják könyörgé
sét. „Meghalt, mint bárki más elcsigázott halandó, és 
Zeusz a csillagok közé helyezte fénylő nyilasként.”

E könyvben Kheirón, a nemeslelkű kentaur mesés 
alakját George Caldwell, egy amerikai kisváros haj
szolt, küszködő középiskolai tanára ölti magára. 
E szimbolikában nincsen semmi meglepő, amióta a 
Szombathelyről elszármazott Virág, alias Leopold 
Bloom is megjárja a maga egynapos, s mégis oly vége
érhetetlen, rejtélyekkel teli Odüsszeiáját Dublinben, 
Joyce Ulyssesében. S már most elöljáróban elmondható, 
hogy Updike regénye, háromnapos eseménysorozatá
val, a cselekmény színtereinek egymásba mosódásával, 
belső monológjaival, a reálist az irreálisba átjátszató 
technikájával végső soron leszármazottja a joyce-i 
regénytípusnak. A művészi eljárás eme általánosságain 
túl azonban nincsen rokonság közöttük, már csak azért 
sem, mert e technika az utóbbi évtizedekben az európai 
regény elfogadott eszközeinek egyike lett.

A kis terjedelmű regény varázsa abból ered, hogy 
valami időtlen líra szövi át, ám ennek „örök emberi” 
magasztossága egy nagyon is reális, mondhatni hét- 
köznapian, kicsinyesen valóságos világból származik. 
A görög mitológia ősi történeteinek jelképeit évezredek 
óta használják a művészetek, s így ezek az egyszerű 
történetek telítődtek az emberiség különböző korszakai
nak nagy törekvéseivel, érzéseivel, gondolataival. 
E folyamat napjainkban sem fejeződött be. George 
Caldwell sorsát éppoly jól példázza Kheirón kentaur 
meséje, mint Sziszifusz, Tantalusz, Prométheusz tör
ténete megannyi emberi sorsot, küldetést. Updike 
egyébként kedvteléssel és beleérzéssel idézi fel a görög 
mondák hangulatát. E poétikus részletek emelik ki az 
esetlegességek régióiból regényének főbb gondolatait, 
és különös szimbolikába öltözik, mintegy megnemesed
ve, a kisember szürkeségbe tűnő tragédiája.

A hétköznapinak és a tradicionálisan jelképesnek az 
az együttélése önmagában véve nem lenne meglepő, 
sőt hatásos sem. Hiszen az örök emberi számtalan 
példázatát lehet felfedezni a legátlagosabb élethelyze
tekben, hogy mást ne mondjak: igen sok hűséges 
feleség lehet Pénelopé, s a csábító Kirkék sincsenek 
kevesen. Az ősi jelképeknek ez a hihetetlen rugalmas
sága egyúttal veszélyes is, mert a puszta gimnáziumi 
műveltség is tucatjával adhat hasonló ötleteket, s ami 
az irodalmi hagyományt illeti, egész korszakok táplál
koztak antik istenekből és félistenekből, a modern 
irodalom pedig végigpásztázta a múltat Babilontól a 
középkori szentekig, kutatva az emberiség nagy közös 
gondjait sűrítő analógiák után. Updike kísérletének 
lényege nem az, hogy a modern életanyagot felhasz-

U pdike: A kentaur
(Európa, 1966)

nálva jelképet keressen, a nagy hagyományok, a közös 
kultúrkincs általánosító erejében bízva. Még kevésbé 
valami kiszámított anakronizmus, amely gyönyörködve 
hozza egymás közelébe a végleteket, Vénuszt formálva 
a kikapós tornatanárnőből, szatírt az igazgatóból, 
faunokat a bárdolatlan kamaszokból. Pedig mindezt 
megcselekszi regényében, ám a groteszkség és a paro- 
disztikus szándék legcsekélyebb jele nélkül. S éppen 
ezzel jellemezhető A kentaur művészi teljesítménye. 
Ennek megértéséhez azonban el kell kanyarodni a 
mitológiától, s a regény másik -  végeredményben fon
tosabb -  összetevőjére, az amerikai, századunkbeli 
cselekményszálra kell figyelnünk.

A mindennapi élet irodalmiatlannak tetsző jelensé
geit a regényműfaj voltaképpen már kibontakozása, 
előretörése idején művészi témává avatta. A tizen
kilencedik század realizmusa tovább bővítette a kört, 
bevonván az ipar, a kereskedelem, a politikai és állami 
élet jellegzetességeit, sőt terminusait a művészi ábrázo
lás eszközeinek körébe. A naturalizmus ledöntötte 
azután az utolsó korlátokat is. Ám a kezdetek naivitása 
után bizonyos artisztikus választékosság volt jellemző 
a regényirodalom (beleértve a naturalista regényeket 
is) stílusára. A téma előbb idomult az új szükségletek
hez, mint a stílus. Nyelvileg csak századunk terjesz
tette ki a szépprózát a társalgási stílus, az egyes társa
dalmi rétegek sajátos kifejezés- és gondolkodásmódjának 
birtoklásáig, a szakmai nyelvtől a slangig terjedő skála 
stílusmeghatározóként való befogadásáig. (Régebben 
a népi-plebejus figurák megszólaltatására korlátozó
dott ez az eljárás.) Az amerikai irodalom Sinclair 
Lewistól Salingerig szinte töretlenül járt ezen az úton. 
így tehát Updike regényének hétköznapi tárgya ennek 
megfelelően a realitáselemek szépítetlen ábrázolását is 
jelenti, a kisvárosi élet tárgyi elemeinek hallatlanul 
plasztikus, nyers közvetlenségű felidézését. E mű költői- 
sége -  azzal együtt, hogy „prózaisága” nagyon is jól 
komponált -  elsősorban abban a látomásban rejlik, 
amelyet világának megfogható közelségbe hozott 
emberi igazságairól ad.

A regény egyik kulcsjelenete az az előadás, amelyet 
Caldwell diákjainak tart, mégpedig a világegyetem 
fejlődéséről, az őskáosztól az ember megjelenéséig. 
Ebben az előadásban olyan enciklopédikus tudásanyag 
halmozódik fel, amely éppen változatosságánál és 
szerteágazó összefüggéseinél fogva mintegy indokolja 
a későbbiekben a gondolatok és asszociációk szüntelen 
váltakozását. A gondolati anyagnál is fontosabb azon
ban az a tény, hogy ezzel az előadással egyúttal jellemzi 
is hősét, mint fölényes tudású, éles szemű és ironikus 
hajlandóságú embert. A mítoszt és a tudományt az 
életforma tárgyi elemei avatják maivá és hitelessé, 
hiszen az iskola, az autógarázs, az autómotor részletező 
leírásától a Rooseveltre és Trumanra vonatkozó utalá
sokig a regényben gazdagon és érzékletesen lüktet a 
mindennapi élet. És éppen ezeknek a mindennapoknak 
a foglya a munkás életű, kiváló képességű tanár. Erköl
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csileg kiszolgáltatottja az iskolai robotnak, a zsarnok 
igazgatónak, s ráadásul reménytelenül szűkös anyagi 
helyzetű is. Ezért gyötrődik, s érzi értelmetlennek 
munkáját, s retteg szerény egzisztenciájának megingá
sától. A többre hivatott, de félrecsúszott életű ember 
méltatlan helyzete okozza e modern kentaur égető 
fájdalmát.

Látható tehát, hogy Updike művének lírai alap
vonulata nagyon is összetett, s a regény terjedelméhez 
képest igen sokoldalú társadalom- és erkölcsrajz köze
gén keresztül érvényesül. Igen érdekes, hogy hősének 
keserű gyötrődését miképpen ellensúlyozza fiának, a 
gátlásokkal küszködő kamasznak párhuzamos törté
nete, ébredező szerelme, lázas kamaszvágya, szerény, 
de annál szókimondóbban ábrázolt sikere, s az a 
gyöngéd szeretet, amit az apa a fia iránt érez. Tulajdon
képpen ez az ellenpontszerűen rajzolt párhuzamos 
történet ad emberi melegséget a műnek.

A jelképek, a gondolatok s a köznapi realitás hár
mas rétegződése a regényben nem különül el egymástól 
élesen, az egyikből a másikba való átlépés szinte aka

dálytalan. Az író nagyon gondosan teremtette meg 
ennek tartalmi-stiláris feltételeit, a végletesen ellent
mondó stílusrétegeket töretlen hangulati egységbe ko
vácsolva. A művészi bravúrnak egyik bizonyítéka s 
egyúttal jellemzője az a jelenet, amikor öreg Buickjával 
bíbelődik és felsorolja magában Néreusz lányainak 
nevét, s a következő pillanatban „Kheirón a mészkő
szikla pereme felé ta rto tt. . . Könnyű szellő érte az 
arcát a sziklaélen. Akarata, hibátlan gyémánt az 
abszolút félelem nyomása alatt, kimondta az utolsó 
szót. Most. Kheirón elfogadta a halált.”

Ez az értékes regény méltán aratott sikert Európában 
is, Párizstól Moszkváig. Műfajánál, mondanivalójánál 
fogva persze aligha lehet korszakos jelentőségű. E té* 
máról többet és lényegesebbet is lehetne mondani. 
Amit azonban ebben a műfaji keretben az író ábrá
zolni akart és tudott, azt merészen és valóban korszerű 
költőiséggel jelenítette meg, gyarapítva a kritikai és 
humanista szemléletű, világirodalmi rangú művek so
rát.

Wéber Antal

JEGYZETLAPOK
Kerouac: Ü tőn

A regény a második világháború utáni években játszó
dik. Bár talán elő sem fordul benne a háború szó, 
mégis az író egészében a háborút átélt és a hideg
háború éveiben magáraeszmélő ifjúságot ábrázolja, 
úgy, hogy közben vádol, bírál, kétségbeesik, lelkesedik, 
majd megbékél. Kerouac „feltérképezi” Amerikát, 
hiszen hősei keresztül-kasul utaznak az országban, de 
ezen a térképen nem romba dőlt városok találhatók, 
hanem romba dőlt illúziók jelentenek egy-egy állomást. 
Sal Paradise, Dean Moriarty -  a regény hősei — nem 
modern Tom Jones-ok, hiszen Tom Jones külső kény
szer hatására hagyta el a biztonságos otthont, és kalan
dokkal teli útja után a boldogság révébe érkezett. 
Kerouac hőseit belső kényszer hajtja, hiszen „megvetik 
a világot, ezt a bukott erénycsőszt, a hamist,” melynek 
„nincs igazsága egy morzsa”, saját akaratukból utaz
nak végig az „úton” autóstoppal, gyalog vagy lopott 
autókon. Nem igazi kalandokkal találják magukat 
szemben, hanem saját maguk által összetákolt happe- 
ningekkel, és ez az utazás a Dean Moriarty-k számára 
nem végződhet megbékéléssel: csak további önkínzó 
ámokfutásra ösztönöz.

A regény beatnik csavargói tehetséges emberek, ők 
az új generáció legvitálisabb, legaktívabb elemei, s 
ennélfogva a többieknél jobban szorongatja őket a 
külső rend és a rejtett káosz, a túláradó egyéni erő és 
a társadalmi tehetetlenség közötti ellentmondás. A há
ború utáni nemzedék nehezen vagy egyáltalán nem 
tud beilleszkedni az adott társadalmi korlátok és 
hagyományok közé, és így kényszerítik magukat egy tár
sadalom nélküli „szabad” életre. „Sohasem volt még 
olyan mindenben csalódott nemzedék — írja Ernst 
Fischer - ,  sohasem volt még ifjúság, amely ennyire 
híján lett volna minden hitnek, minden reménynek,

minden közös célkitűzésnek, sohasem volt még ennyi 
elveszett illúzió”. A könyv hősei szerint semmi értelme 
nincs annak, hogy valaki befejezze az egyetemet, hiva
tást válasszon, családot alapítson és lehetőségeihez 
képest beilleszkedjen egy konvencionális életmódba. 
„Törvényen kívüli lovagokká” száműzik magukat, ki
szakadnak a normális tevékenységből, figyelmen kívül 
hagyják, hogy rajtuk kívül álló társadalom is létezik.

Dean Moriarty, a regény főhőse túl korán rájön 
arra, hogy „életünk küszöbén ártatlan gyerekként még 
hiszünk mindabban, amire a szülői ház tanít, de később 
közönyössé válunk, rájövünk, hogy nyomorúságos, 
szánalmas, szerencsétlen, vak, pőre teremtmények va
gyunk, és ettől kezdve úgy vonszoljuk át magunkat a 
lidérces életen, hogy közben szakadatlanul borzongunk 
önmagunk kísérteiének utálatos és siralmas látomásá
tól” . A részeges, csavargó apa csak néhány emlék
foszlányt hagy örökségül, Dean első emlékei az ország
úti csavargáshoz, a rideg javítóintézet és börtön falaihoz 
kapcsolódnak. Felnőtt kamaszként, filozófus csavargó
ként járja végig az országot, és keresi az apát, akit soha 
nem talál meg, keres kapcsolatokat, melyek soha nem 
jönnek létre. Deannek számtalan „haverja” van, a 
banda hol ebben, hol abban a városban összeverődik, 
részt vesznek egy közös őrjöngésen, „happeningen”, 
szeretkeznek, lerészegednek, narkotikus mámorba me
rülnek. De ezek a laza kapcsolatok éppoly könnyen 
bomlanak fel, mint ahogyan keletkeznek. Tehát a 
beatnikek nem kapcsolat nélküliek, hanem „kötöttség 
nélküliek” . A felületes kapcsolatok sokasága az igazi 
érzelmek hiányát próbálja elleplezni, és Dean számára 
éppen ezeknek az érzelmeknek a hiánya vált a leg- 
normálisabb életformává. S ahogyan ezek az időleges, 
felületes kötelékek is meglazulnak, úgy lesz Dean meg
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számlálhat at lan vétke folytán lassanként a banda Fél
kegyelműje, Bolondja és Szentje. Dean, a Szent Idióta, 
c számkivetett lény százmérföldes gátlástalansággal 
száguld végig az „úton” , és majdnem minden állomás
nál elhagyja egy barát vagy ő hagy el egy feleséget. 
A regény végére teljesen magára marad. Még Paradise 
is „véget vet ennek az esztelen ide-oda rohangálásnak” 
és „megállapodik”, mondhatjuk úgy is, hogy megbékél: 
szakít „Amerika hitvány hipstereivel, akik az új, letört 
nemzedék képviselői”, megtagadja Dean Moriarty-t és 
világát. „Majd gyermekeink egy szép napon -  mondja 
Sal Paradise-az t hiszik, hogy szüleik békés, rendezett, 
nyugodt életet éltek, amolyan fénykép szerintit. . . — 
fogalmuk se lesz róla, milyen képtelenül vad, őrült és 
szertelen volt valójában az életünk, az éjszakánk, a 
poklunk és az egész értelmetlen lidérces út. Belül pedig 
minden üres, se kezdete, se vége, szánalmas tudatlan
ság az egész.” „Senki, de senki nem tudja, mi vár rá, 
csak azt tudja, hogy mind magányosabb, öregebb, 
nyomorultabb lesz -  ilyenkor Dean Moriarty-ra gon
dolok” -  fejezi be Odüsszeiáját Paradise.

A Dean által választott egyéni szabadságnak ön
magán kívül semmiféle tartalma sincs, a cél nélküli 
lázadás még csak önkielégülést sem eredményez. Sál 
így vélekedik Dean-ről: „Deant, ha valaki megérinti, 
inogni kezdene akár a kőtömb, amit csak egy kavics 
tart a szikla peremén. Bármely pillanatban lezuhanhat, 
de az is meglehet, hogy tovább lebeg, akár a szikla.” 
S Dean valóban „lebeg”, elhagyottan, magányosan, 
de lehet, hogy a számtalan Marylou, Camille közül 
valaki lerántja a mélybe.

A modern amerikai irodalom: kritikus irodalom. 
Kritizálja az American way of life-ot, az American 
dream-t és a Big Society értékrendjét, mindazt, ami 
az amerikai civilizációt jelenti: istenét, gazdasági éle
tét, politikai és erkölcsi arculatát, hagyományait és 
intézményeit. Styron, H. Gold, Capot, Updike és 
Nabokov hőse megtagadják mindezt, vagy harcolnak 
ellene, s míg ők komikusán vagy tragikusan az adott 
korlátok között léteznek, addig Kerouac és a „beat gene
ration” hősei szellemi vagy erkölcsi dimenziók nélküli 
világban élnek. Kerouac bemutatja, hogyan válik ketté 
egyén és társadalom, hogy szakad el az egyén a valóság
tól, feltárja a mai nemzedék passzív önkirekesztését a 
fennálló rendből.

Mély társadalmi körkép ez a regény? Aligha. Hiszen 
csak a „társadalom nélküliség” dokumentumát és 
apotheozisát kapjuk, melyet a riportszerűen közölt, 
laza meseszövésű happeningek csak illusztrálnak. 
Hiába folyik az utazás térben és időben, az események
nek nincs folytonossága, mert a „happeningek” ön
magukban körülhatároltak, úgy tűnik, mintha semmi 
kapcsolatuk sem lenne egymással. Kerouac bizonyos 
mértékig megtagadja önmagában a ,,regény”-írót,hogy 
e számkivetett csavargók szószólójává váljon. Mindezek 
ellenére ebben a regényben a legélénkebb és leglendü
letesebb az író ábrázolása, további műveiben hanyatlik 
képzelőereje, tovább halmozza a társadalomtól való 
elszakadást bemutató epizódokat minden határozot
tabb írói célkitűzés nélkül.
(Magvető, 1966) F. Molnár Magdolna

Jacometti: Édesanyám

Jacometti regénye vallomás, amely azonban nem ma
rad meg a személyesség körében, több akar lenni bizo
nyos élmények átadásánál, tapasztalatokat akar közöl
ni, sőt ezeken keresztül egy pozitív, kérdőjelek nélkül 
való emberi életet megmutatni. A személyes élmények
ből felépített eszmény kidolgozása közössé teszi Semp- 
runnek A nagy utazás című könyvével, de a különbsé
gek nemcsak a két író egyéniségének eltérései.

A regény anyagát az írónak édesanyjával kapcso
latos emlékei adják, az anya mint az író hasznos éle
tének alapja jelenik meg. Benne látjuk mindannak 
az érzelmi gazdagságnak, emberségnek, és szocialista 
koncepciónak az indítékát, amelyeket Jacometti meg
becsül saját életében. Fő vonásai ennek a figurá
nak: a türelem, a szeretet, a humanista érdekek 
mindenkori népi ösztönnel való megsejtése. Az író 
nem győzi eleget hangsúlyozni, hogy anyja egyszerű pa
rasztasszony volt, akinek lelki finomsága a népi kultú
rában, az áhítattal hallgatott énekesekben rejlik, ez 
viszi el először egy előjeltelen emberségig, áldozatvál
lalásig, amely férjével való kapcsolatát jellemzi, majd 
fián keresztül odáig, hogy vallásossága ellenére a szocia
listákra szavazzon (habozás nélkül), azok egyházi kiát- 
kozása után is. De nemcsak az anya magatartásában 
dominálnak a népi ösztönök, hanem a fiáéban is. Jaco
metti egy pillanatig sem kételkedik életpályája helyes 
voltában, a világ egészéről mégis bizonytalan a képe: 
„Én nem vagyok ateista, csak nem tudom elfogadni 
Isten személyét, minden dolgok eredetének nagy titka 
előtt úgy állok, mint szamár a hegyen.” Ez nem előrelé
pés anyjának „laikus” vallásosságához képest. A fiú ma
gatartásának többlete a humánus értékeknek -  amelyek 
az anyánál a család körére szűkítve jelennek meg -  
politikai aktivitásba való átvitele. A ragaszkodás ezek
hez az értékekhez adja az ellenállásban való részvétel 
alapját, ez indítja a fasizmussal való szembeszegülésre.

Az érzelmi szembefordulás és a világnézeti alapok 
bizonytalansága határozott válaszvonalat húz a szocia
lista Jacometti és a kommunista Semprun közé, aki maga
tartását a legáltalánosabb filozófiai síkon is megala
pozza. Jacometti regényében az anya mítoszát belül
ről megteremtő líra uralkodik, míg Semprunnél a 
defetisizáló gondolkodás. Másik lényeges eltérés a két 
mű között a személyiség kérdésében van. Semprun 
szuverén személyiséget mutat fel, aki gondolkodva 
értékeli a maga számára a világot. Jacometti ösztönö
sen vesz át értékeket, továbbfejleszt, de önálló érték
rend alkotására már képtelen. Semprun vitázhat az 
egzisztencialistákkal, mert megélte és legyőzte a „vi
lágba vetettség” élményét. Jacomettit a népi természe
tesség, az élet folyamatosságának naiv felfogása meg
védi ettől az élménytől, pontosabban ennek az élmény
nek igazi mélységeitől. Látja a problémát, de nem éli 
meg. Nincs is szüksége rá, hisz a halál értelmetlenségé
vel a regény egésze az élet önmagában rejlő értelmét 
állítja szembe.

Sokkal fontosabb, többször felbukkanó kérdés a szu
verenitás, az önállóság kérdése. Jacometti vállalja a 
kényszerű önállóságot, de nem állítja ezzel szembe a
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személyiségnek azt a gazdag kibontakozását, amit a 
szuverenitás jelent. Csodálja anyjában az önállóság 
képességét, maga azonban fél tőle. „Mama, nem érted, 
hogyha kidől a  fa, elszáradnak a levelek?” — kiált fel 
anyja haldoklásakor, majd később így tér vissza a gon
dolathoz: „O tt belül (ti. az anyja szívében) mi vol
tunk; Luigi, Rosa, én és Colette is és a kislányok és a 
hűséges Sara is, mindavval, ami a miénk és az övé volt, 
Rosa első csecsemősírása óta, ha szíve megáll, mindez 
nem létezik többé, megsemmisül, a mi életünk ezernyi 
napjával, a mi fáink ezernyi levelükkel; az egész múlt, 
az egész világ. A mi történetünk ott volt az ő szívében.” 
Ez az elszakadni nem tudás a regény lírájának másik 
forrása.

Ez a líra, amelyet eddig a szemléleti korlátok kifeje
ződéseként tárgyaltunk, egyúttal a regény fő értéke is. 
Magában rejti mindazt az erkölcsi értéket és erőt, 
amelyet a nép adott a XX. század haladó értelmiségé
nek. Az Édesanyám nem tartozik a dolgok lényegét meg
ragadó nagy alkotások közé, amelyek egyébként is 
elég ritkák, de egy meghatározott területét az életnek, 
egy bizonyos felfogást az életről érdekesen, hitelesen 
ábrázol, ami jelentős teljesítmény, hazai megjelenésé
nek csak örülhetünk.
( Európa, 1966)

Zappe László

Bihari Klára: Magányosok

Bihari K lára csaknem évente új kötettel ajándékoz
za meg olvasóit. Kedveli a nagy formátumot, főleg regé
nyeket ír. A M ene Tekel (1963) óta csaknem teljesen át
engedte magát elemző hajlamainak. A tények tisztelete 
mellett írásainak ma már ez a legsajátabb jellemzője. 
Műveinek ez a két eleme azonban mintha nem férne 
össze megnyugtatóan, legalábbis szerves egységre nem 
képesek jutni. Ezért van az, hogy a gondnak és az 
örömnek vegyes érzetével csukjuk be a Magányosokat.

Az írónő fáradtságot nem kímélve gyűjtötte össze 
könyve nyersanyagát, a feldolgozásnál azonban érthe
tetlenül sokat engedett a könnyű megoldás csábításai
nak. Munkája nem a teremtő küzdelem, hanem a kül
sődleges, az egymás mellé rendezés elvére épül. Ezért 
különülhet el a regényen belül olyan világosan az erény 
és a vétség, az anyag és a forma.

Az anyag erénye: a bőség és az aktualitás. A Magá
nyosokban az írónő nehéz és zavaros tudattartalmakra 
mutat rá, melyek megmérgezik az egymásra találtak 
-  Kun András kőműves és felesége, Dene Rózsa — életét, 
s elindítják köztük azt a közös vereséghez vezető harcot, 
melynek mindig az a fő kérdése: ki kit győz le? Ebben 
az összeütközésben főképp András megrögzött kistulaj
donosi hajlamai s Rózsa új hatások felé forduló szép 
készsége vívják meg a maguk csatáját. A körülmények 
is alkotóan közbeszólnak, s Bihari Klára itt nagy írói 
bölcsességet tanúsít: engedi a külvilág hatásait szaba
don érvényesülni hőseinek egymást és önmagukat for
máló küzdelmében.

Rózsa és András kapcsolatának vázlatos, de nagy 
vonalaiban megbízható rajza mellett a könyv legfőbb

érdeme a számos, gyorsfényképszerűen hiteles felvétel, 
melyet a munkásszállók lakóiról készített az írónő. 
A szociográfia közvetlen közeiével mutatja be András 
mindenkori szobatársait, érdekes portrék villannak föl, 
s az arcképeket egymás mellé rendezve elénk áll egy 
nagy létszámú réteg sajátos életformája, napi gondja s 
távoli reménye.

Bihari Klára, a valóságot tanulmányozva, vállalta az 
élet sürgető parancsát heveny kérdések gyors megvála
szolására. Társadalmi felelőssége azonban nem párosul 
azonos arányú művészi felelősséggel. Nem az eszmei, 
inkább az alkotói igényt adja föl, de ennek közvetve 
áldozatul esik az eszmeiség is. Valószínű, hogy a Kun 
Andrások a könyv alapján megértenek valamit a prob
lémáikból, s ez nem lebecsülendő. De feladata-e az 
irodalomnak egyenes kérdésre egyenes választ adni? 
Az áttételek megkerülése végül is lefokozza az igazságot. 
András lelkének negativizmusaival szemben a könyvben 
Bagosi példája a pozitív pólus. Bagosi a megtestesült 
együgyű jóság, kőműves segédmunkásba oltott meg
váltó, a szelídség és tisztaság légköre lengi körül. Bölcs 
nyugalommal hárítja el a körülötte folyó zavaros fecse
géseket. A lélek megvilágosodásáról van szó? Bagosi 
derűsen leszögezi: „Ha süt a nap, megvilágosodik, ha 
lemegy, akkor éccaka van.” Bagosi általában ezen a 
szinten érvel. Jellemzésére az ilyen szövegek elégségesek 
is volnának, de Bihari Klára akarva, nem akarva többet 
bíz rájuk. Ezek a végsőkig leegyszerűsített alaptételek 
hordozzák -  jobb híján -  az általános érvényű írói 
választ. Nemcsak tájékoztatás nélkül hagy, valamiképp 
még hibásan is tájékoztat ez a meg nem emelt szemlé
let. A könyv egyik szívhez szóló mondata: „M it bántja 
maga azt a nehéz sorsú személyt?” -  ezekkel a szavak
kal védi meg Bagosi az egyik segédmunkásnőt, Idát, 
aki húsz forintért árulja magát boldog-boldogtalannak. 
S a védelem érvei: az asszony már szakított egyszer 
a rossz élettel. De: Boda elvtársnő a szakszervezettől 
egyszer többedmagával uzsonnára hívatta, s parádésan 
giccses hálószobája úgy rabul ejtette Idát, hogy elhatá
rozta : öregségére olyat akar. S erre a célra rakja félre a 
húszasokat. így kapjuk ezt a történetet, minden írói 
jelzés nélkül. Sőt, Bagosi megértőén még rá  is bólint. 
Érték és értéktelen egybeolvad e fura semlegességben. 
Az olvasók jó  része, s főleg azok, akiknek s akikről ez a 
könyv szól, még nem rendelkeznek önálló ízléssel, ki 
vannak szolgáltatva a giccs ártásainak, s nem képesek 
megítélni: ki itt a főbűnös? A Boda elvtársnő hálószo
bája? Ida? Vagy éppenséggel, nincs is bűnös? Az író
nak az értelmezett valóságot kell nyújtania, nem a kao
tikusai, s az olvasónak nem tévedései jóváhagyására 
van szüksége, hanem — észrevétlen eligazításra.

Minden tisztes igyekezet mellett is átgondolatlan
ságról árulkodik a regény, s végső soron megformálat- 
lan. Az írónő egymásra szabadít két különböző műfajt, 
az elemző szépprózát és a szociográfiát, s rájuk bízza, 
hogy férnek össze. Sehogy. Idegenebbekké válnak egy
más számára, mint amilyenek valójában. A kevésbé 
érzékeny fél, a szociográfia még csak egzisztál vala
hogy, de a másik partner egyszerűen megbénul. 
Az elemzéstől elvárja az olvasó, hogy mindig új és új 
minőségeket hozzon a felszínre, de ennek a regénynek
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az anyaga csak mennyiségében növekedik. Mindig új 
szereplők lépnek be a képbe, s ismétlik el, esetleg más 
színezettel, ugyanazt. Az ábrázolás szélességében terjed, 
mélységében -  nyilván az optikai csalódás révén is -  
megfogyatkozik. Márpedig az ábrázolás egyértelmű
ségéért nem az olvasónak, az írónak kell megküzdeni.

Az elemzés, a vizsgálódásnak, az emberi megismerés
nek ez a kitűnő eszköze itt csak fölvillan mint lehetőség, 
az írónő kéznél tartja, meg-megkarcolja vele a felületet, 
de nem alkalmazza arra, amire való. Ez a bizonytalan
kodás megtéveszti az olvasót. A stílus ígér valamit, amit 
aztán nem ad meg. így nem tehetünk mást, örülünk 
annak, amit mégis megad, de közben mindvégig nem 
értjük: miért nem bánik gazdaságosabban, szigorúb
ban és körültekintőbben anyagával és eszközeivel 
Bihari Klára. Legjobb művei, törekvései, s végül, de 
nem utolsósorban: az alkotás törvényei erre intenék. 
(Szépirodalmi, 1966)

Fábián Katalin

Hajnal Gábor: Az idő szelében

Hajnal Gábor már pályája elején találkozott a roman
tikával. Hogy ez a találkozás egész költői pályája 
izempontjából jelentőssé vált, abban nyilvánvalóan 

I közrejátszott a költő hajlama a romantikára, igen erős 
én-tudata, magányosság érzése. A kor, amelyben köl- 
ővé vált, megfosztotta a szintézis megvalósításától, 

. tem tudott rendet és arányt teremteni. Pedig volt rá 
I íajlama:

A dolgom — vallom én a kusza szövevény 
helyett rendet s arányt teremteni körém.

(Rend és arány)

vbban a korban fegyverek, gyilkosságok csinálták a 
endetlenség rendjét és Hajnal Gábornak is a puszta 

j tért kellett megküzdenie. A költő legföljebb titokban 
| átfoghatta a maga énekét.

Költészetében dominál a megbántottság érzése.
; Szinte mítoszt teremt a keserűségből. És ez addig 

magyarázható is, amíg valóságos bántalmak ellen 
hadakozik, ám benne ez a harc végtelenné térésül, 
elveszti vonatkozásait a valósághoz. Időként érzi a fe
gyelem hiányát (Nem istenekkel, önmagaddal), költészetét 
azonban mégis a fegyelem hiányával jellemezhetnénk 
leginkább. A versek megformálásánál ez trivialitások
ban, közhelyekben, ügyetlen rímekben, avult szó- 
használatban jelentkezik. Egyetlen versnek sem lehet 
olyan hőfoka, hogy ölelkező rímben a velem-vezet 
összecsengjen, nem beszélve másutt olyan rímekről, 
mint időd-jövő stb. Vagy a romantikusok által régen 
elnyűtt sajog ige, a konok melléknév gyakori szerepel
tetése, a fel- igekötő burjánzása, leheddel, leszen, kö
zéig és hasonlók tömeges használata. Pedig Hajnal 
Gábor szigorú kézzel válogatott, korai verseiből alig 
hagyott a kötetben. Nem ártott volna azonban későbbi 
köteteit is jobban átrostálnia, különösen áll ez a 
Szeptemberi nyár (1957) és a Fény küllők (1961) címűekre, 
ahol a legtöbb egyenetlenséggel találkoznunk. Az 1957-es

kötetben egymás mellett szerepel például a finoman 
impresszionisztikus Mint új szerelem, az Alföld -  egy 
remekbe szabott rímtelen szonett - , a jelentős, bár 
korántsem egyenletes Éhezésnél jobban sajog . . ., az Őszi 
eső, amelynek különösen a második része fog meg tisz
tára csiszolt képeivel, együtt szerepel a banális, hang
vételben Petőfit reveláló Legboldogabb napjaimra, az 
aligha tárgyilagos, suta Ridegebben mértek című ver
sekkel.

Hajnal Gábor jobbára megreked a lírai deskripció 
szürkeségénél, sivárságánál. A valóságélmény, mielőtt 
átszűrődne a költői intellektuson, versben csapódik le 
mint fotográfia, de ez nem igazi költészet, mégha oly 
jól sikerült fénykép is néha. Megvan az igénye egy 
elkötelezett, társadalmi költészetre, ugyanakkor azon
ban meg akarja tartani romantikus kívülállását is. 
Ebből költészetet csinálni csak a romantika legnagyobb
jainak sikerült egy évszázaddal ezelőtt. Ök is távol 
maradtak azonban a szintézistől. Hajnal egész költé
szetének tragédiáját érzem ki a Szomorú szemük című 
versből. Sejti ugyan a lényeget, de gondolati kiérlelet- 
lenség, a formai fegyelem hiánya nem engedi képileg 
megragadni. Pedig legjobb versei a legnagyobb formai 
bravúrokra is képesnek mutatják. Csak a példa ked
véért említeném enjambamentjait.

Költészete jobbára leíró jellegű, a legsikerültebb 
versekben azonban a leírás egy belső valóság (költői 
indulat) pontos vetülete. Ilyenkor képisége is tökéletes. 
Gyönyörűen átlelkesíti a tájat a Balatonfüred, a Farsang
temetés akár filmköltemény is lehetne.

„Hova menekülhetnék önmagam elől, ha ifjúságom 
kedves napjai nem volnának” -  mondatja Hölderlin 
Hüperionnal. Hajnal Gábor új versei ebből az érzelem
ből származnak. Viaskodás a betegséggel, öregséggel, 
halállal, menekülés az emlékek közé. És rendkívül 
szigorú önvizsgálat (Káin ?), alázkodás egy kései győ
zelemért (Tübingen). Egy egész élet újrafogalmazva, 
tisztán, sokszor keserűen. Csöndes, talán túlzó szerény
ség:

. . .  s ki fél, az énekel magában 
így énekeltem sokszor én.

(Szavak mérge)

Harmincéves költői pályát sommáz ez a kötet; egy 
olyan pályát, amely tele van egyenetlenséggel, ellent
mondásokkal és amely csúcsokat hódíthatott volna. 
(Szépirodalmi, 1966)

Fábián László

Albert Gábor: Albérleti szobák

Elemzőhajlamú, puritán prózaíró-karakter bontakozik 
ki az Albérleti szobák novelláiból. Annak a nemzedéknek 
a hangja, helykeresése, életstílusa érdekli elsősorban a 
kötet íróját, amelyhez ő maga is tartozik: a második 
világháború után felnőtt, most már negyvenedik élet
évük felé közeledő értelmiségiek világával foglalkozik 
novelláinak többségében.

Nincsenek nagy felfedezései, nem akar meglepő újat 
mondani nemzedékének arról a rétegről, amelyet kö
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zelebbről ismer. A szembeötlő vonások mögött inkább 
a rejtettebb és nehezebben feltárható valóságot kutatja, 
figuráinak szokványos beszédmódjában, banalitásaiban 
egy életstílus jellegzetességeit próbálja megragadni.

Erősen intellektuális alkat, nem mintha az úgyneve
zett intellektuális problémák vonzanák elsősorban, de 
elemző-boncoló hajlamával a legegyszerűbb megnyilat
kozásokat és önkéntelen gesztusokat is megvizsgálja 
abból a szempontból, hogy mik voltak indítékaik és 
milyen reflexiókat váltanak ki másokból.

A kötet első novelláiban, amelyek többnyire az ötve
nes évek egyetemi ifjúságának életéről szólnak, nem 
mindig sikerül alakjait árnyaltan és meggyőzően meg
formálnia, történeteit kiemelnie az esetlegességből, az 
élet amorfnak látszó matériájából, de maga a „massza”, 
történeteinek miliője és novelláinak atmoszférája már 
ezekben az írásaiban is hiteles.

Jól ismeri nemzedéke belső vívódásait, látja az erő
feszítést, amellyel ez a generáció kiszabadította magát 
az apák előítéleteinek labirintusaiból, hogy aztán új és 
merev formalizmusok és konvenciók hálójába kerülve, 
újra megvívja harcát azért, hogy végre magára talál
jon, sokszor csak a puszta tagadásba, mint egyetlen 
pozitívumba kapaszkodva. Igen közelről, de bizonyos 
tartózkodással figyeli nemzedéke múló divatjait és vál
takozó lázait, a túlbuzgó dogmatikusokról és a nyug
talan sznobokról egyaránt megvan a véleménye.

Sokat ír felbolydult, kaotikus állapotokról, mert érez
hetően a rend az igénye, a nyugalmat szülő harmónia, 
de érzékeny alkat: nem tudja levenni a szemét arról, 
ami taszítja vagy legalábbis nyugtalanítja.

Szinte minden novellája valamilyen erkölcsi kérdést 
érint közvetlenül vagy közvetve, az emberi magatartá
sok hitelét és értékét vizsgálja olyan periódusokat ele
mezve, amikor az írott törvények, a kötelező normák, 
a kész formulák magukra hagyják az embert, vagy ép

pen elveszítik érvényüket és magunknak kell megkei 
nünk a választható lehetőségekből a legemberibbet.

Morális nyugtalansága mentes mindenféle morali 
ló nagyképűségtől, nem tételeket állít fel és nem ít< 
teket mond ki, hanem többnyire kérdéseket vet 
amelyekre ő maga is keresi a feleleteket.

A kötet második felében eloldja magát egyetemi é̂  
nek élményvilágától. Legbiztosabb inspiráló ereje 
vizsgálódó érdeklődés új területekre vezeti. Legjc 
novellái azt a tételt igazolják, hogy minden emt 
egyéniség érdemes a megfigyelésre és a művészi m 
örökítésre, ha valóban újat tudunk róla mondani.

A nehezebben karakterizálható szürke embereke 
úgy tudja bemutatni, hogy érdeklődést keltsenek 
olvasóban. De még jobban izgatják az átlagostól eh 
típusok, azok az emberek, akiket környezetük soks; 
különcnek tart, pedig csak a maguk erkölcsi nőm 
szerint próbálják alakítani életüket. Ebben a vonat] 
zásban is az etikai problémák izgatják az írót: mik< 
kerül egymással szembe a kétféle morál, a kétféle él 
felfogás és melyik győz a másik felett: az értékesebb 
vagy a könnyebb fajsúlyú?

Legjelentősebb írásában, a Sárkány és oktaéderben 
kétféle életfelfogás küzdelmét ábrázolja, egy „önti 
vényű” ember összeütközését a formális konvenci 
szerint élő és ítélkező környezettel.

Albert Gábor ebben a novellában szabadította 
magát attól a nehézkességi erőtől, amellyel mind 
kezdő írónak meg kell küzdenie. Ez a novella már töl 
mint biztató ígéret. Előadásmódja kiforrott, s az emb» 
ábrázolás terén is bonyolult feladatot oldott m<

A kötet legérettebb novellái (Idegenek, A tűzoltó, i 
a könyveken, Sárkány és oktaéder) egy jó prózaíró jelei 
kezéséről adnak hírt.
(Szépirodalmi, 1966)

Vargha Kálm
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A MAGYAR IRODALOM 1966-BAN

BÉLÁDI MIKLÓS

A  regényről

Hozott-e meglepően, fölszabadítóan újat az elmúlt esztendő regény termése? A választ röviden 
jelezhetjük: az 1966-os évnek azt írhatjuk a javára, hogy több-kevesebb következetességgel a régtől 
várt és alig évtizedes múltra visszatekintő folyamatot segítette előbbre jutni, bővítette új eredmények
kel. Szenzációk nélkül, megbízhatóan, bűn volna kicsinyelni ennyi teljesítményt is. Ha mégis nehéz 
szívvel fogalmazzuk szemlénket, azért van, mert a beváltatlan lehetőségekről sem tudunk meg
feledkezni. Eredmények és lehetőségek között még ma is keskeny az átjáró. S az elmúlt esztendő 
keveset tudott hozzátenni az előző évek erőfeszítéséhez. Látunk néhány kiemelkedő, értékes munkát 
-  közülük bizonyára időtálló is kikerül -, jóval nagyobb számban regényírásunk helyzetén igen 
keveset mozdító alkotást s végül a szaporán termő könyvek tömegét, a jó szándékú, de eredetiség 
nélküli olvasmányokat, történelmi és mai tárgyú regényeket, a divat és az átlagigény hullámhosz- 
szaira beállított „siker-könyvek” sorát. A magyar regény ügyét még ma is kevesek felelőssége tartja 
ébren, s félő, vajon az újat mondás kockázatát vállaló előőrs megkapja-e mindazt a megbecsülést, 
melyet vitathatatlanul megérdemel, s vajon nem szegi-e kedvét az útját szegélyező sokféle nehézség, 
az olvasói ízlés lassú változása, az öröklött beidegződések nyomasztó hatása s nem utolsósorban a 
kritika óvatos tűnődése, ahogyan a művek latolgatásához megfontoltan nekilát.

Mindez borús képzelődés is lehet, hiszen az irodalom előtt nagy lehetőségek nyíltak és tehetségek
ben sincs hiány. Végigtekintve egy esztendő termésén, legelsőnek az tűnik szembe, hogy az irodalom 
érzékeli a föltornyosult feladatok „kihívását”, és igyekszik is állni a próbát, de a megnőtt felelősség- 
tudat nem mindig hív életre magárafigyeltető alkotást.

Nem oktalanság pedig épp napjainkban a magyar regény igazi megújulásában bizakodni. Iro
dalmunkban ma legtöbb izgalom a regényt, e minden másnál szabadabb lehetőségekkel rendelkező 
műfajt forralja. Lehet a költészet napjainkban is változatlanul még oly felfedező kedvű, művekben 
és tehetségekben eredetibb -  az is tagadhatatlan, hogy lehetőségeit teljesebben birtokolja. A lírának 
előnyösebb a helyzete : vannak műhelygondjai, de meghódított alapelveinek helyességét nincs miért 
kétségbe vonnia. A magyar költészet már régebbtől gazdag energiahálózatról nyerhetett sugalla
tokat, melynek telephelyei a hagyományokban csakúgy föllelhetők, mint a legújabb világirodalom
ban. A magyar próza viszont, különösen a regény, a legutóbbi időkig szűkebb horizontok közé 
szorulva élt. Megbízható átlagnál erejéből ritkán telt többre; nagy művei elvétve teremtek, folyto
nossága minduntalan megszakadt. Csak a közeli múltból is két nemzedék beteljesületlen munkáját, 
meghasonlást előidéző kudarcait idézhetnénk. Sem a Nyugat harmadik nemzedéke, sem a derékhad 
nem alkotta meg, amire indulása és helyzete jogán hivatása kijelölte, s közülük akárhányan ma 
sem űzték ki magukból teljesen a sematizmus éveinek nyomasztó emlékét. Az elmúlt évtizedre 
azért is várt oly sokoldalú feladat : egyszerre kellett mindazt pótolni, amitől a sematizmus időszaka 
és az egyoldalú realizmus-eszmény erőszakolása az irodalmat elütötte. A prózaírásnak ereje javát 
arra kellett fordítania, hogy — a lírához hasonlóan — végre egyenletesebb ütemben dolgozza fel 
anyagát, és megszüntesse a feszültséget, mely az élet új kívánalmai és a régi szemléletmód, elavuló 
stílus között támadt. A regény oly sokáig mozdulatlan világa végre az ötvenes évek végén megélén
kült, néhány esztendő munkája áttörő sikert hozott. A líra most is előbbre jár, — a hatvanas évek 
legnagyobb irodalmi eseménye mégis a regény „új hullámá”-nak föltünése. Ma a regény a legnép
szerűbb műfaj nálunk, s nem ritka, hogy jó, értékes mű tíz-húszezer, vagy ennél magasabb példány
számban jelenik meg; néha az is megesik — bár elvétve, igaz - , hogy az értékes munka több 
olvasót vonz a szabványokkal dolgozó kémtörténeteknél vagy a beavatottság izgalmát szállító 
olvasmánynál.

Tagadhatatlanul egyszerűsítéssel jár, de elkerülhetetlen, hogy előbb az ötvenes évek regényére 
próbálunk néhány mondattal utalni. Ez a visszaszorulóban levő regénytípus főként az eseményes

3



séget kedvelte, az életszerű keretekben folyó elbeszélést, hangnemét a bizonyítás feltétlensége hatá
rozta meg. Az író személy szerint részese: tanúja és bírája kívánt lenni a közösség igazságosztó 
újjászerveződésének, nagy történelmi pörben vett részt, s mást alig tehetett, minthogy szilárdan hitt 
a történelmi szükségszerűség nemcsak politikai, de erkölcsi helyességében. Az ötvenes évek írója 
sorsdöntő változások részeseként mindenekelőtt a társadalomra figyelt, és meggyőződéssel vallotta, 
hogy az élet igazi főszereplője a társadalom: az egyénnél több a közösség, és ami jó a társadalomnak, 
ugyanaz jó az egyénnek. Biztonsága onnan eredt, hogy ismerte — legtöbbször ismerni vélte — a társa
dalmi berendezkedést mozgató törvényeket -  hőseit épp ezért e törvények erőterébe állította. 
Az elmondottak után érthető, hogy az esemény-regény alakjai „készen” jelentek meg, mivel cselekvé
sükben a társadalom erői nyilatkoztak meg, s a társadalmi vagy szűkebben csak politikai hovatarto
zás eleve kijelölte regénybeli sorsuk kereteit. Ez a regénytípus szeretett mindent rábízni a jól követ
hető történetre, mondanivalója a cselekményből közvetlenül fejlett ki, ezért az írónak fönn is kellett 
tartania a hitet olvasójában, hogy a regény hű mása az életnek, vagyis nem „kitalált” történetet, 
hanem „valóságos” eseményt mond el.

Ha az ötvenes évek regényére az életszerű elbeszélést és a leírást, a cselekmény hangsúlyozott 
szerepét, a társadalmi igényű és az objektivitás látszatát őrző eljárást tarthatjuk jellemzőnek, a rákö
vetkező „új hullám” regényét — jobb szó híján-probléma-keresőnek nevezhetjük. A mai regény írója 
nem ismeri azt a kikezdhetetlen biztonságérzetet, mely tíz-tizenöt évvel ezelőtt általánosan megszabta 
az irodalom világképét. Ezért tapasztalhatjuk, hogy mindegyre ritkább a társadalmat széles körű 
kiterjedésében ábrázoló epikai vállalkozás. A regény világa szűkebbre fogott, de a megvilágítás éle
sebb, az elénk rajzolódó kép mélyebb. Az író nem érzi elegendőnek, hogy puszta elbeszélést nyújtson, 
és nem tartja kötelezőnek, hogy valóságismereteink és tapasztalataink érvényességi körében marad
jon. Vállalja, zavart kétkedéssel vagy ironikus fölénnyel, hogy fikcióval dolgozik. Nem titkolja, hogy 
az elbeszélésbe „idegen elemet” kever és az epikát elmélkedéssel szövi egybe. De ezt kell tennie, 
mert nem valami eleve ismert felől akar meggyőzni, hanem kérdéseibe avat be: érvel, vitázik, 
töpreng, viaskodik. A regény előttünk „formálódik”, az író nyomozó-riporter, titkok földerítésére 
vállalkozó szemtanú, személyesen vagy álcázottan maga is közvetlenül részt vesz szereplői életében, 
magyaráz, vagy szándékosan kitér a magyarázat elől. Ez az írói magatartás természetszerűen 
alakítja át céljainak megfelelően a regényszerkezetet. A szilárdnak vélt biztonságot elhagyva, a mai 
regények jó része szeszélyesebb, csapongóbb és kiegyensúlyozatlanabb, mint elődje volt: az idő
kereteket nemcsak zsugorítja, de cserélgeti is az idősíkokat és váltogatja az ábrázolás nézőpontjait. 
Kedveli az elsőszemélyes előadásmódot, és a személyesség nyílt bevallása magától értetődően ad 
jogot a nagyobb közvetlenséghez és a túlzás különböző nemeihez, az ironikus játékhoz, groteszk 
elrajzoláshoz és jelképes fölnagyításhoz. Regényírásunk java végre leszokott az erőltetett ünnepé
lyességről és hosszadalmas előadásról, a drámaibb vagy líraibb formákat kedveli. A részleteket 
egyhangúan fölhalmozó stílus ma már az eredetiség hiányában dolgozó írók menedékének számít, 
a leírás módszere legtöbbször ismert példákat követ és fáradtságról, ismétlésről tanúskodik.

„Új hullámot” látunk az elmúlt esztendők regényirodalmában, de azt egyetlen esetben sem, hogy 
az új regény lemondana az újraértelmezett valóságábrázolás követelményéről. A regény erős való
sághoz kötöttsége ma is szembetűnően a legnagyobb ihlető -  mintha Arany János, Móricz Zsigmond 
„epikai hitelét” ma sem akarná kétségbevonni, csak átértelmezni, céljai szolgálatába állítani akár 
a legelszántabb újat próbáló is. Ha természetesen nem is a tegnapi, de egy mai fogantatású „epikai 
hitel” jelenlétével valóban számolnunk kell, csakhogy ennek a ,,hitel”-nek már az a jellegzetessége, 
hogy a réginél bevallottan személyesebb érdekeltségű és az íróra legalább annyira jellemző, mint 
a műbe foglalt valóságdarabra. A regény nálunk is kezd elszakadni a valóság puszta „ábrázolásá
tól”, az igénytelen leírástól és mindinkább a világ és az ember értelmezésének egyik leghozzáfér- 
hetőbb eszközévé alakul. Az értelmezés legkülönbözőbb módszerei bukkantak fel az elmúlt eszten
dőkben a történelmi igényű kor-áttekintéstől az egyetlen éjszakába sűrűsödő párbeszédformáig, a 
történelem ironizálásától a jelenben élő ember tárgyilagos elemzéséig. Ezért is lenne már bajos 
csupán azzal mérni egy-egy művet, hogy a regény valóságanyagát mindössze szociográfiailag 
próbálnánk ellenőrizni, föltételezve hozzá eleve a tárgyak értékes vagy értéktelen rangsorát. A mű
vek győznek meg a személyes alakítás súlya felől : a valóság nemcsak az, ami — hanem azzá válik, 
amivé az írói tudás és tapasztalás formálja, ahogyan a teremtő belelátás folyamán az alkotásban 
újjászületik. Nem elegendő azt kérni számon a mai regény kísérletezőitől: mit ábrázolnak a való
ságból, — legalább ennyire fontos, ha nem fontosabb azt is megtudnunk: mit mondanak az emberről,
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hogyan vélekednek a mai ember helyéről a világban. A hagyományos realizmus esztétikája és 
gyakorlata is mindig megkívánta a regénytől a társadalmi és emberi fontosságot, de ezt szinte 
egyesegyedül úgy gondolta elérhetni, hogy a fontosságot összekapcsolta a tárgy társadalmi fontossá
gával : a társadalmi viszonyok jzéleskörűen tagolt, tipikus rajzával. A tárgyban és az alakok galériájá
ban közvetlenül föllelhető társadalmi tipikusságot természetszerűen nemcsak az „eseményregény” 
leírásai kínálják -  a regény társadalmi érvényességre vagy objektív helyességre törő szándéka sokkal 
általánosabb és maradandóbb értékű vívmánya az epikának, semhogy egy alkonyát élő regény
típus megszólalási formájául rögzíthetnénk. A társadalmi tipikusságot leíró módszerrel életre keltő 
eljárás mára azonban csak az egyik lehetősége a regénynek — a legtöbb vitára alkalmat adó munkák 
merész kihívása mindenekelőtt a tárgy és az alakok mereven, egyoldalúan értelmezett társadalmi 
tipikusságának szólt.

Az új regények már nemcsak vagy egyáltalán nem társadalmi típusokban kívántak megszólalni ; 
sorozatosan sértették meg az esztétika törvényerejűnek vélt szabályait; a „pozitív” és „negatív 
elemek” viszonyáról, a történelem és az élet jellemző helyzeteiről, a teljességről és a hitelességről 
szőtt elméletek tételeit. A regény a mi szóejtésünkben sokáig az objektív érvényűnek volt a szinoni
mája, most már nem választhatjuk el tőle a szubjektivet sem — annak a nézőpontnak vagy „vízió
nak” a jogosultságát, amely az író világlátásának és emberfogalmának személyes nyomatékú 
kifejeződése. S azt látjuk, a társadalmi tipikusság érve menten bizonytalanná válik, elhomályosodik 
vagy sokféleképp körülírandó megszorításokkal érvényesülhet, amint a regény nem pusztán a társa
dalmi viszonyok, az objektív életfeltételek abroncsába fogott emberi sorsok leírásával foglalkozik, 
hanem az emberi személyiség, lét, erkölcsi elvek földerítésének vág neki -  a maga eszközeivel és 
lehetőségeivel az „emberi lényeg” kutatását kísérli meg, vagy a történelem kellően át nem világított 
területeire próbál előőrsként behatolni. A regény nemcsak a világ elé tartott tükör lehet, hanem 
nyilvánosságnak szánt hangos gondolkodás el nem döntött — s véglegesen talán soha el sem dönt
hető kérdésekről. A társadalmi típus fogalmával meggyőzően tudunk érvelni a Rozsdatemető, Húsz 
óra, Hideg napok esetében, de nyilvánvaló, hogy a G. A. úr X.-ben, sem A kiközösítő vagy Az áruló nem 
szándékozott társadalmi érvényességű típusokat alkotni. S vajon Az ötödik pecsét és a Rozsdatemető 
szándékoltan kisszerűre mintázott szereplőiben vagy a Próféta voltál, szívem önmagát tervszerű 
gondossággal elveszítő hősében csupán „életből vett” típusokat szemlélhetünk, vagy bennük és 
körülöttük az írói gondolat „holdudvarát” is észrevehetjük? A modern epika egyik nagy kísérlete 
épp arra irányul, hogy az életszerűt és társadalmilag jellemzőt mintegy „fölemelje” és általánosabbá 
tegye -  Thomas Mann regényeinek „előteréről” és „hátteréről”, Németh László külső és belső 
„övezeteiről” beszél. A mai új regény is effélét szeretne megvalósítani -  nyilván nem egyedül eszté
tikai megfontolásból, nem a modernizálódás divatja végett, hanem a történelmi és emberi tapasz
talatok ösztönzésére hallgatva, a nagyobb felelősség és a tisztázó szándék nevében. Az új regények 
legtöbbje nem egy részleteiben és egészében ismert világ lezártság benyomását keltő ábrázolása, 
hanem viaskodás és küzdelem a még nem eléggé tudottal, a kimondatlannal, a homályban levővel. 
Ezért is nevezhetjük a hatvanas évek regénytípusát probléma-keresőnek. Még a nagy tudatossággal 
„lezárt ”Rozsdatemető sem az ábrázolás epikai nyugalmával teljes -  épp baljós kérdéseitől, sőt, 
aggasztó „víziójától” nem tudunk szabadulni. A hatvanas évek magyar regényének világképét 
egyetlen dolog bizonyára nem jellemzi : a befejezettség és birtoklás tudata, mely nyugalmat és derűt 
áraszt. De ezt a célt látja maga előtt, hiteles birtoklásra törekszik, a világ mai élményekből szőtt 
megnevezésére -  s ez az érdeme, ez sikerének a titka.

Legkevésbé sem meglepő tehát, hogy a régi értelmezésű leíró realizmus egyre szorosabban kezd 
összenőni igénytelenebb szemlélettel, önmagában esetleg tökéletesen helytálló részletek kultuszával, 
ismert dolgok megnyugtatóan ható ismétlésével. Az önmagán túlmutatni nem akaró regénynek 
nyílik ma legkönnyebb útja ; nincs hálásabb feladat annál, hogy az író események fordulataira bízza 
hőseit és több-kevesebb érdekességgel sorsukat bonyolítsa. A mi tájainkon még mindig ez a regény
típus terem a legszaporábban, s bár tréfának tetszik, bizonyítható, legtöbbjét külsejéről fölismer
hetjük: ezek a munkák a legvaskosabbak. írójuk tetszés szerint bonyolíthatja a cselekmény szálait, 
mert az epizódok csak részletérdekűek és nem szerveződnek mindent átvilágító írói koncepció köré. 
„Életből vett” történeteket mondanak el, egyéb szándékuk nincs. Márpedig a dokumentum is csak 
„megformáltan” képes céljának megfelelni -  Csoóri Sándor Tudósítás a toronyból című kitűnő könyve 
azért maradandó dokumentum a változó faluról, mert hosszú írói kutatás anyagát összesűrítve, 
néhány jellemző epizódban tudta előadni és mit sem törődött a részletek teljességével. A lassú
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járású, eseményeit kényelmesen kiteregető regénynek még az a mentsége sem lehet, hogy ha nem jó 
regénynek, legalább a „nyersanyaga” élvezhető. Ma már az sem: az „információk” bőségét éljük; 
nem az anyag hiányától szenvedünk, fölismerhető szempontokra vagyunk éhesek.

Tagadhatatlan persze, hogy a hagyományosabb veretű epikának -  ha igényes tollon születik! -  
még termékeny időszaka lehet és továbbra is biztosíthatja jogát a fönnmaradáshoz. A regénytől végül 
is nemcsak tömény életigazságokat várunk, hanem érdekes történetekbe ágyazott emberi sorsok 
rajzát; az élet elbeszélését „úgy ahogy megtörtént”, a nyers valóság izgalmát, jelenből kimetszett 
történeteket, de az anekdoták, „fabulázások” kedélyességét, csípős szellemességét -  vagyis elbeszé
lést a szó igazi és régi értelmében. A regénynek ez a típusa nemcsak a saját megélt sorsára kíváncsi 
olvasót vonzza, de az irodalomnak a közvetlen valóság befogadására mindegyre megújuló igényét 
is táplálja. Az eseményregényt végül is az igénytelen és unalmas könyvek meg a nagy példányszámú és 
legtöbbet forgatott olvasmányos regények keverték igazán rossz hírbe, hiszen ezek a divatosan 
szabott iparosmunkák megejtő biztonsággal forgolódnak a mai élet részletei között, „informá
cióik” a megbízhatóság látszatával lépnek föl, és a fordulatos történetek izgalmát szállítják.

Irodalomtörténeti tény továbbá az is, hogy az eseményregény egynémely válfaja fölött az idő is el
járt, aminthogy az is tagadhatatlan, hogy a magyar regény továbbjutását az ötvenes években e 
regénytípus nyomasztó hagyományai is gátolták. Az ötvenes években úgy látszott, hogy a magyar 
próza kibontakozásának egyetlen lehetséges útja a társadalomábrázoló regény Móricz Zsigmond 
hagyományához igazodó válfaja. Az semmiképp sem bizonyult rossz választásnak, hogy a magyar 
regény Móriczban látta igazi legfőbb elődjét -  a „Móricz-tanítványok” műve a példa rá! - , a baj 
az volt, hogy a tájékozódó fiatal irodalom nem számolt kellően, jelentőségéhez méltóan a Móricz 
utáni próza fejleményeivel is. Képtelenség volna föltételezni, hogy az ötvenes évek sematizmusba 
hajló irodalma Móriczot „folytatta”, s az sem bizonyítható, hogy a hatvanas évek „új hulláma” a 
Légy jó mindhalálig, Boldog ember, Árvácska írójának jelentőségét „megszüntette” volna. A hagyomá
nyokhoz kapcsolódás nyomasztó egyoldalúságának kellett megszűnnie és a kor igazi problémái 
iránti érzéketlenségnek kellett elmúlnia, hogy megszülethessen a munkájuk tudatára ébredő írók 
kezén a regény új típusa.

Igazi elbeszélő regény megalkotása alighanem minden író legfőbb vágya. Ügy látszik azonban, 
hogy az epika szép „homéroszi pillantására” a mi korunk a legkevésbé sem alkalmas -  de arra még 
igen, hogy részletek telitalálatában, a szó nemes értelme szerint izgalmas történetekben vagy iro
nikus előadásban fölidéződjön az epika -  immár tört fényű -  varázsa. Hogy ez az eljárás valóban 
hagyományosnak minősíthető-e vagy sem, afelől nehéz biztos tudást szerezni, mivel a „hagyomá
nyos” és „modern” fogalma egyre kevesebbet nevez meg, oly sokértelművé lazította csak az elmúlt 
tíz esztendő szóhasználata is. Az igazságot inkább az közelíti meg, ha az írói szemléletet próbáljuk 
kitapintani és a stílusok sokféleségében az azonos írói magatartás jegyeit fölismerni, mely az 
„önmagáért való” elbeszélést teremti.

Magáért a történet kedvéért megszólaló nemes anyagú regény tán egy sincs az új magyar iroda
lomban — ehhez a műfajhoz, úgy látszik, lassúbb lélegzetű kor és kivételes tehetség szükségeltetik. 
De a jóízű elbeszélés töredékei megjelennek még regényekben és természetesen illeszkednek a novel
la kereteibe. Szentkuthy Miklós burleszkjeinek az emberi komédiák láttán fakadó harsány hahotája 
(Angyali Gigi!), Kolozsvári Grandpierre Emil szellemes és kaján szatirizáló kedve (Eljegyzés mai 
módra), Örkény István legújabb írásainak groteszk humora, tragikus pantomimre emlékeztető „túl
exponált pillanatképe” (Macskajáték) -  szélsőséges példája, de nyilván nagyon is mai sugalmazású 
lehetősége a „tiszta” elbeszélésnek. Mesterházi Lajos regényében (Isten, méretre) némelyik múltat 
idéző jelenet fátyolozott líraisága vagy Karinthy Ferenc kötetének (Víz fölött, víz alatt) egyik-másik 
kisregény felé mutató darabjában a „könnyű előadás” fanyarságot bujkáltató stílusa azt jelzi, 
hogy a „tiszta epika” megjelölést csak sokféle megszorítással használhatjuk. Moldova György 
„mesélő” hangnemébe (Magányos pavilon) is beleszövődik az életeszményt igazoló szándék 
s még novellás kötetének (Gázldmpák alatt) csupasz történeteket rögzítő darabjai sem cél
zatosság nélküliek.

Ez az elbeszélő magatartás nem minden esetben tart közvetlen rokonságot az „új hullám” szi
gorú felelősségvizsgáló szenvedélyével, de nem is idegen tőle. Szentkuthy Miklós, Kolozsvári 
Grandpierre Emil, Örkény István, Mesterházi Lajos, Karinthy Ferenc, Moldova György írásai 
fölöttébb eltérő tartalmakat hordozók, de a mai próza átmeneti helyzetét, gyorsan változó és átren
deződő mivoltát mi sem bizonyítja jobban annál, hogy föllelhető bennük a közös nevező is. S lehe
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tetlen nem tapasztalni, hogy a fölsoroltak és itt nem említettek a fősodrást látszólag távolabbról 
követő munkája ösztönzéseket is tudott adni az új tájékozódáshoz vagy követni tudta a fejleménye
ket, sőt akár a próza új mozgalmának az élvonalába verekedhette magát.

A hatvanas évek új regénye áttörő sikerének, fölrázó hatásának az volt a titka, hogy a szervetlen 
hosszadalmassággal szakított: a Rozsdatemető bői, Húsz órából, Részeg esöhó 1 az életrészleteket új 
fénybe állító és egyúttal értelmező szenvedély heve csapott ki; a tárgy ráismertető igazságát vagy 
különösségét az életvallató írói felelősség mélyítette el. A mai legjobb regények a szemlélet, a gon
dolat igazságával vagy feszültségével ragadnak meg; a kutatás igényével vagy irányával ejtenek 
gondolkodóba. Ezt az új látásmódot és felelősségérzést jelezte az elsők között Sarkadi Imre regénye, 
ez jelent már meg korábban a Freskó ban és az Iskola a határonban, erre felé törte az utat A kelletlen 
leány, Ebéd a kastélyban, Mit bír az ember ?, A boldogtalanság művészete, de az Égő csipkebokor, Hitvita és 
nászinduló, A pálya szélén is, majd nagy nyomatékkai a G. A. úr X-ben. Az új szemlélet aratott sikert 
a Részeg evőben, Rozsdatemetőben, Húsz órában, Az ötödik pecsétben, Az orvos halálában, Próféta voltál, 
szívemben, a Hideg napokban. Fölsorolásunk teljességre nem törekedhetett, nevek és művek marad
hattak ki belőle -  az irányt szerettük volna példáinkkal érzékeltetni, a regény új tájékozódását, a ki
törés új módozatait fölvázolni. De még e hiányos és megközelítő emlékeztető is elárulja, hogy a 
szemléletmód és stíluskezelés mily eltérő, egymástól nagyon is különböző pontosságú eseteivel van 
dolgunk, ha az új regény közvetlen előtörténetéről és mai helyzetéről akarunk összefüggő benyomást 
szerezni. Sok ágra szakadó és sok ágból összetevődő folyamatot látunk, s ha az elénk táruló kép még 
szakadozott is, némely pontján talán homályos vagy nem eléggé meggyőző, és megtörténhet, hogy 
az igazi értékről sincs még pontos fogalmunk -  tagadhatatlan, hogy a magyar regény az elmúlt 
években többet tett, mint húsz év során eddig bármikor.

Egy esztendő fölmérésétől sokat nem várhatunk, hiszen a naptári évet annyi véletlen, pillanatnyi 
tényező határozza meg, hogy mindazt a benyomást, amit terméséről szerezhetünk, csak megközelítő 
értékűnek fogadhatjuk el. (Számolni kell az elkésetten kiadott művekkel is: a múlt évben Szent- 
kuthy Miklósnak két 1957-es kisregénye jelent meg, az Angyali Gigi! című kötetben. Hernádi Gyula 
Folyosókba 1962-es dátumot visel, korábbi keletkezésű Mészöly Miklós regénye, Az atléta halála és 
Birkás Endre A kalap című kisregénye is.) A számokat is némi kétségekkel jegyezzük föl, de mégis 
avval a reménnyel, hogy a tájékozódáshoz legalább egy lépéssel közelebb visznek. 1966-ban meg 
jelent -  a folyóiratokra is tekintve -  mintegy hatvanöt új regény -  a szomszédos államok magyar 
íróinak munkájára figyelve ez a szám eléri a nyolcvanat -  második, harmadik stb. kiadásban pedig 
csaknem harminc regényt számolhatunk össze. Nem tehetjük, hogy ebből az arányból bárminő 
távolabbi következtetéseket kíséreljünk meg levonni. Az viszont nagyon elgondolkoztató, milyen he
lyet biztosítanak maguknak napjainkban is az idős nemzedék kiérlelt vívmányai. Az elmúlt évben 
új kiadásban jelent meg a Kakuk Marci, Egy ember élete, Mit bír az ember? Ebéd a kastélyban, Ég a 
Tisza, Ábel, A Balogh család története, Emberi Színjáték, A boldogtalanság művészete, Máról holnapra, s ha 
épp csak megemlítjük a Világló éjszaka, Szivárványerdő, Való világ című elbeszélésgyűjteményeket, uta
lunk csupán Illyés Gyula Szíves kalauzára- nem térhetünk ki a nagyon is nyilvánvaló tanulság meg
fogalmazása elől. E regények és kötetek láttán arra kell gondolnunk, hogy az idős nemzedék java 
munkája ma sem lezárult múlt; ha nagyobb részük a tegnapot örökíti is meg, máig ösztönzéseket 
adóan eleven, sőt legtöbb alkotójában fiatalos tudott maradni. A Kakuk Marci minden elméleties- 
kedést száműző „tiszta” elbeszélése, az Egy ember életének szigorú, sitilizálásnak ellenálló nyers doku
mentuma és történelmi távlatossága, az Ebéd a kastélyban iróniát villogtató fölényes ítélő biztonsága, 
az Ábel-regények játékos könnyűsége és legendateremtő mélysége, A Balogh család paraszti életet 
aprólékosan átvilágító, de a sorsszerűséget is megmutatni képes családtörténete, az Emberi Színjáték 
elbeszélést és világmagyarázatot egybeszőni tudó kísérlete — ma is figyelmeztető célzatú ! Arról val
lanak ezek a művek, hogy az idős nemzedék nemcsak a látható és elbeszélő valóság szintjeit, folt
jait vette birtokába, de akár mostanában, akár régebben, a regényformák átértelmezésében is nagy 
szerepet vállalt és folytatható hagyományt is teremtett. Nemcsak a „teremtő leltározást” végezte el, 
a hazai valóság pontos föltérképezését, szociográfiai leírását hagyva örökül -  szemléletet fölszaba
dító és formaalkotó is tudott lenni. Ezzel a nagy és sokfelé mutató örökséggel részint már az iro
dalomtörténet számol, de számolnia kell a kritikának és a mai új regény írójának is. Mutatkozott 
pedig a kritikában arra való hajlandóság, hogy a középnemzedék egyébként tagadhatatlanul gáta
kat átszakító munkájában előzmény nélküli és egyedüli bravúrokat csodáljon. Az idézett művek 
arra intenek, hogy körültekintőbben fogalmazzunk: az idős nemzedékek akárhány alkotója ma
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sem vesztette el kísérletező kedvét, s némelykor fiatalosabb, merészebb fogékonyságot mutat az 
éveik szerint fiatalabb pályatársaik némelyikénél. Közbevethető persze a nagyon is kézenfekvő 
észrevétel, hogy e művek nagyobb része régebbi alkotás, legtöbbjük még felszabadulás előtti dátu
mot visel. Igaz -  ám a gondolatsort -  fájdalom -  azzal kell folytatnunk, hogy legalább utaljunk 
„idősek” és „fiatalok” munkájának föltűnő aránytalanságaira is. Az irodalom az egymást váltó 
nemzedékek egészséges munkamegosztására épül : minden generációnak vannak feladatai, melye
ket csak ő végezhet el; az idő kiosztja a szerepeket, s a korra fogékony alkotó a szerepeket érleli 
időtálló alkotássá. A mai középnemzedék -  az irodalomnak a jelen ábrázolására kiszemelt törzse-  
ehhez a feladathoz kerülők után és kudarcokkal a hátában érkezett. De odaérkezett, látja a hiva
tását, eszközeit is kezdi megtalálni hozzá, s ez a legtöbb -  ám zárójelben gondoljuk ehhez, mennyi 
munkája van még bevégezetlen. Több mint akkor lehetett volna, ha az idő kedvezőbben alakítja a 
sorsát. Adottság ez ma már -  megfeledkezni róla azért sem kell, mert az érdekeltek legtöbbje is 
a múltat láthatja benne.

Az idős nemzedék legtöbb és csupán véletlenszerűen idézhető műve a regényteremtés boldogabb 
idejére emlékeztet. Ezek a regények „világot teremtettek” : a népi és a nemzeti élet ismeretlen 
tájait fedezték föl és gazdag anyagukhoz megtalálták az időtálló eszközöket. Vajon az „új hullám” 
is eljut, eljuthat majd erre a szintre, a „teremtő leltározás” ma kívánatos és lehetséges szintjére, 
meglesz-e hozzá az ereje és kedve? A kérdés ma még eldönthetetlen, de jelei nemcsak biztatóak 
-  aggasztóak is mutatkoznak. Az új hullámnak az a gyöngéje is, ami az értéke: hajlama az elvont
ságra ma erény, s még fokozható, sőt továbbfokozandó, de nem támadja meg majd az elbeszélés 
alapjait is? Egy-egy pálya fordulata már most is arra utal, hogy nem teljesen oktalan dolog a mai 
regény helyzetére innen is vetni egy pillantást.

1966 regényein végigtekintve, azonnal látható, hogy a mai próza eltökélten folytatja a közeli 
múlt oknyomozó, elemző módszerű földerítését, hogy rálelhessen a mához vezető történelmi út 
napjainkban is tanulságokat nyújtó tapasztalataira vagy emberi sorsok elferdülésének, kisiklásának 
találja meg a magyarázatát (Mészöly Miklós: Az atléta haldia, Mesterházi Lajos: Isten, méretre, 
Moldova György: Magányos pavilon, László Anna: A hitehagyott, Örkény István: Tóték, Gáli István: 
A csapda, Nemes György: Hanna hálót sző, Birkás Endre: A kalap, Thurzó Gábor: A szent). Az 
irodalom történelmet idéző szerepének új fölfogása a mai regény egyik leghasznosabb és legtávla- 
tosabb vívmánya, s máris fölismerhetőek a „történelmiség” értelmezésének új válfajai is. A Rozsda- 
temető, Húsz óra és a Hideg napok nagyon is különböző indítékkal, de vállalta még a történelem 
eseményekben rögzíthető szintjeinek a leírását; akár az eseménytelenség egyhangúságát emelve 
ki -  mint a Rozsdatemető -  akár az emberi összeütközések drámáira összpontosítva a figyelmet — 
mint a Húsz óra —, akár egyetlen történelmi „pillanat” nemzeti jelentőségét emlékeztetőül vissza
idézve — mint a Hideg napok. Fejes, Sánta, Cseres regényének egyik rétege még elbeszélte a törté
nelmet, de a krónikaíró „alázata” már idegen volt tőlük. Az elmúlt esztendőből Gáli István 
Csapdaja kapcsolódik ehhez a vonulathoz. Mészöly Miklós, László Anna nagyrészt mellőzi a 
történelmi elemet, céljuk az emberi lélek átvilágítása ; Mesterházi Lajos, Nemes György számára 
inkább tanulságos elmélkedések és összeh asonlítások lehetőségét teremti meg a múlt bekalan- 
dozása. Örkény István Tótékya ismét csak újabb oldalát jelzi a múlt fölidézésének : derűs hangu
latú elbeszélés vált át kisregényében groteszk és nyomasztó légkörű, de a játékos elemet is mindig 
végig megtartó komédiázásába. A Csapda, Az atléta halála, A hitehagyott és a Tóték (meg a Jeruzsálem 
hercegnőjében olvasható Macskajáték) a „történelmiség” értelmezésének lehetőségeit rajzolja elénk a 
pontos magyarázatra törekvéstől (Csapda, A hitehagyott) az emberi lét megfejthetetlenségének vagy 
abszurditásának érzékeltetéséig (Az atléta halála, Macskajáték) A kiközösítő -  Déry Tibor regénye -  
és Sánta Ferencnek Az árulója is történelmi regény, de csak külsőre, tárgya szerint -  lényegét nézve 
sem egyik, sem másik regény nem a történelmi tárgy kedvéért született, hanem a távlatosabb 
értelmezés céljából, melyet a „lényeget” keresés szenvedélye mozgat.

Régtől tudott, de a mostanában olvasott regények ismét vagy nyomatékkai figyelmeztetnek 
a „történelmi” és a „mai” szétválaszthatóságának nehézségeire, múlt és jelen összeszövődésére, 
e két időtartomány szoros összetartozására és viszonylagos érvényű különállására. Maibb regényt 
A kiközösítenél, Az árulónál vagy Az atléta halálánál ritkán olvashatunk, de a Macskajáték „túlexpo
nált pillanatképe” , a Csapda és A hitehagyott ugyanúgy ízig-vérig mai érdekű alkotás mint, ahogy 
Hernádi Folyosók, Csák Gyula Két karácsony közt című regénye vagy Salamon Pál kisregényei (Sasok 
és denevérek) azok.

8



Az ún. „kérdező regény” sajátsága ez: az író előre jelzi témáját, az első oldalakon leüti a hangot, 
körvonalazza a várható anyag jellegét és terjedelmét, föladja a megfejtésre váró kérdést — a regényre 
aztán az a feladat hárul, hogy a bevezetőben előrebocsátott tárgyat föltárja; megmagyarázza és 
kinyomozza, mi is történt valójában. A Rozsdatemető és a Húsz ára jellegzetes szerkesztési módja volt 
ez az eseményeket visszapörgető módszer és most látjuk, hogy nemcsak A csapda — az év egyik leg
jobb regénye -  és Csák Gyula Kit karácsony között]e készült hasonló eljárással, de a korábbi, Az áruló 
is ezt a megoldást választja, és az ugyancsak néhány évvel hamarabb íródott Az atléta halála és 
Folyosók is legalább hasonlóságot mutat az efféle szerkesztésmódot teremtő írói magatartással. 
Az új regényeket látva, még világosabban megfogalmazható ennek a típusnak az alapvonása: 
kiindulópontul majd mindegyik egyéni vagy általános érdekű tragédiát választ, gyilkosságot, halált, 
öngyilkosságot, elrontott életet, ami már előre megszabja a regények felfokozottabb és komorabb 
hangnemét, a drámaibb előadásmódot — „mesélés” helyett a fölajzott nyomozókedvet és a tárgyi
lagos elemzést is átjáró nemes izgalom jelenlétét. Hernádi Gyula és Mészöly Miklós regényében 
az a kísértetszerűen egyéni, a megszokottól és megnyugtatótól elütő, hogy hőseiket a nagyobb 
közösségtől, a társadalom mozgásától elkülönítik, tudatosan elválasztják, hogy végső kérdésekkel, 
a lét legáltalánosabb problémáival szembesíthessék őket. Embereik a „lét némaságától” szenvednek 
és bevallják -  ebben Hernádi is, Mészöly is támogatja őket - , hogy alig értik létük törvényeit. 
A tervezőintézeti mérnök, az élet „folyosóit” bejáró mai Ulysses és a stadionok futópályáin az élet 
céltalan köreiben versenyző atléta sorsa azonban nem zárul le a metafizikai szorongás éreztetésé
nél -  a Folyosókban és Az atléta halálában motívum csupán a lét megfej thetetlenségéből származó 
rossz közérzet, az írói kutatás arra irányul, hogy valami módon feloldja vagy legalább semlege
sítse a megmagyarázhatatlanság érzületét. A metafizikai rossz ellenszere az értelmes cselekvés 
és a makacs hit, hogy az átfoghatatlan és a kikutathatatlan léttel szemben az életben való „remény
telen bizakodás” kínálhat megoldást, mentőutat az emberi sors zsákutcájából. Hernádi és Mészöly 
az új magyar regényt mindeddig „idegennek” és „exportáltnak” mondott gondolati anyaggal telí
tette, mindketten az egzisztencializmus eszmeköréből merítenek, de -  és itt térhet el a véleményünk 
némely kritikáétól — nem igazolni és utánozni akarják az ismert gondolatmeneteket, hanem átélve 
azt, valamiképpen legyőzni szeretnék, és regényeik tanúsága szerint nem is eredménytelenül. 
A Folyosók és az Az atléta halála -  e két megkésett regény -  a múlt esztendő igazi eseményei közé 
számít, s bár sajnáljuk, hogy előbb nem jelenhettek meg, kiadásuk ma sem egyszerűen kiadói adós
ság-törlesztés, hanem az irodalom érdekét segítő gesztus.

Csák Gyula Két karácsony közötte: és Salamon Pál kisregényei (Sasok és denevérek) is tragédiával 
telített írások, kár azonban, hogy mindkettőjük regényében külsőlegessé válik a tragikus színezet. 
Különösen sajnálhatjuk, hogy Csák Gyula nem ragaszkodott következetesen a regénykezdetben 
fölvett ironikus hangnemhez, mely falusi történetét némely részletében az azonosulás és elidegenítés 
vibráló feszültségében tartotta. Csák Gyula regényében tapasztalni az eredetiség megszólalását, 
de úgy látszik, az író önmagával megalkudott és engedett a téma egyszerűbb kidolgozására csábító 
alkalmaknak -  a Két karácsony közöltből legszívesebben inkább részletekre gondolunk vissza és 
a sejthető koncepcióra, a regény anyagát az ellazuló írói fegyelem miatt könnyebbnek érezzük 
a lehetségesnél. Salamon Pálnak egyszerűbb dolga akadt, nem állította magát nagyobb feladat elé, 
ismert utakon indult el: A Vak kapitány, Az erdőn át, Temetés után a már olvasott dolgok képzetét 
kelti. Amin az sem tud változtatni, hogy Salamon Pálban is észrevehetően dolgozik az „új hullám” 
tisztázó szenvedélye. De elnagyoltan dolgozik, a Vak kapitány és Az erdőn át tönkrement életű hősei 
iránt nem tud igazi érdeklődést támasztani, mert épp a kulcshelyzetekben folyamodik véletlenszerű 
megoldásokhoz, s az így létrejövő „külsőt” aztán hiába igyekszik hitelessé: félelmetessé és megrendí- 
tővé növelni, legföljebb kétes értékű titokzatosságot vagy az önmegrontás ismert eseteit sikerül 
kisregényeiben megalkotnia. Még legtöbbet a Temetés után anyaga ígért volna, a „tizenévesek” 
lázadásának rajza, ám itt is klisészerűvé válik a goromba külső viselkedés mögött tiszta szándékot 
rejtő fiatalok és a konformista felnőttek összeütközése.

A „kérdező regény” megoldásait az olvasmányosra mintázott regények is szívesen alkalmazzák. 
Száva István Transalpin expressz és Kolozs Pál Reménytelen nyomozás című regénye példázza, hogyan 
sekélyesedhet el a komoly törekvés a szórakoztató irodalom közegében. Az irodalomnak ebben 
a körében egyetlen kivételt látunk : András László Laurentius ügy című bűnügyi történetet feldolgozó 
regénye: bár helyenként a túlbonyolítástól nem mentesen, de fölébe emelkedik a szórakoztató törté
neteknek.
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Egy műfaj éves termését mérlegre tenni hiú és kockázatos dolog, az áttekintés akaratlanul is 
elnagyolt és hézagos lehet csupán -  nem figyelhet mindenre és az sem biztos, hogy a kisebb értéket, 
a rejtőző újszerű törekvést, a lappangó jószándékot minden esetben méltányolni tudja. Legföljebb 
a folyamat vázolására törekedhet, kiemelheti a számontartásra leginkább érdemes műveket és 
közben azt is jelezheti, hol mutatkoznak torzulások. 1966-ban mindenekelőtt a folytatást, egy sokra 
kötelező nekilendülés továbbvitelét kellett becsülnünk. A magyar regény története megőrzi majd 
Déry Tibor, Örkény István, Hernádi Gyula, Mészöly Miklós, Sánta Ferenc, Gáli István és talán 
mások munkáit, számon tartja eredményei sorában Birkás Endre, László Anna, Thurzó Gábor 
regényét — s végül is az irodalom előrejutásának érdekeire gondolva, ez a legfontosabb.

DIÓSZEGI ANDRÁS

A  líráról

A kérdésre, hogy milyen volt az elmúlt esztendő költői termése, bármely ítéletet formálni érett 
olvasó magabiztosan válaszolhatja, hogy középszerű. Természetesen vannak goromba vagy megkapó 
kivételek, nívón aluli és maradandó értékű végletek is. Mégis, hogy közös nevezőre juthassunk, 
több mindent fontolóra kell vennünk. Az elmúlt évek során a költői vitákban is sok zavart okozott 
a terminológia bizonytalansága. Némi tisztázódást maga az élet eredményez, az avult fogalmak 
lassan elkopnak, de annál sürgetőbben szükségesek volnának a pontos, új megnevezések. Hasonló 
a helyzet az értékkritériumokkal is. Művészetben, irodalomban egész a legutóbbi időkig csakis 
a klasszikusokhoz való hozzáméréssel volt elképzelhető értékítéletet alkotni. Ma tisztábban látjuk 
az esztétikai érték történeti jellegét, azt, hogy az újonnan keletkező alkotások objektív érték
mércéje a társadalmi valóság és a közöttük fennálló viszony elemzésén alapulhat.

Az olyan történetileg új és átmeneti viszonyok között keletkezett művészetben és irodalomban, 
mint a mienk, amelynek a saját, önálló értékkritériumai még kiforratlanok, szinte szükségszerű 
az ízlésbeli zűrzavar és az eklektika uralma. A mai magyar drámához például reális, korunk terem
tette értékmércénk alig van, eligadozást csupán a klasszikusokhoz való viszonyítás jelenthet. Ez 
azonban eléggé szubjektív, csupán hasonlat érvényű ítéletet eredményezhet. Annál inkább meg
lepődünk tehát, ha líránkról szólva biztosnak érezzük a mércét, az értékek szerinti eligazodás 
lehetőségét.

Az elmúlt esztendő viszonylagos csöndessége, megpihenés és újrakészülődés atmoszférája lehető
séget adott a meditációra, a közelmúlt történetének távlatba helyezésére. A korábbi sejtés felisme
réssé érlelődhetett. A megelőző évek során -  több, 1945-től datálható nekilendülés és letörés után 
végre -  teljes, egész mai líránkat újjárendező lírai forradalom zajlott le. Alaposan átalakult a köl
tői értékrend, s megváltozóban vannak a költészet társadalmi szerepéről, a vers fogalmáról, a 
költőiségről és a költői szépségről alkotott korábbi fogalmaink. Mindazt az újat, ami a jelenkor évei
ben született vagy születik, ezek szerint az új kritériumok szerint mérjük, mind kevésbé érezve 
szükségesnek a klasszikus minták emlegetését.

A lírai forradalom valamikor a 60-as évek fordulóján kezdődött el, s mindmáig igen érdekes, szo
katlan formák között zajlik. Mindenekelőtt az a jellemzője, hogy nem egyetlen csoportot vagy 
irányzatot érint, az egész nemzeti költészet mozgásban van. Az egyik póluson a magány, az elide
genedés élményét izzó személyességgel kifejező kassáki és weöresi líra. A másikon pedig a társa
dalmi elkötelezettség korszerű élményétől áthatott, leginkább Vácira, Garaira jellemző pártos 
aktivizmus. Láthatóan azonban, mindkét pólusnak megvan az integrációs központja, azokban az 
-  érzelmi állapotokat és cselekvési hevületet egyaránt magába olvasztani képes — gondolati szinté
zisekben, amelyek formai kikísérletezését, s megteremtését olyan, a konvenciókból kinőtt lírikusok, 
mint Illyés, Benjámin s olyan merőben új elrendeltségű fiatalok, mint Juhász, Nagy vállalták 
leginkább magukra.

Jellemző a fejlődés történeti megalapozottságára, hogy az 1961-65 közötti időszakaszban 
szinte valamennyi, alkotó energiával bíró költő eljut a maga saját szintéziséhez. Az egyik 
póluson olyan kötetek állnak, mint a Vagyonom és fegyvertáram és a Tűzkút; a másikon a Kelet
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felöl és a Nyárvég. Mellettük egy sor, párhuzamos vonulatokat jelző, színvonalas gyűjtemény, 
a Szertelen ünnep Fodor Józseftől, az .Összegyűjtött versek Vas Istvántól, a Tó fölött, ég alatt Somlyótól, 
a Csillagforgó Csanáditól, a Gyümölcsoltó Simontól. A centrumban pedig a formai megvalósulásukban 
is leglátványosabb kötetek : a Dőlt vitorla, Világ füstje, a Harc a fehér báránnyal, az Arccal a tengernek. 
A kötetek szintézis jellegét az mutatja, hogy mindegyik -  sokéves, sokszor évtizedes -  költői proble
matikája a mi korunk valóságára, a szocializmus eszmevilágára visszahangzó, formájukban is 
összetett létezésmódunkat tükröző költemények sorában összegződik. Ezen évek szenvedik ki a vilá
gunkra oly igen jellemző, régi konvenciókat széttörő s új gondolati, költői és zenei szépségeket 
tartalmazó vers-építményeket, mint a Mozgó világ és Az orsók ürügyén, a Vérző zászlók alatt és a Buga 
Jakab énekei, Az éjszaka képei és a József Attila sírja, a Menyegző és a 2jild angyal.

Persze sok más hasonló értékű verset is említhetnénk, de nem az irodalomtörténeti összegzés 
a célunk, csupán a viszonyító mérték felmutatása. E versek fejezik ki legradikálisabban, mi is 
a költészeti forradalom fő tendenciája. Anyaguk a mélyen átélt, megszenvedett magyar történelem, 
a „megbűnhődött” múlt és jövendő. Életérzésükben, látókörükben, kifejezési eszközeikben, s a ki
fejezett szépségideáiban nincs semmi korlátoltan nacionális. A magyart -  s ezen belül az osz
tályt, a népet, és az egyént -  az egyetemes emberi meghatározott mozzanataként szemlélik. 
De magának az egyetemes emberinek a felfogása is változóban. Líránk természetélménye a táj, 
a szülőföld, s egyéb konvencionális természetmozzanatok érzékelése helyett egy természet
filozófiai élménnyé változik át, az egyetemes emberiség és a természet történeti viszonyainak lírai 
átélésévé. Ezen új szemléleti határok között új tartalmat kapnak a költői magatartás szokott 
formái, pártosság és humanista elkötelezettség, elkötelezetlenség és elidegenedettség. Hallat
lanul növekszik a költői felelősség, s a költői cselekvési formák rádiusza. A jelenkor költője 
a maga nevében beszél; de csak akkor érvényesen, ha egyszersmind valamely osztály s a nemzet 
szószólója. És csak akkor érvényesen, ha az egyetemes ember szószólója is. Mindamellett a magány, 
az elidegenedettség állapota sem szűnik meg, a költészet számára sem. De az izolált én kifejezé
sére redukálódó költészet éppenúgy ellehetetlenül, mint a pusztán politikai, egysíkúan „köz
életi” , hagyományosan „népi” és „nemzeti” költészet.

E mérce szerint mutat, ismételjük, középszerűnek mondható nívót az elmúlt év költészete, 
amelynek könyvei és folyóiratpublikációi között bizonyos, hogy számos „önmagában véve” -vagyis 
túlhaladott normák szerint -  kitűnő alkotás jelent meg. Az év valóban kiemelkedő kötetei közül 
kettő, a már említett Arccal a tengernek és a Csillagforgó a korábbi években megindult szintézis-alkotó 
folyamat lezárásai. Igazán, jellemzően 1966-osnak mondható, s egyben magas színvonalú kötet 
kettő született, Simon Szőlő és gesztenye, valamint Garai Kedd című gyűjteménye. Emellett jó szín
vonal Lányi Sarolta Múlt és jelenidő, Bárdosi Németh János Vacsoracsillag című gyűjteményes, 
Rónay György Tűz és tükör, Fodor József Énekek napközben című kötete. Akaratos keresés jellemzi 
Mezei András Legendák születőbenjét. Hangos siker Baranyi Ferenc Az a merészség Soós Zoltán 
Gorombakovácsokja körül. És volt, a megszokottnál is feszültebb várakozás és lelkendezés az első 
kötetükkel fellépő fiatalok körül, akik közül Bella István Szaggatott világával, Ratkó József Félelem 
nélküliével, Raffai Sarolta Részeg virágzásával csakugyan sokat ígér. összesen tehát négy magas 
színvonalú, átlagfeletti kötetet említettünk. Továbbá több jó, vagy legalábbis érdekes kötetet, 
azzal a figyelmeztetéssel, hogy ezekben már benne vannak a „középszerűség” összes problémái, 
melyeket hangsúlyosabban a többi, hely híján fel nem sorolható még mintegy húsz-huszonkét 
kötetben tanulmányozhatnánk. Feltűnő hanyatlás ez az előző évek magas mércéjéhez, látványos 
panorámájához képest.

S a kérdőjelre, hogy mi lehet e mostani intermezzo magyarázata, a folyóirattermés sem ad biztos, 
lezáró választ, csupán jelzi a folyamat természetét. A folyóiratokról szólva különben, egy kitérő 
megjegyzést szükséges tennünk. Nyilván annak következtében, hogy a mérce nyilvánvalóbbá 
s objektív természetűvé fejlődik, markánsabbá válik az egyes folyóiratok költészeti profilja. Talán 
meglepően hangzik, de leginkább a Kortársé. Bár ez a lap ma is fóruma költészetünk „nagy öreg
jeinek” , a Nyugat továbbélő generációinak, s nagy számmal közöl fiatal, sőt névtelen neveket is, 
az év jellemző, a lapnak karaktert adó verstermését a Benjámintól Fodor Andrásig terjedő „derék
had” produkálta. Ennek minden rangú képviselői különben a legnagyobb számban szerepeltek, 
mégsem valamiféle „nemzedéki elv” érvényesüléséről, sokkal inkább egy esztétikai program kiala
kulásáról beszélhetünk. Az Üj írás, amely néhány évig szintén minden generációnak helyet adott, 
a  Juhász-Nagy illetőleg a Váci-Garai teremtette versmodellhez, tehát a korszerűség „kozmikus
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szürrealista” illetőleg „aktivista” eszményéhez leginkább igazodó fiatalokat közli. Köztük az ötve
nes évek közepén indult lírikusokat is, de nagyobb számmal a hatvanas évek útnakindultjait. 
A vidéki folyóiratok közül a Jelenkornak van leginkább „hagyományőrző” profilja, amennyiben 
a „pannon” líra sajátos képviselőit ma is vállalja. Egyébként ez a lap is, mint az Alföld és a Tisza- 
táj, a 60-as évek lírikusainak lett szinte kizárólagos fórumává. A felfedezés, az útnakindítás misszió
ját leginkább ezek a lapok vállalják ma költészetünkben.

Visszatérve problémánk, a középszerűség természetének kutatásához, azt a megfigyelést tehet
jük, mindenekelőtt, hogy a magány, az elhagyottság, az elidegenedettség panaszdala mintha lany
hult volna. Kassák ez évben már csak ritkán, bár akkor mindig súlyosan szólalt meg. Weöres, 
Pilinszky hallgatott. A közösségtől elforduló, az elszigetelt énben élő, „erkölcsi kommunizmus” 
érzelem- s eszmevilága leghangzatosabban Rónay néhány nagylélegzetű versében, például az 
Odüsszeusz énekeiben szólalt meg. „Nézed éjjel a parttalan vizet, de tudod, hogy a belső tenger 
nagyobb, / s olyan messze van Ithakád, amilyen messze akarod.” Egy új szimbolizmus fejezi ki 
a költő külvilágában, emberekben csalódott, de a transzcendenciákban annál meggyőződöttebb 
hitét. Ez az idealista, s éppen ezért érzelemteli magányosság líra, amelynek -  Rónay nem egy 
verse, a Chartres, Szárszó mutatja-mély kapcsai vannak a történelemhez, a humánum közösségéhez, 
a ritkább változat. Gyakoribb a hangulatokban és impressziókban tudatosuló magány-élmény. 
Hajnal Anna és Vidor Miklós versei őrzik e régi hagyomány emlékét, amaz több vonzóan érzelem
teli verssel is, az igen szép Józsefiéi és Monológgal, emez mindezideig legteljesebb kötetének, a Lakat
lan évszaknak atmoszférájával. Jellemzőbb azonban egy, főként a fiatal generációk által művelt 
kihűltebb, személytelenebb és érzelemtelenebb magány-líra. A „tárgyiasult” magány divatosan 
sztereotip nyelvén szólalnak meg többen is, legtöbben azonban a teljesség igénye nélkül. Néhány 
éve talán Csoóri Sándort kellett volna e változat reprezentánsának nevezni, de épp ez évi versei 
alapján nála jelentős megújulást tapasztalhatunk. Tornai József, Kalász Márton viszont továbbra 
is egy szürreális vízió közepette látja magát, egy gomolygó és kiismerhetetlen világ magányában, 
„csöndre, penészes áhítatra” kárhozva. Eörsi István pedig minden áhítat nélkül, tárgyak és viszo
nyok kubista-racionalista síkokkal határolható magányában él. Az „Éjszakai jegyzetekből” tanúsága 
szerint, mint „dongó az üvegpohárban” , „kristályok, gúlák, karcsú hidak közt”. Nincs sok új, 
konvenciót bontó elem a fiatalok magány-lírájában sem. Ratkónak, Juhász és Váci s persze: József 
Attila reminiscenciákból épülő magányosság-verse, az Éjszaka inkább érzelempróba, stílusgyakor
lat, mint komolyan átélt közölnivaló: „Egyedül van a világ, / fénytelenül. . . / Egyedül vagyok 
én is, egyedül.”

A középszerűség természetéhez lelünk adatokat, ha a másik, a közösségi élmények tágasabb 
köréből merítő lírikusok képezte póluson kutatunk. Itt is túl sok terük van, az év összarányait 
tekintve, a kihűltebb, utólagos lírikusoknak.

A legjellemzőbb közéleti költői tartás és szemlélet: az „internacionalizmus”. De nem abban az 
emberi teljességet új költői ráismerésekben tükröző formája, amiről, mint az elmúlt évek legnagyobb 
költészeti eredményéről szólva említést tettünk. Egy elvont, elvi-racionális megfontolásokból, de 
csak szűkös, sokszor papiros élményekből, másodlagos, így eredeti költői erő híján való felismerések
ből táplálkozó megnyilvánulása. Csanády János új kötete, az Európai ősz bombasztikusságában már 
szinte Csepeli Szabót közelíti, aki (Zajló időben című kötete tanúsítja) a legnagyobb szóbőséggel 
tudja gyártani a korszerű lírai frázisokat. S költői szempontból aggasztó határig jutott el Győré is új 
kötetében, a Haldlűzőben. Néhány éve Garai Éhség című versével szolgáltatott példát arra, hogyan 
lehet személyesen átélt vallomásban szólni a gyarmatok népének élet- s kenyérgondjairól. Ez 
a Vietnamról szóló versciklus viszont a személytelenség példája. Más síkon, de lényege szerint 
ugyanaz az elszemélytelenedés ez, mint az elidegenedett magányt éneklő lírikusoké. A különbség 
éppen csak a vállalt szerepben, politikai tartásban, tematikában van, és nem a költői szemlélet
ben. A világ és az egyéni lét összefüggése, itt is, mint amott, megfejthetetlen, a költő „külsőként” áll 
szemben a zavaros, kegyetlen, elidegenedett valósággal.

A nagyobb, intemacionális összefüggések megértését különben nem mindegyik „közéleti” líriku
sunk igényli. Baranyi és Soós, eszmekörét tekintve megmarad a „nemzeti”, sőt a „népi” vagy 
a „proletár” líra szerényebb keretei között. A Gorombakovácsok, s a Rege a gyávaságról című ciklusok 
kétségtelenül sok értékes szociográfikus részletet, megfigyelést tartalmaznak az üzemek mai életéről, 
öreg és fiatal generációk viszonyáról, a mai fiatalság szokásairól, érzelmi életéről. De mindez csupán 
felszínes közlés marad, komolyabb gondolati és érzelmi elmélyülésre nem kerül sor. A hiányt a be
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hízelgő hangnem ellensúlyozza. Villon deákos-csavargó trubadúr tónusa, helyrevalóan alkalmazva, 
ugyanolyan rokonszenves, mint a majakovszkijos harsányság, brechtes durvaság, józsefattilás hety
keség. Fontos e lírában az „örvénylelkű fiú” költő-póza s bizonyos, nem is mellékes szociális 
jelenségek publicisztikus, oldott formában való megéneklése. S persze az erotika: bidermeier érzelmi 
intenzitás hangos dobra verve, a dalköltészeti divatnak erősen hódoló kifejezésekben. „Hát jöjj, 
ölelj meg engem, / örvényeddel vadul körülszorítván, / ne félj, ha pusztulunk is, / testünk a sodrás 
partra dobja úgyis. / Dalom, a törvénysértő vallomásnak / e tánccal egy a sorsa : / megvetés sújtja 
azt, aki kimondja.”

Az olvasó bizonnyal észreveszi, hogy ezúttal nem nemzedéki hovatartozás, világnézeti irányult
ság, hanem pusztán esztétikai érték szerint igyekszünk kategorizálni. Ki kell azonban ábrándíta
nunk, nem csupán esztétizálunk. A középszerűség, amelyről beszélünk, nem annyira a tehetség 
vagy a formaművészet középszerűsége. Ezen a téren egészen kitűnő kvalitásokkal találkozunk, 
többrehivatottsággal és virtuozitással is. A tünemény lényege, melyről fentebb igyekeztünk tüzete
sen és sokoldalúan számot adni: eszmei középszerűség. Mit jelent ez? Kiegyezést a jól bevált, 
esetleg sikert eredményező megoldásokkal. Az új összefüggések felkutatásának s megérteni kíváná
sának csökkenő igényét. Közhellyel takart riadalmat a valóság mélyén megérzett, de zavarba ejtőnek 
tetsző szociális, etikai és pszichikai konfliktusokkal szemben. Elzárkózást a jelen és a jövő megvála
szolására váró nagy (vagy kicsiny) kérdéseitől. Egymást ugyan látszólag kizáró, de elvileg azonos 
semleges szférákba — az álmély magány vagy a fölszínes politizálás — pozícióiba vonulást. 
Publicisztikai közhely, hogy társadalmunk, a szocializmus alapjainak lerakása után, fejlődésének 
egy új, strukturális változásokat keresztülvivő korszakába lépett. A tudomány s a politikai gondol
kodás eszközeivel már ma körvonalazható, miféle konzekvenciákkal járhat ez az egész közösség, 
a város és a falu, a család s az egyén életmódjában, gondolkodásában, érzésvilágában. Jellemvonása 
az eszemi középszernek — vagyis a gondolkodás és az érzés lassúságának —, hogy szívesebben él 
a múltban s a még jelenszerű félmúltban, de mit sem akar látni az izgalmas jelenből s legföljebb 
frázisai vannak a távlatokról.

Élesen fogalmazunk, de érthető, mert ez nemcsak költészeti ügy. Társadalmi jelenség is, áttételes 
mutatója bizonyos rétegek s típusok viszonylag lassú reagálásának, a korérzés és gondolkodás 
időleges elmaradásainak a kor megszabta fejlődésritmustól. Éppen úgy, ahogy a líra forradalma is 
társadalmi jelenség, a társadalom legjobbjai által kiküzdött magas gondolkodási és érzelmi szín
vonal, s az egyetemes emberiség állította követelményekhez igazodó közösségi és individuális igé
nyek kifejeződése. Hol marad ezeknek a java törekvéseknek a megszólaltatása, a már kiküzdött 
szinten, folytatódik e az előző esztendők lángolása?

Ha élesen fogalmaztunk a láthatólag semerre mozdulni nem tudó középszerről szólva, tapintat 
és türelem illeti az újrakezdés feladatát ismételten magára vállaló törekvést. A jelenkort, különösen 
az oly rövid s mesterségesen lekerekített időszakaszt, mint egy naptári év is, bizonyos történeti 
távlatból kell néznünk. Az egyéni költői pályák s az irodalmi korszakok fejlődésének természetes 
ritmusa van, a szintézisekre az erőgyűjtés hallgató periódusai következnek. Nem véletlen, ha épp 
a legjelentősebb összegzések szerzői ez évben épp csak jelt adtak magukról. Illyés csupán „hírből” 
falusi színpadon bemutatott költői oratóriumával, Az Éden elvesztésével. Juhász költői prózájának 
néhány új darabjával, a „mit tehet a költő?” racionális kérdésfelvetésére töprengő, ésszerű vála
szokat kereső írásaival. Vas István Az Itáliai ciklusból közzétett darabjaival. Nagy László az év 
egyik legszebb versével, a felfokozott érzékenység ars poeticáját nem véletlenül hirdető Vállamon 
bárányos éggel vallomásával: „Így is ember, se bölcs, se büszke, / égi, földi virágzás tükre, / rügytől 
gyümölcs-rogyásig látó, / enyészeten is átvilágló -  / csonthártya-dobja minden kínnak, / vagyok 
a legkomolyabb csillag.”

E jelek mellett azonban vannak összefüggőbb megnyilvánulások, s hogy nyomonkövethetők, 
abban, ismételjük, része van folyóirataink határozottabb vers-szerkesztési elveinek is. A Kortársban 
szélesebb teret kapó „derékhad” -  maga mögött szélsőséges társadalmi megrázkódtatások, éles 
politikai fordulatok, morális megpróbáltatások tapasztalatával -  már bizonyos bölcseleti fölénnyel 
tekint az újrakezdés esélyei elé. Belopakszik e hangba és szemléletbe olykor a rezignáció s önirónia 
is. Kuczka Péter A szélmalmok balladájában, a „fölemelt” , majd „összetört” Don Quijotéről írva 
tagadhatatlanul kesernyés, relativista történelemfilozófiát szólaltat meg. Hasonló Don Quijote-i 
próbák alapján, önmagába maró iróniával teszi fel a kérdést, A világ végénben, Benjámin is. Vajon 
érdemes-e, van-e értelme a folytonos újrakezdésnek? A feloldó válasz a Vérző zászlók alatt nagy
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indulatának, elszántságának az újrafogalmazása : „És ha megint az élet árán, / s a  nevetségig : 
célom, eszmém / alacsonyabban nem keresném / csak a lehetetlen határán.” E vers, s az év másik 
nagy Benjámin-verse, a Nyílt szó, fedetlen arc mintegy az év fő lírai témáját zendítik meg, a törté
nelmi haladás jelenkori ütemváltásain való eszmélkedés szólamát. A lírai forradalom fő sodrás
irányára mi sem jellemzőbb, hogy olyan költőink, akik mindeddig otthonosabban érezték magukat 
egy viszonylag statikus, zárt világ -  a „haza”, a „nép”, a „szülőföld”, a „család” -  szűkebb dimen
ziói között, a történelem szélesebb, áttekinthetetlenebb síkjaira merészkednek. Simonnal vallva, 
hogy „oly szél sodorja napjainkat, / olyan messze nőtt a szemhatár, / hogy ez is már tűnődésre 
biztat.” Ez az eszmei merészség, a gondolkodás és a fantázia együttes működése versformában is 
megújulást eredményez. A lírai realizmus szokottabb versidomaiból az összetettebb, nagyobb arányú 
versformák felé haladnak, drámai összeütközésekről, lelki gyötrelmekről híven számot adva. Csanádi 
Imre Csillagforgó című, kötetének is nevet adó verse, Simontól az Eladó ház elégiája s a Messzeség, 
Fodor Andrástól a Láncok és a Születés, egytől egyig a történelmi haladás alapkérdéseivel viaskod
nak: „teremthet-e mégis újat a világ.”

A lírái realizmus útján haladó „derékhadnak” a korszerűbb törekvésekhez való integrálódása 
nem csupán „felzárkózás”. Első megérzése, kifejezése is oly összefüggéseknek, melyre csakis a kis- 
világ tapasztalati valóságának birtokában levő költőnek lehet szeme, érzékenysége. E költők törté
nelemfilozófiai eszmélkedése csalhatatlanul jelzi, hogy az önmagába zárt „népi világ” legrejtettebb 
zugaiban is szembekerült a jelenkor változásokat sürgető s kényszerítő erőivel. S ezen jelzés objektív 
hangsúlyán az sem változtat, ha a költő, mint Csanádi, azt szuggerálja, páratlan költői erővel, hogy 
a kozmosz mégoly látványos kataklizmái közepette is, az emberi világnak megvan a maga szilárd, 
mozdíthatatlan törvénye: „Újrakezdeni örökösen, / mindig elölről, megint elölről. / Miért? 
A méltóbb életért. / Az örömért, hacsak egy maroknyiért.” A döntő az ember valódi, legtágasabb 
relációk közötti felfedezése, s ezzel együtt gazdagabb, korszerűbb fogalmának költői megjelenítése. 
Simon, Csanádi s még Fodor is viszonylag harmonikusan fogják fel a kozmikus rend, a történelmi 
metamorfózis s e kisvilág küzdelmét, egymáshoz illeszkedését. Hangjukat valamilyen fogyhatatlan 
derű, magabiztosság, s férfiasán elégikus fájdalom, belenyugvás színezi.

Nem úgy azonban néhány költőnk hangját, kik már korábban is türelmetlenebbül nézték ennek 
a „kisvilágnak” a tespedségét, a falu maradiságát, a kisváros gondolattalanságát, a presszók világá
nak üres divatmajmolását, valóságos iskolát teremtve a mai társadalomkritikai költészetnek a nálunk 
fiatalabbak körében is. Ratkó, Bella, Raffai legsikerültebb verseit ez a fajta indulat lendíti, e körből 
van legtöbb saját mondanivalójuk. A hangadók türelmetlensége, a múlt évi példák szerint, olykor 
az elkeseredésig fokozódik. Ladányi ugyan, néhány megjelent versének tanúsága szerint, most is 
inkább csak védekezik e világ sodrása ellen, groteszk fintorokkal és önironikus rándulásokkal. 
De Garai a Vernek egy emberiben országos fenyegetést leplez le. „Émelyítő ivások / fajgyűlölő rög
eszmék / lombtalan ölelések / népirtó önkéntesek / közveszélyes családi házak” mögött „kígyóként 
összehurkolt / vérdíjak s rettegések / lappangnak jégbe fagyva.” Váci szelídebb, helyi bajokkal, 
korlátoltságokkal megvert szülőföldje is túlnő önmagán. Az Eső a homokon, a Ha érdemes -  ha nem, 
a Hazai temetőben s különösképpen az Országos pólya vezérmotívuma a forradalmár költő elkeseredése, 
magányossága, rossz közérzete a bátortalanság, restség, fantáziátlanság, kicsinyesség széles körű, 
történelmet elakasztó megnyilvánulásaival szemben. „Kiáltok s nem felel egy lélek” -  mondja ki, 
nagy indulati erővel figyelmeztetve lényeges társadalmi kérdésekre. Ami a meditativ hajlandóságú 
költők számára történelemfilozófiai probléma, számára, a cselekvő költő számára a hétköznap 
kínzó gondja. Így a hangja is csikorgóbb, diszharmonikusabb.

Amint talán kitetszik, az a társadalmi jelenség, aminek a középszerű líra tükre, spontán kifejező
dése, ezen szélesebb látókörű költők verseiben mint tárgy jelenik meg, egyetemesebb emberi érték
renddel szembesítve. Ha szó szerint meg nem is fogalmazzák, de ráéreznek egy jelentős pillanatra, 
arra, hogy napjainkban minden ezen a — társadalmi értelemben vett -  középszeren múlik. Képes 
lesz-e hozzáigazodni a történelem gyorsuló ritmusához, beleégni magát új viszonylatok közé, meg
érteni, gondolkodással és fantáziával követni az elölhaladókat? A korszerű jelszót ez a türelmetlen 
költészet a Kilépni önmagunkból plátoni igéjében fejezi ki, hangoztatva, hogy „Csak az kell, ki teljes 
ember! / Legboldogabbnak is, példának is csak az kell, / ki a csúcsokra küzdve s tépelődőn ha
lad fel!”

Garai kötetében, a Kedd ben található ez a költemény. Ugyanez a kötet (és az év folyóirattermésé
ben elsősorban az Űj írás lírája) más aspektusát is megmutatja az újrakezdés útját kereső, köz-
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életi költészetnek. A kötet minden eddiginél mélyebben „magánember” mivoltában mutatja 
Garait, élményeinek centrumában egy szinte naturalista nyerseséggel kivallott szerelmi csalódás 
drámájával. A kitárulkozó személyesség értelmét a lírai napló formájában írt Kedd című költemény 
foglalja össze. Túlzott érzékenységgel átélt monoton hétköznapok önmagukban jelentéktelen, a lel
ket azonban mégis folytonos készenlétre -  gyászra, ébrenlétre, iróniára, szégyenkezésre, döbbenetre 
-  feszítő pillanatai tárulnak fel. A szürke, idegőrlő napok mégis, a költő hitében s fantáziájában 
„értelmes renddé” fűződnek össze. Történelemfilozófiai meditáció helyett az érzékek és az érzelmek 
legprivátabb tapasztalatai tükrözik a köznapokban lejátszódó történelmi drámát. Ugyanezzel 
a tanulsággal jár több, jóllehet a magánemberről valló, ám nem a magányos, izolált lényt, hanem 
a kapcsolatok szövevényében élő embert tükröző költemény elemzése. Mezeinél az akarati erőfe
szítés rokonszenves, amellyel igyekszikfeltornázni magát az elvontan benneélő, de különben nagyon 
távoli magaslatokra. Maga ez az erőfeszítés, az önmagával való küzdelem sokszor megkapó, őszinte 
vallomásokat eredményez. Michelangelo: Dávidja, a „Nagyratörő” az ideálja. „Sose hullt le a csil
laga bennem, a legelső parasztgyerek Ö . . .  I gyűlöletre hatalmas, tisztaszívű . . . / csontbaszorított 
álmodozás”. Takács Imre A csoda-asszony, Maróti Lajos A férfi-rémület zsoltárai, Ladányi Mihály 
Pánsípon, Rab Zsuzsa Az illem őreinek című verseikben -  különböző hangnemben — ugyancsak a meg- 
szokottság, a monotónia, a beidegzett konvenciók személyiséget korlátozó kötelékeit tépdesik. 
Külön színt jelentenek ezek között a magánembert a kor szövevényében láttató versek közt Gsoóri 
Sándor jelentős számban publikált újabb költeményei. Szerelmes versei, a Sóvárgás nemlétező Sárkány 
után, a Faggatódzó óda a nőkhöz, a Biztató, a Ha megérintelek első pillantásra az életben megfáradt, 
s a szerelem melegéhez törleszkedő lélek kitárulkozásai. De ha nemcsak a szavak értelmét nézzük, 
hanem a szinte külön életet élő, gazdag fantáziájú képeket, a valóság rejtett oldalait szembefordító, 
merész asszociációkat, akkor szuverén életérzésről kapunk hírt, a középszer, a konvenciók, a meg- 
szokottság utálatáról. Nem Európa valódi értékeinek tagadása, hanem megunt, szokványossá lett 
létezésmódjának, „huszonnyolc fokos hidegének”, s civilizált, de tartalmatlan gesztusainak bírálata 
jellemzi útiverseinek, így a Búcsú Kubdtólnak képzeletgazdag iróniáját. Egy teljesebb, emberibb 
létezésmód üzenetét közvetíti neki a tenger, a fogyhatatlan napfény, a természetes élet látomása. 
„Narancsaid, mint a nyár ágyúgolyói, / itt csapódnak le a közelemben”. A magánember vágyai
ban, érzékenységében korunk minden izgatottsága, többre s jobbra törekvése, magamegújító 
készülődése sűrűsödik össze . . .

Tekintsünk el az összegzéstől, a tanulságok levonásától. Ami egy év lírájának alapján kikövet
keztethető, az az elmondottak alapján is nyilvánvaló. Élesedik a választóvonal a megszokottban 
élő, érző s gondolkodó, s az új felismerések, rejtett összefüggések meglátására képes, az elégedett 
és az elégedetlen költészet között. Az 1966-os év is közelebb hozott, adósságaival és eredményeivel, 
a felismeréshez. író és gondolkodó: ez a két hivatás nem minden esetben fedik még egymást. 
A kor azonban, ez nyilván látható, a gondolkodó érzékenység számára mutatja meg magát.

SZABÓ B. ISTVÁN

A  novelláról

„Egy év termése" -  ez természetesen fikció. Amit az olvasó 1966-ban betakaríthatott, az előző évek 
során készült, erjedt, érett -  a mégoly mozgékonynak mondott novellaműfajban is. A „mozgé
konyság” igényével: a legfrissebb korélmények befogadásának és kifejezésének mohó igényével 
különben is legfeljebb az írók felé fordulhatunk. A kiadói és nyomdai munkák processzusának tem
póját az olvasó türelmetlensége aligha élénkítheti. Valószínűtlen, hogy tavaly megjelent elbeszélés- 
kötetekben akadna 1966-ban készült írás, és a folyóiratokban sem sok. A heti- és napilapoknál más 
a helyzet, ezek természetük szerint alkalmasak (volnának) a rögtöni reagálások közlésére. De sajnos 
nemigen vannak Thury Zoltán, Ady, Kosztolányi, Karinthy Frigyes vagy Bálint György útján járó 
tárcanovella-íróink, akik a még el sem múlt mai nap lüktetésében tudnának rátapintani a jelen 
neuralgikus pontjaira -  csalhatatlan biztonsággal s évtizedek próbáját kiálló történelmi és művészi
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hitellel. Így -  nagy kár -  a mai magyar novellisztika java épp a legnagyobb példányszámú, legszé
lesebb hatás-lehetőségű orgánumokban nincs jelen eléggé. A legremekebb elbeszéléseket a Népsza
badság hozza, de Száz év novellákban főcímmel, s 1866-hoz még közelebb járva, mint 1966-hoz . . .

A kötetekben viszont nem is volna indokolt a maiságot ekképpen keresni. Minden novellás kötet 
természete a több évet átfogó gyűjtemény-jelleg. Hivatása, hogy kirajzolódjék belőle írójának útja; 
korról korra, élményről élményre való kapaszkodása, nevelődése. A kötetek összessége pedig kiraj
zolja a műfaj fejlődésének egy periódusát: történelem és irodalomtörténet is egyben.

A tavaly megjelent kötetek alapos történeti-esztétikai vizsgálata nem kisebb irodalomtörténeti 
feladatot adna, mint az utóbbi szinte fél évszázadbeli magyar elbeszélés-irodalom históriájának 
a megírását. A legrangosabb gyűjtemények ugyanis ennyire átfogóak, nagy életművek nagy összeg
zésének igényével készültek. Lengyel József Mérni a mérhetetlent, Tamási Áron Világló éjszaka, Veres 
Péter Való világ, Szabó Pál Szivárványerdő -  reprezentatív válogatások, megannyi immár klasszikus 
művet tartalmaznak, ugyanakkor új, a mi világunk kérdéseire felelő darabokat is: e nagy írók 
életében és művében a klasszicitás az élő irodalommal fonódik egybe. Talán nem véletlen és nem 
csupán kiadói program kérdése, hogy most egyszerre annyi összefoglaló gyűjtemény jelent meg. 
Jelezheti, hogy irodalmunk a múlt években magaslatra jutott, ahonnan mégoly nagyívű pályák is 
áttekinthetőek. E válogatások olvasmánynak s a fiatalabb nemzedékeknek tanulságul egyaránt 
élményszámba mennek. Sorukat folytatni kellene; például nem kis kötet Illyés-próza kiadása, 
újrakiadása lenne időszerű az eddigiek s a tavaly megjelent (a novellisztikához ugyan szorosan 
nem kapcsolható) Szíves kalauz után is, és hiányzik az életművet átölelő novella-válogatás Déry 
Tibortól is. Élő klasszikusaink aktív jelenléte irodalmunkban nagy előny: műveik közvetlenül és 
természetesen mutatják a folyamatot s a mércét -  azt a magas mércét - , amelyhez új novelliszti
kánk egészét viszonyítani lehet.

Összegzési alkalmakat nemcsak élő klasszikusainknak nyújtott az elmúlt év, hanem olyan íróknak 
is, akiknek életműve még nincs egészében az irodalomtörténet és a klasszicitás körébe emelve, több 
évtizednyi munkájuk azonban már összefoglalást, reprezentatív bemutatást kíván. Első ezek közül 
Illés Endre Száz története: jó harminc év termését mutatja be, azt a szívós küzdelmet, amely a 
modern prózai törekvések és a klasszikus novella szintézisének megteremtésére irányul. Körülbelül 
ugyanennyi idő alatt születtek Goda Gábor kötetének (Miért nem nőtt az ember az égig ?) darabjai. 
És gyűjteményes kötetekkel jelentkeztek olyan „derékhadbeli” írók is, akiknek a neve előtt még 
mostanában is találkozni a „fiatal” vagy „fiatalabb” jelzővel. Karinthy Ferenc Víz fölött, víz 
alatt-ja húsz év novelláinak java; írói portrénak és szórakoztató olvasmánynak egyaránt sikeres. 
Bárány Tamás ugyancsak két évtized terméséből válogatta Tengerparti nyár című kötetét.

De az „újdonság” könyvek is sokszor tíz-húsz év munkáját tartalmazzák, mint Örkény Istvántól 
a Jeruzsálem hercegnője, Birkás Endrétől a Kopár ég, vagy pl. Szentkuthy Miklós Angyali Gigi /-je, 
melynek novellái 1946-48-ban születtek s a címadó kisregény benne a legfiatalabb: 1957-es. Mi
képp mérlegelhetők ezek a 66-os év terméseként? Nyilván csak úgy és annyiban, hogy e kötetek is 
tavaly kerültek az olvasók asztalára, hatásuk ekkor nyilvánult. S értékelés nélküli felsorolásuk is 
meggyőzhet bárkit arról, hogy a magyar novella nagy hagyományaihoz méltó, annak folytonos
ságát bizonyító kötetekből 66-ban rangos sorozatot vásárolhattak az érdeklődők. Egyszersmind 
bizonyíthatja azt is e fölsorolás, hogy egy rövid cikknek nem lehet feladata a kiadott kötetek eszté
tikai, irodalomtörténeti minősítése; 1966 termésében sok vonatkozásban évtizedek munkája, fejlő
dése sűrűsödik.

Ezért inkább lemondva a teljes számbavétel illuzórikus célkitűzéséről, vállalva az esetlegességet 
és tudva, hogy más szempontok és összefüggések kiemelésével más eredményű mérleg is készíthető 
volna -  megpróbáljuk néhány olyan vonásának a kihúzását, amelyek specifikusan a legutóbbi idők 
novellisztikáját látszanak jellemezni. Hátha az is kiderül ekkor, hogy a 66-os év milyen helyet 
kaphat abban a több évtizedes folyamatban, amely az összefoglaló válogatásokban nyomon követ
hető. Figyelmünket mégse csak erre — hátra -, hanem előrefelé is fordítsuk: kíséreljük meg azokat 
a jeleket megkeresni, melyek novella-irodalmunk további útját mutathatják, azokat a kezdemé
nyeket, melyek egy irodalmi műfaj mindig szükséges megújhodását ígérhetik.

Erre tekintve kevésbé mondható eredményekben gazdagnak a múlt esztendő. A lezárás 
mozzanata, egy hosszú irodalmi és történelmi periódus művészi összegzésének jelensége az említett 
gyűjteményes kötetekben érzékletesen kifejeződik. A kezdést, egy újfajta élményvilág, új valóság 
meghódításának első lépéseit, a következő (valójában már a jelen) időszak problémáinak művészi
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megnyilvánulásait a folyóiratokban és a friss anyagból összeállított kötetekben kereshetjük -  joggal, 
de aránylag kevés eredménnyel. A 66-ban (csak a hazai kiadóknál) megjelent mintegy negyven 
kötet fele kizárólag 60-as évekbeli elbeszélések foglalata -  nagy részük mégsem teljesíti kielégítően 
az izgalmas kutatás, a felfedeztető kérdezés, az újdonság-megmutatás feladatát, amire pedig a 
novellát műfaji törvényei is köteleznék; jobban, mint a regényt, s másképp, mint a lírát.

Honnan eredhet az a gondolati, ábrázolásbeli monotónia, izgalom-mentes középszer, amely az 
új kötetek többségét jellemzi és azt eredményezi, hogy az olvasó emlékezetében rövid egy év alatt 
húsz könyv anyaga is kontúrtalanul egybemosódhat? Pedig olyan húsz könyvé, amelyek esztétikai 
minősége, tematikája, ábrázolási módszere különböző, egy kalap alá szinte semmilyen szempontból 
nem vonható. Hasonlóak mégis abban, hogy az olvasót visszahívják a múltba, kimondva vagy 
kimondatlanul öt-tíz-tizenöt évvel ezelőtti konfliktusok között mozgatják hőseiket. Izgalmasak, 
felfedeztető élményűek akkor sem lehetnek ezek az elbeszélések, ha különben kifogástalanok. 
Üj anyagú köteteknél nehezen teljesíthető szívességet kívánnak, -  hogy a megírás vagy a történés 
időpontjába visszatranszponálódva olvassuk őket, s feledkezzünk meg (hogy feszültségüket érzékel
hessük) irodalmunknak időközben megszületett — alkalmasint e novellák kezdeményeit summázó, 
érvényesítő -  eredményeiről.

Az ilyenfajta anakronizmusnak jelesebb példáit azok az írók nyújtják, akik most közreadták pár 
éve megjelent nagysikerű, esetleg szemléletet újító, közönséget alakító műveik korábbi vázlatait, 
mintegy kikövezve azt az írói fejlődés-utat, amelyen említett könyveik csúcsára kaptattak. Ilyen 
dokumentum-szerepűek Fejes Endre kötetének (Vidám cimborák) azok a darabjai, amelyek a 
Rozsdatemető gondolati és stílusbeli érlelődését jelzik. Másféle esztétikai minőségű, de szintén Az orvos 
haldia ujjgyakorlatának tetszik Fekete Gyula Lednyszöktetésének nem egy elbeszélése. Nem mond
hatjuk, hogy ezek kiadása egészen felesleges, hogy íróasztalfiókban vagy megsárgult folyóirathasá
bokon kellene kivárniuk, hogy jövő korok irodalomtörténészei felfedezzék, mint becses dokumen
tumokat, ha íróikat valóban klasszikusokká avatják az évtizedek. A sikeres művekről vetődik 
ezekre is fény, olvasói bizalom, figyelem; a jó művek ereje megtámasztja a vázlatokat is, -  de épp 
ezért a jó művek erejéből elszívnak, inkább gyöngítik mint erősítik azokat.

Súlyosabb a probléma ott, ahol biztató nekilendülés, ígéretes előzmények után végül is sajnos 
nem született meg a végérvényes művészi summázat — és e meg-sem-született summázat mellékter
mékeit, elő- vagy újrafogalmazványait kapja kézhez az olvasó. Ilyesféle érzésünk támad Galambos 
Lajos új kötetében (Fekete kötés) a réginek tetsző novellákat olvasva. Ugyancsak a repríz, az 
önismétlő rutinmunka benyomását keltheti az olyan kötet, mint Mándy Iváné (Séta a ház körül) : 
bár magas művészi szinten és tiszteletre méltó konoksággal, de olyan írói módszerhez ragaszkodik, 
amelyről bebizonyosodott, hogy azzal a kor áramait, a valóságos élet fordulatait követni és kife
jezni nem lehet. Ha pedig egy sikeres kisregény, mint Szentkuthy Angyali Gigi /-je (amelynek varázsa 
épp a tünékeny, megismételhetetlen és „megfejthetetlen” szituációk, érzések, figurák rajzából ered) 
egybekötve jelenik meg a témát értelmező, próbálgató novella-variációkkal, — az már az olvasó 
rovására gyakorolt kiadói jóindulat. (Műfajában ugyan nem tartozik ide — dráma-vázlat -, de 
jellegében az eddig felsoroltakhoz annál inkább Somogyi Tóth Sándorul volt prófétája., amely kimon
dottan értelmezését, egyik olvasatát nyújtja remek ironikus kisregényének.) Ezekben az írásokban 
tehát hiába keresnénk a jövő, vagy akár a jelen jegyeit. Abban viszont bízhatunk, hogy -  immár 
napvilágra kerülve a melléktermékei, vázlatai, jegyzetei is azoknak a műveknek, amelyek egy 
elmúlt korszakra vonatkoznak -  mind több írónk figyelme fordul majd új irányok felé.

Ez persze nem csupán szándék vagy elhatározás kérdése. Minthogy felületes tévedés volna a fel
sorolt, múltbeli eredményekhez tapadó művek sokaságát pusztán praktikus, esetleg anyagi okokkal 
vagy kiadói engedékenységgel magyarázni. Mélyebben gyökerező problémáról van szó, arról, hogy 
a gazdaságban és a társadalomban, a köz- és a magánéletben egyaránt új valóság, újfajta viszonyok 
megértése és megteremtése kerül napirendre. Újfajta világképben újfajta kérdések fölvetése és 
majd megválaszolása, ezeknek újfajta művészi megközelítése vált szükségessé. Az írók („a társada
lom érzékelő szervei” — szokták mondani) — érzik, tudják ezt, de új magaslatokra csak a már meg
épített lépcsőfokról lehet lépni; a korábbi művek számbavétele, összegezése felkészülésnek is tekint
hető : az állás megszilárdítása és a fogás keresése új típusú etikai és epikai élmények megragadásához.

„Visszaéneklésekkel”, már elmondott művészi igazságok újrafogalmazásával természetesen nem
csak egy-egy életművön belül találkozhatunk. Sok olyan kötetet és folyóiratbeli novellát sorolhat
nánk, amelyek problematikájukra, de szemléletükre és ítéleteikre tekintve is pontosan beoszthatók
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azokba a rendekbe, melyeket legmagasabb szinten Darvas József, Déry Tibor, Lengyel József, 
Sánta Ferenc, Cseres Tibor, Fejes Endre 1962 és 64 között született regényei összegeztek. Különösen 
fiatalabb íróink új kötetei szolgálnak meglepően kevés újdonsággal. Ámbár olyan, amelyben 
egyáltalán nem igazolható tehetség, amely kiadói tévedésnek minősíthető (talán Békés Sándor 
Áradásától eltekintve) nemigen jelent meg. De Lázár Ervin Csonkacsütörtök, Bárdos Pál Estétől 
reggelig, Rákosy Gergely Mondok mást. . ., vagy akár Molnár Zoltán Váratlan esküvő, Tímár Máté 
Hogy a világ előre menjen, Bor Ambrus Üvegszekrény, Gergely Mihály Atlasz, mire rendeltettél című 
köteteit olvasva a megállapodottság, sok helyütt a múltba révedő nosztalgia, az érzelmességben 
feloldott feszültségmentesség, a jövő felderítésére vállalkozó bátor száguldásokat elkerülő kényel
messég — fiatal, vagy még fiatalnak számító íróknál az irodalomtörténetben szokatlan -  középszerű
sége marad meg emlékként. (Természetesen a felsorolással nem szándékozunk e kötetek számottevő 
művészi értékkülönbségeit elkenni, mérlegelésükre azonban itt nincs lehetőség.) S kétségtelenül 
friss tehetséget, megkülönböztethetően új hangot a folyóiratokban most megismert számos névből 
sem mernénk még kiválasztani.

Igazságtalanság volna azonban említett fiatal novellaíróinkat 66-os teljesítményeik alapján 
tehetség vagy művészi érzékenység tárgyában globálisan elmarasztalni. Akik most indulnak, de 
akár harmadik, negyedik kötettel jelentkeznek, nehéz talajon, bonyolult viszonyok közt kénytelenek 
írói vizsgát tenni. A társadalmi harc frontjai távolról sem olyan egyértelműen kontrasztosak, hogy 
pontosan, szabatosan kitűznék az írói feladatokat, amelyeknek mindössze sikeres megoldása is elfogad
ható lehetne debütálok vizsgamunkájaként. Nem öröm, de nem is csoda, ha módszereiket, ítéletei
ket az előttük járókéhoz igazítják. Különben is -  a magyar novellisztika nagyobbik ágának hagyo
mánya ez — ítélkező, ige-hirdető alkatú és szándékú írónak mutatkozik többségük. (Elemző, 
analizáló készségről az indulók közül leginkább Albert Gábor tett tanúságot az Albérleti szobákban.) 
Űj korszak nyitányán pedig a törvénytevés, az ítéletmondás előrenézve alig, inkább csak vissza
tekintve lehetséges. A korban, művészetben őket előző nemzedékek tagjainak sem sikerül mindig. 
Galambosnál, Fekete Gyulánál is sokszor érezhető, hogy a felvetett problémára adandó, művészileg 
hitelesített, igazolt választ az ankét (elvileg föltétien helyeselhető) válaszával kényszerülnek meg
kerülni, igazságuk csak az elgondolt, absztrahált igazság. S arra sem csupán a fiataloknál van példa, 
hogy a reális társadalmi, erkölcsi konfliktusok a novellákban — nem úgy mint a valóságban -  érzel
mes engedékenységben, ellágyulásban vagy „deus ex machina” megoldásokban oldódnak széjjel, 
hanem pl. Vészi Endre Aranyszobájának, Molnár Géza Harangos órájának némelyik darabjában is. 
Kevés az olyan jó példa, mint Baráth Lajosé (Lopakodó prédikátorok), akiknek az érzelmességét a 
mindig jelen lévő szigorú konkrétság képes mederben tartani. Sok példa van viszont arra, hogy a 
reális korproblémák izgalma extrém, külsődleges pótlék-izgalmakra cseréltetik. Mégis inkább 
bírálat az, mint dicséret, hogy sok fiatal írása szinte megkülönböztethetetlen sok pályája delén 
vagy azon túl járó íróétól.

Tudjuk, sem az egy esztendő időegysége, sem a megjelent művek száma nem lehet mérvadó, 
mégis, hogy olyan igazi novellisták, mint pl. Sánta Ferenc, Szabó István, Fejes Endre az utóbbi 
időben szinte egyáltalán nem publikáltak új elbeszélést — ez feltűnő, különösen a néhány év előtti 
bő termésükhöz képest. Visszahúzódásukban kifejeződik az is, hogy a múlt esztendők 1962—63-hoz 
képest novellairodalmunk pályáján bizonyos törést mutatnak. Ugyanakkor az új feladatokra való 
felkészülés, a tájékozódás szükségét is sejthetjük azok hallgatása mögött, akik az előző periódus 
lezárásaként épp törvénykimondó jellegű művekben alkottak maradandót. Társadalmunk és 
irodalmunk előtt új valóság megteremtése áll feladatként, s ebben a novellisztikának most első
sorban a felderítés, a kérdezés feladatát kell teljesítenie; lezárásra, ítélet-hozatalra, igazság
osztásra itt még nincs lehetőség.

Novellairodalmunk egészéből nem hiányzik az új problémakörök felderítésére vállalkozó merész
ség. Korszerű, igazán modern törekvésekről is számot adhatunk, általában ott, ahol az író a maga 
módján azokat az új kérdéseket teszi fel, amiket napjainkban a közgazdász, a történész, a politikus 
is a saját szakterületén. Űj társadalmi fejleményekre vagy eddig nem észlelt, de mindinkább közép
pontba kerülő életjelenségekre kérdeznek rá. Az irodalomban ez még csak tapogatózás, első meg
érintés lehet, -  de épp erre alkalmas műfaj a novella: problémáját nem köteles történeti fejlődésében 
és teljes társadalmi viszonyrendszerében bemutatni. Örkény István egyik új „egyperces novellája” 
már címében is jellegzetes : „Mi ez? Mi ez?'’. De jellegzetes problémájában -  egyfajta társadalmi 
viszketegség megvakarásában — és jellegzetes műfaji újításra törekvésében is. A „Mi ez? Mi ez?”
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kérdésének minél szélesebb körű felvetése nem kevés, előremutató jelenség, s ilyen Örkény köteté
nek, a Jeruzsálem hercegnőjének jórésze. Mert, bár ez a kötet is tíz év kísérletezésének folyamatát 
rögzíti, az író hitvallása -  „nekem, ami elmúlt, el is némult” -  a jövő felé fordítja figyelmét. A novel
lák a jelenről, „pattanásig feszült időkről” szólnak, „nem csoda, ha a hagyományos novellaburok 
néha pattogni kezd” — folytatódik a kötet beköszöntője. Bevezetője lehetne ez novellairodalmunk 
egész új jelenség-sorának, de tágítva Örkény programját, aki a folytonos megújulás igényét elsősor
ban az írói megközelítésre és ábrázolásmódra korlátozza. „A fecske egyformán repül évezredek óta, 
csak mi nézünk mindig másképpen utána, röpte más képzeteket kelt ma, mint tíz vagy száz évvel 
ezelőtt. Ez a kis különbség az elcsépelt témát is újjászüli, olyannyira, hogy „kipróbált” írói eszkö
zeim mára elavultak, ami ma jó, holnap már nem lesz az.” A novellisztika megújulásának nemcsak 
a másképp látás, hanem ugyanakkor, elsősorban a mást látás is feltétele. (Csak a másképpve koncent
rálva virtuóz, de némiképp öncélú írói feladat-megoldásokhoz, bravúrokhoz vezethet az út -  mint 
olykor Örkény kötetében is.)

A másképpen és mást: újfajta élmények újfajta megközelítését valósítja meg Kolozsvári Grand- 
pierre Emil könyve az Eljegyzés mai módra. A „mai módi” keresése vonul végig rajta, nem a tegnapinak 
s nem a tegnapelőtti „továbbélésének” a problémája -  ez teszi izgalmassá, időszerűvé, stilisztikumá- 
ban is újdonsággá. Somogyi Tóth Sándor egyik novellájának a címe: Ismerni — ez is jellegzetes, 
a Mi ez ? Mi ez ? kérdése foglaltatik benne, és ezen is pattog a hagyományos novellaburok. Egy elváló 
fiatal házaspár egyetlen levélváltása az egész, de a jelenkor mennyi feszültsége, megválaszolatlan 
kérdése sűrűsödik benne, melyekben az egyértelmű ítélkezésre írónak-olvasónak még nem nyílik 
lehetőség; „csak” töprengésre késztet, mi több : kizökkent kényelmünkből, nyugtalanítóan megol
datlan problémákra nyit szemet.

Ahol pedig a törvény-tevésre, egyértelmű ítéletmondásra még nincs lehetőség, a novellisztika is 
olyan formát keres és kíván, mely a felismeréssel együtt a sejtetést, a bizonyossággal együtt a két
kedést is közvetítheti. Az egyértelműen agitatív novella sok helyütt az ironikus parabola vagy a 
groteszk belső vitát is kifejező áttételesebb közlésmódjára vált át. így pl. Déry Tibor remek példá
zataiban, A lisztkukac, A határozott oroszlán, a Mr. Joe Smith menekül címűekben. S mennyivel hitele
sebb, izgatóbb kérdést tud ily módon felvetni -  mint szokványos figurákkal és helyzetekkel zsúfolt 
kötetében -  Rákosy Gergely is, az Ami fáj-ban, midőn a reálist az irreálissal vegyítve, indulatát a 
groteszkig feszítve tiltakozik a tekintetnélküliség és a tekintetnélküliségre nem tekintő közöny ellen.

A groteszk, az ironikus vagy szatirikus parabola új felvirágzása sok friss színt adott 66 novelliszti
kájának képéhez. A legtöbbet -  Örkény mellett -  kétségtelenül Moldova György, aki „mesterhár
masát” (Lengyel József kitüntető minősítése) : az Esték a téren tárcanovella sorozatát, a Straznyiczky, 
a magyar apát és A verhetetleri tizenegyet megtoldotta még néhánnyal és Gázlámpák alatt címen az év 
egyik legsikeresebb kötetét adta ki. Lengyel József tíz sorban sokat mondó elismerését fontos 
idéznünk. „Nem sok értelmét látom, hogy partos és parttalan, korlátolt és korlátlan, szocialista és 
nem szocialista realizmusok mellé most egy új realizmus-fogalmat ,alkossak’, mert Moldova leg
utóbbi írása egy nagyon régi, igazi és valódi realizmusra irányítja a figyelmet: Swift realizmusára. 
Moldova A verhetetlen tizenegyben nem epigonja, de folytatója Swiftnek. És -  mivel nem epigon -  
még nagy fordulatokat és meglepetéseket várhatunk tőle. így jó ez!” Tehát arról az igazságról van 
szó, hogy a groteszk, a szatirikus parabola nem eltávolodást jelent a reális kérdésektől, hogy e for
mákban nem lelohad, ellenkezőleg: felerősödik a szociális indulat. Ez a fajta realizmus -  ahol 
eredeti, nem epigon-felfrissítheti irodalmunk egyoldalúan visszatekintő — és sokaknál epigon—törté
nelmi szemlélődésű társadalom-kritikáját, az azonosulás és a távolságtartás, a valós és a képtelen 
vibrációjával a jelen, sőt a jövő szinkron társadalom-kritikájára válthatja azt.

Más irányokban is láthatjuk, hogy az új, a korszerű mondanivaló keresése, kifejezése szétrepeszti 
a hagyományos, kerekded novella-egységet. „Hangjáték”, „filmnovella”, „irodalmi forgatókönyv” — 
kiolvasható már csak az írások alcíméből is az az igény, hogy az irodalom és a technikai kultúra 
házasságából születő műveket végképp törvényesnek kellene már tekintenünk. A képsorok sebes 
montázsában való látás, gondolkodás készségére a televízió korában bátran apellálhat az író; a 
hagyományosan „epikus” ábrázolásmód kötöttségei alól felszabadíthatja magát.

S azok a vázlatok, kompozíciótervek, amelyekben nem már megjelent, hanem még most készülő 
művek formálódását figyelhetjük -  izgalmasak, sokatmondóak lehetnek. Fejes kötetében ilyenek a 
ceruzavázlatok és a két Etűd, Fekete Gyuláéban is a vázlatok egy része -  azok, amelyekben az írók 
többet mondanak, vagy sejtetnek, mint amennyit írnak.
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A műfaji „határesetek” közül külön kiemelést érdemel Csoóri Sándor A költő és a majompofa című 
miniatűr-gyűjteménye. Ady vagy Bálint György rövid — publicisztika, társadalom-analízis és 
novellisztika metszőpontjában álló -  remekeinek mai leszármazottai ezek. Az „alkalmi” esetek
ből szökellő reflexiók, asszociációk mindig fontos kérdésekre keresik a választ; a megértés izgatott 
kutatása, a „mindenen gondolkozni kell” programja új utakat próbáló novellairodalmunk első 
soraiba emeli ezeket az apró remekléseket.

Érintkezik novellisztikánk az ún. nem-fikciós műfajokkal is -  és mostanában termékenyen. Gal- 
góczi Erzsébet a Kegyetlen sugarak riportjaiban hitelesebben, erőteljesebben: pontos szűkszavúsággal 
és széles látókörű alapossággal tud szólni a parasztság, a mai falu életének valóságos kérdéseiről, 
mint eddigi regényeiben vagy hagyományos novelláiban. Zám Tibor szociográfiai írásaiban 
(Hortobágyi jegyzetek) is szépírói erények találkoznak vitákat kavaró tudományos érveléssel; a Piros 
ultimó, az Isten után az első szabályszerű novellák.

Csak néhány irányt jeleztünk, amelyek felé szemléletben és formában az újat kereső magyar 
rövid-próza tájékozódik. Ezek a tartalmi és technikai nóvumok az előrejutás jelei : koncentrálásra, 
a novella intenzitásának, belső feszültségének fokozására törekszenek; örvendetes változás, akár 
csak 1964—65-höz képest is, amikor általános jellemzőként kellett megállapítani az elregényesedést, 
a szerkesztési, mesélési restséget, mikor minduntalan a kisregény felé történt határsértés.

Milyen volt hát 1966 magyar novellisztikája? Nagy fölfedezés nem esett; nem volt olyan robba
nása, mint Móricz Hét krajcárjának hajdan, olyan mozdulása sem, mint 1955-ben, mikor Sánta a 
Sokan voltunkkal, Moldova a Mandarinnál, Fejes A hazudóssal elindult. Olyan közéleti esemény
számba menő sorozata sem, mint 1963-nak, mikor -  például — Lengyel József Elévült tartozásának 
egyes darabjai meg olyan emlékezetes elbeszélések láttak napvilágot, mint Csurka : Miért rosszak a 
magyar filmek? ,Fejes: Vonó Ignác, Galambos: Orosz asszony, Galgóczi: Mínusz, Mocsár: Pirostövű nád, 
Moldova: Aki eltemette a halottakat, Sánta: Halálnak halála, Simonffy: Lázadás reggelig, Szabó István: 
Hazulról odáig, Szakonyi: Emberi üdvözlet stb. De megjelent sok rangos összegzés, és a középszerűnek 
mondott kötetekben, írásokban is az új eredmények elérésére való összpontosítás mozdulatlanságát 
remélhetjük. És nem kevés a biztató, újszerű kísérlet, sőt eredmény; ezek növekvő száma és súlya 
prózánk másfél-két év óta érezhető apályának közeli megszűnését ígéri.

VAJDA GYÖRGY MIHÁLY

A  drámáról

Néhány évvel ezelőtt a magyar színházművészet még súlyos válsággal küszködött. Tudtuk ezt 
mindannyian, akár beszéltünk róla, akár nem. De akik hallgattak, vagy megelégedtek közhelyekből 
álló dicséretek és elmarasztaló szavak ismételgetésével, azok is észrevették a válság tüneteit. Látták 
és látniuk kellett, hogy a színházak műsora egyaránt elmaradt a hazai drámairodalom színvonalától 
és a világirodalom mai állásától, tudták és észre kellett venniük, hogy csak elvétve találkozhatnak 
olyan magyar színpadi előadással, amely áttöri a megszokott sablonokat és valóban magasabb rendű 
művészi törekvésekkel jegyzi el magát. A színházak kedvetlenül és túlzott óvatossággal nyúltak az 
új magyar dráma nem éppen nagy, de részben még mindig kihasználatlan készleteihez, a külföldi 
szerzők között pedig vigyázatosan válogattak, lehetőleg a már „kipróbáltakat” vagy még inkább 
a középszerűeket részesítve előnyben, mert ezek nem okoztak semmi „bajt”.

Természetes, hogy az a művészet, amely nem a nehézségeket kereste, hogy megbirkózzék velük 
és legyőzze őket, hanem a könnyebb megoldásokat választotta, lassanként elvesztette ruganyosságát 
és válságba került. Képviselőiben, mivel a mindennapi gyakorlat nem állította őket állandóan 
újabb és szokatlan feladatok elé, bizonyos önelégültség fejlődött ki, meggyöngült a kontroll és az 
önkritika, s nem abban keresték hivatásukat, hogy újszerűt, sajátosat, másoknak is mintát teremt
senek, hanem vagy megmaradtak a „kipróbált” régi mellett, vagy fenntartás nélkül hódoltak -  egy 
darabig -  valami újnak : hol ennek, hol amannak. Ha egy rendező azért utazott külföldre, hogy egy 
stílust -  leginkább azonban csak egy-egy előadást a stílus nélkül, amelyen az felépült — „átvegyen” ,
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„hazai színpadra alkalmazzon”, ahelyett, hogy maga teremtett volna stílust, amelyhez minden 
előadását alkalmazhatta, szegénységi bizonyítványt állított ki önmagáról és az egész színházi 
kultúráról, amelynek részese volt. Egyetértek Ungvári Tamással, aki (a Valóság 1966. évi 5. számá
ban) azt írta: „Világszínvonalat akkor ér el egy színház, ha új stílust teremt és új szerzőt avat.” 
Új szerzőt -  gondolom -  olyan értelemben, hogy nagy tehetséget, erős egyéniséget; új stílust pedig 
összhangban a szerző kínálta lehetőségekkel és azzal a szerző-„gárdával”, amelyet egy jelentős 
színház magának és maga körül kinevel. Előfordult már ilyesmi a magyar színpad történetében. 
A régi Vígszínház fénykorának stílusára és szerzőire utalok, akik a maguk idején (noha ma már 
számunkra sem tartalmilag, sem a stílust tekintve nem követendő mintául) létrehoztak valamit, ami 
belekerült a világszínház történetébe. Az utóbbi évtizedek magyar színháza és magyar dráma- 
irodalma nemzetközi színvonalon, sajnos, nemigen produkált érdemlegeset, pedig hogy nincs hiány 
hazai erőkben, azt némely filmünk, mint a Valahol Európában, a Körhinta vagy a Szegénylegények 
nemzetközi szakmai sikere eléggé bizonyítja. A színház viszonylagos elmaradását a filmhez képest 
tudomásul kell vennünk, mégis, ha az 1966. év színházi tendenciáit nézzük, az a benyomásunk 
támad, nem lehetetlen, hogy színházművészetünk s főként egy vagy két színházunk útja ismét 
„fölfelé” vezet, a valódi, alázattal és teljes önátadással művelt színjátszás megvalósításának feltételei 
felé, amelynek alkotóeleme az új drámairodalom.

A műsor alakulásában, mint mindenkor, a legfőbb gond a mai magyar drámát illeti. S ha van 
okunk valamelyes optimizmusra, ezt éppen drámairodalmunk 1966. évi színpadi sorsa indokolja. 
Ez az év -  mint már korábban is alkalmunk volt megállapítani -  több határozottan értékes mai 
magyar színpadi művel „lepett meg” bennünket, számos jó átlagossal és az előbbi évekénél aránylag 
kevesebb gyöngével vagy kezdetlegessel. Nemzetközi érdekű magyar nevek tűntek fel új vagy eddig 
elő nem adott darabokkal a színlapon : Illyés Gyuláé, Déry Tiboré, Németh Lászlóé. Igaz, hogy 
Illyés a Bolhabállal Budapesten csak „vendégszerepeit”, komédiáját a falunak szánta, mégis pusztán 
azzal a ténnyel, hogy ismét megszólalt a színpadon, elősegítette élő irodalmunk és színházunk 
találkozását és talán tovább szorosbodó kapcsolatát is. S egyben remélném, hogy közelebb hozta 
azt az időpontot, amikor színpadon láthatjuk majd valamelyik másik, még előadatlan darabját. 
Ez elvi kérdés. A színháznak szüksége van a hazai irodalomra és költészetre, a művészileg maradan
dóra még inkább, mint a pusztán csak sikert hozóra : színpadra pedig minden költőnek, aki drámát 
ír, pályájának valamennyi fokán jó eljutnia, különben miért írt volna színdarabot?

Tárgyukat a magyar szerzők részben a közelmúltból, részben a jelenkorból választották. 
A régebbi múltból vett történeti tárgyú csak Németh László Árulója, s ha kosztümös személyei 
folytán ilyennek lehet tekinteni, még Müller Péter Szemenszedett igazsága, volt, Hubay Miklós 
Szfinxe pedig modern eszközökkel életre keltett mitológiát jelenített meg. A két háború közötti 
évtizedekbe éppen a három legtekintélyesebb szerző helyezte darabjának cselekményét, amit talán 
az életkoruk magyaráz, noha nem feltétlenül igazol. (Illyés már említett komédiáján kívül ebben 
a korban játszódik Déry Bécs 1934-e és Németh Szörnyetege.) Egyébként azonban nem mondható ki 
szabályként, hogy mindenkor az a mű adja a legtöbbet a mának, amely a tárgyát is napjainkból 
veszi; a korszerűséget a mondanivaló dönti el, nem a cselekmény történelmi környezetének kora. 
Mondanivalója szempontjából viszont nem tudnék az 1966-ban bemutatott új magyar darabok 
közül időszerűtlent említeni. Már csak azért sem, mivel az időszerűségre minden színház mindenkor 
ügyel. De azok a szerzők, akik e jelenkorból merítettek témát, jellegzetesen hasonló két megoldást 
választottak. Vagy megmaradtak a gyöngéden szatirikus csipkelődéssel elegyített könnyed szóra
koztatásnál, mint Tabi László, Gyárfás Miklós, Kállai István, vagy, komolyra fordítva a szót, 
tulajdonképpen egyetlen témát variáltak: a magányosságét, az elidegenültségét. Fejes Endre Mocor
gója éppolyan magányos és társtalan, éppoly idegenül halad végig nyomorúságos életén, mint 
amilyen magányosak Karinthy Ferenc Négykezesének, figurái, vagy hogy a vidék műsorából is 
vegyek egy példát, a Győri Kisfaludy Színház fölfedezettjének, Halasi Máriának Ártatlan bűnösei. 
Az emberi magáramaradottság, a sikerületlen társkeresés, az elérhetetlen cél, mint téma, nemcsak 
a drámában, a prózairodalomban is elterjedt, de attól tartok, nagyobb része van benne a divatnak, 
mint a valóság szükségszerű tükröztetésének. Mióta elméletileg fölfedeztük, hogy lehetséges elidege- 
nülés a szocializmusban is, úgy eljátszogatunk ezzel a lehetőséggel, mintha nálunk csupa „idegen” 
ember szaladgálna az utcán, dolgoznék a gyárban, művelné a földeket. Holott az ember egészséges 
alaptermészete az, hogy szereti az életet, hogy bizakodva dolgozik érte és örülni akar. Igaz, hogy 
sokszor meg kellett küzdenie a körülményekkel, amelyek megakadályozták teljes kibontakozásában,
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és egy darabig továbbra is küzdenie kell még azért, hogy a maga képére formálja a földet. Közben 
el-elbukik, de magához tér és fölemelkedik ismét, s bármi történjék, az emberiség mindig tovább
halad. A történelem évezredeinek tanúsága ez; így tanítottak mindenkor a nagy humanisták. 
S a humánus nagy művészetet mindenkor az jellemezte, hogy bízott az emberben, és nem röstellte 
bemutatni azt sem, ami benne nemes. Nem titkolta gyöngeségeit, nem szépítette meg a környezetét, 
nem iktatott enyhítő momentumokat az igazság ábrázolásába. De minden szavával, alakjával, 
motívumával kifejezte azt a meggyőződését, hogy az embernek hivatása van, és ezért érdemes élnie. 
Az az érzésem, hogy az elidegenültség és magányosság túlzó ábrázolása irodalmunk egy részében 
sokszor csak arra való, hogy az író elkerülhesse vagy elburkolhassa általa az egyenes beszédet, a nyílt 
és pozitív állásfoglalást az ember mellett, amiből pedig csak haszna volna mindenkinek.

A színházi műsor külföldi részét 1966-ban egyfelől az jellemezte, hogy pótolt bizonyos mulasztáso
kat, másfelől pedig megismertette a hazai közönséget néhány világsikeres külföldi darabbal. 
A klasszikus szerzőkkel színházaink nem bántak bőkezűen, de Marviaux, Shakespeare II. Richardja, 
Troilus és Cressidája és Téli regéje, Marin Drzsics reneszánsz komédiájának jelenléte a műsorban 
fontos volt, tulajdonképpen ugyancsak a mulasztások pótlásának kategóriájába tartozott. Babel 
Alkonyát, Beckett Godotját, Sean O’Casey Bíbor porát és Bertolt Brecht eddig még nyilvános színpa
don nem játszott darabját (Egy fő  az egy fő) szintén ide kell számítani, valamint a My Fair Ladyt is. 
Az új külföldi sikerek közül Hochhuth Helytartója idehaza bizonyos csalódást keltett, talán éppen 
azért, mert túlságosan nagy várakozás előzte meg. A darabnak nem is az irodalmi vagy a színpadi 
kvalitásai kiemelkedők, hanem elsősorban a témája érdekes, és az az erkölcsi bátorság tiszteletre 
méltó, amellyel a szerző a témát feldolgozta. Brecht Coriolanusának sikere Major Tamás rendezé
sében nálunk alighanem az intenzív színpadi látványosságon múlott. Slawomir Mrozek jelenetei
hez viszont talán azért nem szegődött kellő siker, mert mondanivalójukat elvontan közük. A kül
földi műsor hiányokat pótló része azonban számban elmaradt az olyan szerzők művei mögött, 
akik már „befutottak” Magyarországon is, vagy akiknek darabjait a színházak már a „biztos 
siker” reményében vihették színre. Tennessee Williams szekszuálpatológiás erotikája évek óta 
jelentkezik, olykor egyszerre nem is csak egy színházunk játékterén; témái és dramaturgiai bűvész
mutatványai mindig kielégítő eredményt hoznak, legalábbis a pénztárnak. De vajon egyensúlyban 
van-e anyagi hasznothajtásukkal az az esztétikai kár, amelyet az avantgarde módszerei mögé rejtett 
eszme nélküli és brutális naturalizmusukkal okoznak? Nem hasonlítanám ehhez Jean Anouilht, aki 
nemcsak „boszorkányosán ügyes” színpadi író, nemcsak a francia drámai dialógus kiváló hagyomá
nyainak modern továbbéltetője, hanem költő is, hogyha akarja. Előadott műveik számát tekintve 
ma ők ketten, Williams és Anouilh vezetnek hazai színpadjainkon; félek, külföldi szerzőket és ma
gyarokat tekintve egyaránt. De a modern világirodalomnak annyi sok szerzője van még, akivel 
közönségünknek eddig nem volt alkalma megismerkedni. Azt gondolom, helyes volna, ha drama
turgjaink, színházigazgatóink, rendezőink a jelentős vagy érdekes külföldi szerzők körének bővítésé
re törekednének, nem a külföldi darabok abszolút számának növelésére, hanem elosztásuk ará
nyosítására.

A színházi előadásokra térve, elsőnek talán egy újnak tekintett törekvésről, a „totális színház”-ról kell 
szólnunk, amelyről 1966-ban a szakmai körökben és azokon kívül nemegyszer szó esett. Az Akadémia 
Színháztudományi Bizottsága vitát is rendezett róla, igaz, a színház gyakorlati szakemberei (tisztelet 
a csekély számú kivételnek !) távol tartották magukat tőle. Maga a vita azt mutatta, hogy ha ez 
a fogalom nem is egészen egyértelmű, a modern színháznak azt a törekvését kell érteni rajta, hogy 
felhasználja és művészete szolgálatába állítsa a színpadi előadás minden lehető eszközét: színészi 
játékot, költészetet, mozgásművészetet, képzőművészetet és technikát, éneket és zenét. A színház 
művészete komplex szervezet. Nincs olyan sajátos területe, amely ne érintkeznék a művészetek 
valamelyik másik területével, de egyiknek az eszközeit sem használja csupán a maguk eredeti 
rendeltetése szerint. Csak az alakmegjelenítő színészi játék „sajátos” benne, a többi ennek a kerete, 
segítője, kiegészítője, színtere. Nem abban az értelemben az, hogy eszmeileg alá van rendelve neki, 
hanem azáltal, hogy nélküle nincs megnyilvánulási közege, nincs közvetítője. A képzőművészet, 
a zene, sőt bizonyos határesetekben (pl. természetleírás, helyszínábrázolás stb.) még a költészet, 
az irodalom is ellehet ember nélkül, a színpad csak akkor kel életre, akkor lesz „élettérré” , ha meg
jelenik rajta az emberi alak. A „totális” színházi törekvések, amelyeknek ősét egyesek a barokk 
drámában, a romantikában, Wagner Gesamtkunstwerkjében keresik, alighanem a 10-es és 20-as évek 
orosz és szovjet törekvéseiben valósultak meg először, valamint ugyanezen idők német színpadán,
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majd Amerikában. A mesterségbeli vonásokat tekintve mai képviselői, illetve teoretikusai, Jacques 
Polieri, Antonin Artaud sem jutottak tovább,1 mint ameddig Vahtangov, vagy pedig Tairov 
„teatralizált” színháza már eljutott. Hagyományaik a mai szovjet színházművészetben új életre 
támadtak, így főként Ljubimov Taganka téri színházának pompás előadásain. Lefejtve a totális 
színház fogalmáról a metafizikai burkot, amelybe azt éppen az új francia avantgarde akarja 
rejteni, marad e törekvés ésszerű lényege, az tudniillik, hogy az adott művészeti lehetőségekből 
a színház minél többoldalúan válogasson, minél többet használjon föl belőlük egyszerre, nem egy
másnak alárendelve őket, hanem egymás támogatására és kiegészítésére, szerves egészet alkotva belőlük, 
noha meghagyva önállóságukat. Brecht, aki a „teatralizálás” elvét jól ismerte és gyakorolta, Wagner 
„összművészetében” többek között azt a momentumot helytelenítette, hogy a szöveg a zene alá
rendeltje lett. Kurt Weillal olyan operákat írt, amelyekben a szöveg és a zene egyenlő rangúak, 
kiegészítik egymást, szerves egységben egyesülnek, és az egyik a másiknak a rovására nem érvényesül. 
S ugyanez az együtthatás, de nem egymás fölé kerülni akarás a színpad komplex művészetének 
a többi komponensére is vonatkozik, amelyek közül ahhoz, hogy a színpadi előadás „totális” -  azaz 
minden eszközt egymás kiegészítésére felhasználó és szerves komplexitásban egyesítő — legyen, nem 
kell föltétlenül mindegyik komponensének mindenkor és egyenlő intenzitással jelen lennie. De félre
értené a „totális” színház fogalmát és hivatását az az író, aki az egész színpadi látványt és az összes 
színpadi hangot csak a drámai szöveg érvényre juttatójának tekintené, az az operalátogató, aki 
csak a zenét kísérné figyelemmel, meghamisítja a színház célját az a színész, aki az egész előadást 
csak a saját egyéni szerepe „terének” tekinti, az a képzőművész, aki tobzódik a díszletekben vagy 
jelmezekben és nem a komplex színházi élmény-hatás keletkezését támogatja. A modern színházi 
előadás tudatosan koncentrált és koncentrikus egység kell hogy legyen, s mint egység egyben teljes
ség, azaz totalitás. A „totális” színháznak -  szerintem — ennyi az egészséges magja.

A „totalitásra” való törekvésnek ebben az értelemben magyar színpadon is láthattuk néhány 
példáját 1966-ban, közülük csupán egy előadást szeretnék itt megemlíteni: Peter Weiss Maratjáét 
a Nemzeti Színház inszcenálásában. Weiss Maratja bonyolultságával, többszörös áttételességével 
és különböző szintjeivel, amelyek nem pusztán az egyes alakok által képviselt ideológiai szintek, 
hanem a realitás különböző szintjei, megköveteli, hogy sokfélesége a színpad rendelkezésére álló 
valamennyi elemben kifejezésre találjon. Rigó László jegyezte meg (Kritika, 1966. 5. sz.), hogy 
,,Weiss tudatában az irodalomközpontúságot mintha felváltaná egy általánosabb, egyetemesebb 
művészetszemlélet” . Megállapításának értelme a „totális” színház felől szemlélve válik világossá. 
Marton Endre rendezése innen közelített a műhöz, s az, hogy „brechtesítette”, pusztán logikus 
következménye volt annak a törekvésének, hogy a darab által kínált lehetőségek közül a szá
munkra legkedvezőbbet -  és egyben az író számára is a legkedvezőbbet -  realizálja teljes sikerrel.

A darab bonyolultságának felel meg a színpad eszközeinek mindenoldalú igénybevétele, az egész 
színpadkép egyszerre-mozgatása, azaz a színházi „totalitás”. Az egyensúly megtartása a legnehe
zebb itt, hogy mindaz, aminek érvényre kell jutnia, egyenlő intenzitással juthasson érvényre. Ha 
ebből az aspektusból nézem a rendezést, az az érzésem, hogy az őrültek karának pantomimja, nem 
összességében, hanem a részletmozgások sokaságával, s ugyanígy némelyik szereplő kissé túljátszott 
nekikészülődése a cselekvésnek, valamint az egész színpadkép rendkívüli tagoltsága és sok részlete 
mint túl hangos zenekar, olykor takarja a szöveget. A látványosság, ez minden „totális” törekvésű 
színház veszélye, könnyen túlnő a mondanivalón. Viszont az előadás által keltett intellektuális és 
érzelmi hatás oly intenzív, hogy sokszor felülmúlja magukat a szöveg szavait, amelyek a színészi 
gesztusokat és magatartásokat hordozzák.

Peter Weiss darabjának előadása így mindenképpen tanulságokkal szolgált a színházi szakembe
reknek is, a közönségnek is. Pontosan az ilyen fajtájú, sokoldalú előadástípus hiányzik magyar 
repertoárunkból, és éppen ez az, amelyhez nem szívesen nyúlnak rendezőink akkor sem, amikor 
külföldi darabok közül válogatnak. Mennyivel egyszerűbb ugyanis egy szellemes „társalgó” darabot 
színpadra állítani, néhány jó szereppel, amelyet néhány gyakorlott színész briliánsán eljátszik ! 
Még a mai magyar színpad legnagyobb mestere és „iskolázója”, Németh László sem ad -  mint 
másutt már utaltam rá — a színpadnak elegendő mozgási lehetőséget, mivel a cselekményt a klasz- 
szikus stílus mintája szerint a drámai személyek belső világába helyezi, örülnünk kell tehát, hogy 
az egyetlen magyar költői „musical”, amely állja az időt, az Egy szerelem három éjszakája 1966-ban 
ismét színpadra került. Ha néhány kiérett drámaírónktól nem is várnók el most egyszerre, hogy 
stílust változtassanak, itt vannak fiatalok, akik bízvást elindulhatnának nem az operett kitaposott
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és letaposott ösvényén, hanem az irodalmi mondanivalóval rendelkező, a költészet eszközeivel élő, 
de a színpad művészetének minden lehetőségét igénybe vevő drámaírás útján. Akármire inkább 
buzdítanám őket, mint arra, hogy Peter Weiss művészi eszközeit kövessék, egyáltalán, hogy saját 
belátásukon kívül valamilyen kész művészi mintát egyszerűen átvegyenek. De hogy oldottabb, 
hangulatosabb, többoldalú, az írótól több vizuális és akusztikus fantáziát igénylő színház felé 
kellene közelednünk, annyi bizonyos. S hogy a magyar színházművészet közeledhessék ehhez, csak 
a fiataloktól várhatjuk, mástól nem. Az új magyar színháznak fiatal írók, zenészek, képző
művészek, régi és új rendezők együttműködéséből kell megteremtenie, tapasztalt és fiatal színészek 
közreműködésével.

Örömmel láttuk 1966-ban a varsói Athenaeum Színház együttesét a Thália Színházban vendég
szerepelni: Agnieszka Osiecka „revűjét” adták elő, egy lazán összefűzött jelentsort, Virágozzanak 
az almafák címen. Ez a prózai színház, amely Shakespeare előadásában is otthonos, olyan kecses 
könnyedséggel, olyan mozgás- és énekkultúrával és olyan „levegős” díszletek között játszotta 
történelmi mondanivalójú, szatirikus és vidám, hangulatos és igaz jeleneteit, hogy önkéntelenül is 
összehasonlításra késztetett azzal, amit e sokoldalú színházfajtában mi magunk adunk és adhatunk. 
Nem tudom, van-e összefüggés a varsói színház bemutatkozása és a Thália kabaré felújítása között, 
de az összehasonlítás azért kínálkozik, mert „műfajilag” a Thália is prózai színház, mégpedig egyre 
jobb. A lengyel „revü” új megvilágításba helyezi a Thália kabaré értelmét mind a közönség, mind 
-  s ezúttal ez a fontosabb -  a színház együttesének további fejlődése szempontjából. Az előbbit, a 
közönséget véve, nem hiszem, hogy a Thália kabaréból lényegesen többet kapna, mint azoknak a 
színházaknak az előadásaiból, amelyeknek a kabaré a „profiljába tartozik” ; s ez főképpen a Thália 
kabaré szövegi részén múlik, amelynek nincs eléggé egységes eszmei koncepciója és nem minden 
részletében van meg a kívánatos irodalmi, költői színvonala. Annál fontosabb egy ilyen oldott és 
sokoldalú előadás szerepe a színészek színpadi viselkedésének „lazításában”, mozgásuk, hangjuk, 
tánc- és énektudásuk frissen tartásában, mivel ezekre a képességeikre a modern színházban minden
kor szükségük van, szükségük volna. Mint ahogy mindenkor szükségük volt rá a nem pusztán 
„irodalmiasított” színházakban a XIX. század előtt. Azt hiszem, világos, hogy a modern színház
nak az irodalmiság igényét a színészi és színházi sokoldalúság igényével össze kell kapcsolnia, hogy a 
modern színésznek a jellemábrázolás, a mozgás és a hang, a beszéd és ének együttes művészévé 
kell válnia. Vegyük szemügyre ebből az aspektusból Moszkvától Londonig, Varsótól Párizsig, 
Berlintől New Yorkig a világ vezető színházait, és be fogjuk látni, hogy a modern színház a mimus 
ezen eredeti értelmezésére épül, hogy a legkiválóbb rendezők erre a színésztípusra tartanak igényt, 
mivel a klasszikus vagy a modern prózai darabok artisztikuma is nagyon nagy mértékben múlik 
azon, mennyire ura a színész a testének, a hangjának, a mozdulatainak.

Mégis, a sokoldalú színész egymaga nem hoz létre sokoldalú színházat. A modern színház sorsa 
a rendező kezében van. A színház komplex művészetének elemeit csak ő foghatja egységbe, s akár 
elismerjük, akár nem, valamely előadás színvonala elsősorban rajta múlik. Szerepe a színpadi mű 
mint műalkotás létrehozásában a főszerep. Gyengébb szövegből formálhat nagyszerű előadást, s ha 
nem ért a mesterségéhez, tönkreteheti a legnagyobb remekművet. Ügy gondolom, azért nem 
kifogásolható, ha a rendező -  irodalmi munkatársa, a dramaturg segítségével -  valamely jól meg
indokolható cél elérésére és értő kézzel hozzányúl a szöveghez, hogy világosabban értelmezhesse, közelebb 
vihesse közönségéhez, korához. Élő írót esetleg módjában van meggyőzni törekvése helyességéről; 
már nem élő, vagy éppen klasszikusnak számító író művével nehezebb a dolga. De mivel az ezen 
alapuló előadás eredményéért fokozottan ő a felelős, aligha tagadható meg tőle a „beavatkozás” 
lehetősége, a rövidítés, a jelenetek sorrendjének esetleges fölcserélése, sőt az sem, ha kiegészít vagy 
kiegészíttet egy klasszikus író által esetleg nem egészen lezárt művet. Brecht Coriolanusa. is csak ezzel 
a „segítséggel” kerülhetett színre. Azt hiszem ezért, hogy a Czillei és a Hunyadiak 1966-ban bemuta
tott formája körül kialakult vita, melyet a Kritika múlt év decemberi számában Tóth Dezső cikke 
zárt le, helyes eredménnyel végződött. De az az elv, amely e vitában érvényre jutott, egyúttal 
tovább súlyosbítja a rendező felelősségét az előadásért. Mert ha joga, sőt kötelessége megkívánni 
színésztől, képzőművésztől, zenésztől, színpadi technikustól, hogy az ő elgondolásához alkalmazza 
a maga színpadi szerepét, s ha ugyanígy joga és kötelessége, hogy az író művét is beleágyazza annak 
az egésznek az alkotóelemei közé, amelyet a színpadon létrehoz, tudatában kell lennie annak, hogy ő 
az egész előadás egyszemélyi felelőse ! Lehet, hogy ma még nem mérte föl minden rendezőnk a saját 
szerepe fontosságát és jelentőségét, lehet, sokat kell harcolnia érte. De bizonyos vagyok abban, hogy
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egész színházi kultúránk további emelkedése igen nagy mértékben a rendezőinken múlik: az ő 
tudatosságukon, ízlésükön, műveltségükön, önképzésük mértékén.

Ám nem elméleti fontolgatás a célunk. A beszámoló lezárásaként néhány szó kívánkozik még ide 
az 1966. év rendezési tapasztalatairól. Az előbbiek után nem kell hangsúlyoznunk, hogy miért 
különösen fontos a mai magyar drámairodalom rendezői színrevitelének módja: az előadott 
darabnak a rendező legalább annyira gazdája, gondozója, éltetője, mint az író, aki a szövegét meg
alkotta. Nem szükséges talán példaként sem idéznünk a színház történetéből arra, hogy hány dráma
író bontakozott ki rendezői segítséggel, hány nagy drámaíró nem találta meg addig a hangját, míg 
nem akadt kongeniális rendezőre, hány nagy rendező fedezett fel egy félreismert vagy nem dráma
írónak ismert szerzőben igazi drámai elemet, erős színpadi tehetséget. Értő és szerető rendezői kezek 
és főként agyak nélkül a mai magyar drámairodalom fellendülése, amely mintha megkezdődött 
volna, bizonyosan megtorpanna. S hogy remélhetjük a fellendülést, abban már eddig is van szere
pük a rendezőknek. Az 1966. évi előadásokból ezért mindenekelőtt le kell vonnunk következtetés
ként, hogy azok az itt-ott a múltban elhangzott vélekedések, mintha a mai magyar drámához 
kevesebb gonddal, kevesebb odaadással közelednének rendezőink, mint a klasszikusokhoz vagy a 
külföldiekhez, ma már teljességgel alaptalanok. Gondatlan vagy felületes rendezői munkával mai 
magyar dráma -  legalábbis a fővárosban, ahol megfigyelhettük -  nem került színre.

Ezen az általános megállapításon belül a rendezői felfogásnak vagy stílusnak három változatát, 
három típusát tudtuk megfigyelni, lehet van több is, de ez a három mindenesetre észlelhető. Az első 
az érzelmi megnyilvánulásokra helyezi a hangsúlyt, az egyéni szerepeket bontja ki a közösségen 
belül, és főként arra ügyel, hogy a közönségből a szövegnek megfelelő reakciókat váltsa ki. Érzelmi 
rendezésnek nevezném ezt a típust, nem azért, mintha a darab értelmi részére az ezt alkalmazó 
rendezőnek nem volna gondja, valamint az előadás minden más részletére is, de az érzelemkeltés 
(tragikus, szomorú, vidám vagy komikus érzelmeké) mégis a legfőbb törekvés marad. Példának 
Pethes György vidáman mozgékony rendezését említeném, a Kényszerleszállásét, vagy azt a módszert, 
ahogyan Ádám Ottó vitte színre Németh László ÁrulóyéA. Félreértések elkerülése végett hang
súlyozom, hogy nem mzífojó'-típusokat próbálok megkülönböztetni, hanem rendezés-üp\isóka.t, 
módszer-típusokat ; és ámbár elképzelhető, hogy az egyik rendező szívesebben nyúl az egyik mód
szerhez, mint a másikhoz, hogy az egyik közelebb áll az egyéniségéhez a másiknál, tudatosan akár
melyiket alkalmazhatja. A második rendezés-típus elsősorban atmoszférát teremt, a darab „világát” 
teremti meg és ebben bontja ki, ebben mozgatja az alakokat, amelyek maguk is a darab világá
nak részei. Atmoszferikus rendezésnek nevezném ezt a típust, s az ábrázolt világhoz való hűségével, 
hitelességével jellemezném, mint legfőbb karakterisztikumával. Példája Kertész László gondos 
Bolhabál rendezése lehetne, vagy Horvai István jeles munkája, Thurzó Gábor darabjának, Az ördög 
ügyvédjének színpadra állítása. A harmadik típus jellemzője a zárt keretekben való alakmozgatás, 
a kontúrok éles kidolgozása, a sebes tempó. Az irodalomesztétikából kölcsönvett szóval kemény 
rendezésnek nevezném az ilyet, főként élesen tagoló jellege miatt, ami a jellemkibontást nehézségek 
elé állítja, sajátos feltételek közé helyezi. Példájául Kazimir Károly Mocorgó rendezését említeném. 
E hevenyészett tipizáláshoz persze hozzá kell fűzni, hogy a darab ilyen vagy olyan rendezését 
maga a szöveg és az író alkotói módszere is befolyásolja, de -  véleményem szerint — nem szabja meg 
egyértelműen. Hogy ugyanazt a szöveget többféleképpen lehet értelmezni, előadni, hangsúlyozni, 
hogy ugyanazt a darabot többféle módszerrel lehet rendezni, mindenki tudja. A klasszikusok 
rendezésének kulcskérdése mindenkor a módszer. Örülnünk kell annak, hogy ma már a modernek, 
a mai magyar szerzők rendezésének is többféle módszerét figyelhetjük meg. Alighanem a jó irányú 
fejlődés jele ez.

Tanulságul az 1966. év színházi munkájából így csak újabb feladatok következnek. Meg kellene 
vizsgálni egy-egy módszer, egy-egy eljárás, egy-egy „iskola” előnyeit és hátrányait, mérlegre 
kellene tenni egy-egy ilyen vagy olyan módszerrel dolgozó csoport vagy együttes munkáját, ered
ményeit. összehasonlításuk nyilván újabb tanulságokkal szolgálna.
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WÉBER ANTAL

A  kritikáról

Tanulmánykötetek és cikkgyűjtemények gyakran jelentek meg az utóbbi esztendőkben. Ám ezek 
többnyire szerzőik egy-egy pályaszakaszának termését gyűjtötték egybe, s ha természetesen alkal
masak is bizonyos általánosabb tanulságok levonására, végső soron inkább az egyéni teljesítmények 
kereteiben voltak megítélhetők. A különböző jellegű gyűjteményes kötetek számának emelkedése 
már törvényszerűnek mondható. Összefüggenek a kutatómunkának azzal a fellendülésével, amely 
az irodalomtörténeti összegezés hat kötetében öltött testet, továbbá az elméleti érdeklődés növeke
désével, a realizmus kérdései körül kibontakozott vitákkal és azokkal a történeti és módszerbeli 
eredményekkel, amelyek az irodalomtudományon túlmenően, a társadalomtudományok szinte 
összes ágaiban új erővel, megtermékenyítően hatottak. Jól tette tehát a Szépirodalmi és a Magvető 
Kiadó, hogy példaadóan kezdeményezte e munkák megjelentetését.

Ha az elmúlt esztendőben megjelent tanulmány-, esszé- és kritikagyűjteményeinek tükrében 
vizsgáljuk az irodalomtörténet, az irodalomelmélet és a kritika tartalmi és műfaji sajátosságait, 
akkor első pillantásra kortársi irodalmunk viszonylag kevés hasznot húz ebből a fellendülésből. 
Ez azonban nagyobb távlatokat szem előtt tartva inkább csak látszatnak minősíthető. A nagyobb 
méreteket öltött kutató és elméleti tevékenység ugyanis oly mértékben koncentrálódik a modem 
irodalom lényeges összefüggéseire, hogy ennek eredményeképpen az irodalomfelfogás és a látásmód 
a születő, kibontakozó irodalom értékelésében okoz mind a szemlélet, mind az ízlés tekintetében 
lényegbevágó változást. Nem tévedünk, ha azt állítjuk, hogy a történeti jellegű, az elméleti és a 
kritikai gondolkodásban ugyanazok a tényezők hatnak, mint az irodalomban, a művészetekben 
kibontakozó új tendenciák, ábrázolási módszerek, stílustörekvések esetében.

Figyelmen kívül hagyva ezúttal a szorosan szaktudományi tárgyú köteteket, azt kell megállapí
tanunk, hogy az elmúlt évben megjelent tanulmánykötetek tartalmi szempontból is igen változato
sak. Egy részük már szinte történelmi érdekű, amennyiben irodalmunk különböző korszakainak 
és területeinek tudományos feldolgozásához nyújtanak értékes adalékokat. Az ilyen típusú művek 
közé tartozik Bölöni György Nemzedékről nemzedékre (Szépirodalmi) c. gyűjteményes kötete, amely 
az irodalmi rangú publicisztikai és kritikai írások több évtizednyi időt felölelő tematikai gazdagsá
gával az Ady fellépésétől a szocialista realista irodalom kiteljesedéséig ívelő fejlődés problematikáját 
világítja meg dokumentumértékű munkákkal. Ugyancsak ilyen típusú, noha tárgyában sajátságo
sabb Gaál Gábor publicisztikai írásainak gyűjteménye (Válogatott írások, Irodalmi Kiadó, Bukarest), 
akinek életműve, korszakos jelentőségű szerepe éppen a legutóbbi időkben nyerte el méltó helyét 
a modern, szocialista magyar irodalom történetében.

Tévednénk azonban, ha azt hinnők, hogy e művek esetében puszta hagyományőrzésről vagy 
a hagyatékok kegyeletes egybegyűjtéséről van szó. Irodalmunk történetének mind világosabban 
kirajzolódó, egyre tudatosabb koncepciókon alapuló fejlődésvonalainak kijelölésében az ilyen
fajta köteteknek egyre organikusabb funkciójuk van. Nem is szólva arról, hogy ezek az életművek 
közvetve vagy közvetlenül tanulságaikkal a mába nyúlnak át, s így a szocialista irodalom kialakulá
sának történeti fázisait, csomópontjait, ellentmondásait, történelmi realitásait is illusztrálják. Ebbe 
a folyamatba illeszthető bele Tamás Aladár könyve, az Aggodalom jegyében is (Magvető). 
Hasonló, de egyúttal más is Bóka László két tanulmánykötete (Válogatott tanulmányok, Magvető, 
Könyvek, gondok, Gondolat), amelyek meglepően nagyszámú írás egybegyűjtésével a tudottnál és 
a Rejtettnél is impozánsabb életműre vetnek világosságot. Elmondható, hogy e kötetekből hosszabb- 
rövidebb esszék, cikkek, tanulmányok, reflexiók, vitairatok, portrék széles körű tudásanyagára tá
maszkodó, nemesveretű esszéstílusban megformált irodalomfelfogás bontakozik ki. Műfaji, gondo
lati és tematikai változatosságuk révén három évtized irodalmi jelenségeinek szinte teljes, árnyala
tokban rendkívül gazdag képét adják. Ezeknek az írásoknak az értékét még csak növeli a bensőséges 
irodalomismeret s a tudományos igény harmonikus egysége.

Sőtér Istvánnak két tanulmánykötete jelent meg. Az egyik, a Tisztuló tükrök (Gondolat) tanulmá
nyok és esszék gyűjteménye, amely hosszabb időszak termését foglalja keretbe, közöttük sok eddig 
csak folyóiratban vagy más jellegű kiadványokban megjelent írást. A második, amelyre ezúttal 
külön fel kell hívni a figyelmet, az Aspects et parallélismes de la littérature hongroise (Akadémiai Kiadó)
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c. tanulmánykötet, amely a címből is kitetszően párhuzamos jelenségeket vizsgál, a magyar és az 
európai irodalom vonatkozásában. A komparatisztikának azt a koncepciózus válfaját képviseli, 
amely nem egyszerűen rokon vonások megállapítására törekszik, hanem az összehasonlító módszert 
eszközként alkalmazva, lényeges karakterisztikumok, összefüggések kidomborítását szolgálja. Sőtér 
könyve főként azzal válik jelentőssé, hogy vizsgálataival elsősorban a magyar irodalom fejlődés- 
vonalait tárja fel, s így irodalmunk számos lényeges kérdését, kiemelkedő alkotását és életművét 
helyezi európai távlatokba. E körülmény pedig egyként tanulságos a hazai tudományosság s a 
magyar irodalom iránt külföldön is egyre növekvő érdeklődés szempontjából. Az eddig említett 
gyűjteményes kötetek családjába tartozik Kardos László könyve, a Közel és távol is, világirodalmi 
és magyar irodalmi tárgyú tanulmányok sorával gazdagítva mind esszéirodalmunk, mind irodalom- 
tudományunk értékeit.

Az eddigiekben a valamilyen módon szaktudományi jellegű, vagy azzal érintkező, esetleg doku
mentumértékű, vagy bizonyos értelemben a múltra, a hagyományra vonatkoztatható munkákat 
soroltuk fel. Újból alá kell azonban húzni azt a közös sajátosságukat, hogy e kötetek nemcsak 
módszer- és koncepcióbeli tanulságaikkal, hanem tematikájukkal is a kortársi magyar és világ- 
irodalom eleven áramába torkollanak. A kötetek szerzőit persze óhatatlanul megkülönbözteti (s így 
természetesen műveiket is) az érdeklődés, a szakterület, az életpálya számos eltérő mozzanata, de 
közös bennük -  s ez még ha a véletlen játéka is, szembetűnő —, hogy valamennyiüket szorosabb szál 
fűzi a szépirodalomhoz, annak aktív művelését is beleértve, mint az őket követő generációk több
nyire „szakosított” irodalomtörténészeit és kritikusait. Az azonban semmiképpen sem véletlen, 
hogy a modem tanulmány- és esszéstílus egyik, azóta legalábbis e tekintetben igazi követőkre nem 
lelt, hajlékony, artisztikus igényű típusát képviselik.

Az utóbbi esztendők egyik érdekes kezdeményezése a többszerzős, témakörök szerint felépített 
tanulmánykötetek megjelentetése. E kiadványok egyik sajátossága az a körülmény, hogy bizonyos 
kutatási eredmények, értékelési kísérletek, polémiák összegeződnek bennük, mintegy felvázolva 
irodalomtörténeti és elméleti törekvéseink erővonalait. E kötetek többnyire nagyobb munkálatok 
előzetes fázisait tükörzik, s egyben fényt vetnek az aktuális irodalmi problémák jelenlegi megítélé
sének állapotára. Ebből a szempontból joggal tartjuk e kiadványokat igen fontosnak, hiszen a lát
szólag elvont történeti-esztétikai elmefuttatások mögött nemcsak az irodalomtudomány, hanem 
az ízlés és az értékelés mozgékonyabb s nagyobb közvetlen hatóerőt képviselő szférájának, a kritika 
és az irodalmi közvélemény normáit is befolyásoló eszméi vannak kibontakozóban. Ezekben az 
eredményekben és kísérletekben tehát lényegében, ha sokszor ellentmondóan és tétován is, a kor
szerű szocialista irodalmat illető nézetek kezdenek kristályosodni.

A Littérature et réalité ennek a folyamatnak egyik sajátságos stádiumát illusztrálja. E kötetben meg
találhatók azok a jellegzetes irányok és álláspontok, amelyek részben a kutatásokra, részben pedig 
a különböző koncepciókra jellemzőek. A kötet Lukács György tanulmányával indul, amely volta
képpen nagy esztétikai rendszerezésének bevezető fejezete, de helyet kapnak itt azok a nézetek is, 
mégpedig túlnyomó számban, melyeknek éppen a lukácsi nagyrealizmus koncepcióval folyta
tott polémia a leglényegesebb meghatározó eleme. Köpeczi Béla, Czine Mihály, Szigeti József, 
Barta János, Illés László s a többiek írásai csak részben elméleti tárgyúak a szó szoros értelmében, 
sok tanulmány irányzat- és stíluskérdésekkel, mások pedig e problémáknak az egyes nemzeti 
irodalmakban jelentkező sajátosságairól értekeznek. A kötet címe igen nagy igényű, de a kötet 
persze ezt az óriási témakört nem meríti ki, inkább csak jelzi az ez irányú eszmélkedés különböző 
vonásait. Az Akadémiai Kiadó másik ilyen jellegű kötete, a Hagyomány és újítás oldottabb tematikájú, 
s jelentősége abban áll, hogy még inkább, s szinte kizárólagosan világirodalmi jelleggel körvonalazza 
a hagyományos és a modern formák történelmileg és elméletileg egyaránt tanulságos korszakváltá
sait, számot adva egyúttal a magyar tudománynak az európai modern irodalommal kapcsolatos 
eredményeiről. Az avantgarderól, Hemingwayről, Brechtről értekező szerzők egyébként nemcsak 
a szakmai, hanem a szélesebb körű érdeklődésre számot tartó kérdések megoldására is vállalkoznak. 
A harmadik, ebbe a témakörbe kívánkozó kötet A szocializmus irodalma. Ez pedig mintha már önkén
telenül is szintézise s egyben konkretizálása lenne mindazon törekvéseknek, gondoknak, töprengé
seknek, eredményeknek, amelyek az előbb említett két kötetben elméleti és történeti vonatkozásban, 
más távlatokban és perspektívákban szerepeltek.

E kötetek, tartalmuk alapján, a magyar irodalomtudomány közös erőfeszítéseiről és eredményei
ről tanúskodnak. Valójában azonban polémiák, s amennyire ezt a tudományos terminológia engedi,
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nem is szenvedélymentes, s mindmáig folyó véleményütközések sorában alakultak ki. Szinte vala
mennyi visszavezethető a realizmus fogalmának s az ebből folyó tudományos, kritikai gyakorlat 
elveinek és metodikájának komplexumára. Ezeknek felelevenítése és jelzése itt szükségtelen. Az ered
mény persze nyilvánvaló: az újfajta megközelítések szükségszerűségét, történelmi parancsát, el
kerülhetetlenségét bizonyítja. A másik tanulság : ezekben a kötetekben egy új tudós- és kritikus
generáció is jelentkezik, mégpedig egyáltalában nem pusztán oroszlánkörmöket mutogatva (ame
lyek az irodalmi életben nem nagyon fenyegetőek), hanem határozott nézetekkel, kiérlelt eredmé
nyekkel, s mindinkább bontakozó életművek kontúrjait mutatva. S ebben a vonatkozásban tulaj
donképpen arról a jelenségről beszélhetünk, hogy a marxista irodalomtörténetírás, irodalomtudo
mány, kritika most már -  s ez éppannyira jó, mint természetes jelenség -  a társadalmi rendszerünk
kel együtt felnőtt generációk remélhetőleg energikus tevékenységéből meríti lendületét.

Talán külön nyomaték nélkül is világos, hogy a megjelent kötetekben tallózva s tanulságokat 
keresve inkább csak jelenségeket és irányokat összegezünk. A kritika, az elemző cikkek feladata, 
hogy az értékek és hiányok mérlegét kötetenként elkészítse, s ez egyébként az említett munkák nagy 
részénél különböző orgánumokban meg is történt. Nem árt azonban hangsúlyozni, hogy a törvény
szerű fejlődés és előrehaladás mellett egyik lényeges területen sem következett be korszakot nyitó 
változás. A régi vitákban is inkább csak a bizonyítékok száma gyarapodott s vált tudományosan- 
gondolatilag megalapozottá, s nem annyira az új érvek sora nőtt. Tehát egyáltalán nincsen ok 
különös elégedettségre, még akkor sem, ha tudjuk, hogy az igazi erjedés nem feltétlenül jelentkezik 
egy naptári év kötet-termésében, nem is szólva a folyamatban levő, de az eredményeket csak évek 
múltán produkáló munkálatokról.

Hogy az elméleti jellegű érdeklődés mennyire — s hazánkban eléggé szokatlan módon — előtérbe 
került az utóbbi esztendőkben, azt az olyan típusú egyéni kötetek is bizonyítják, mint Gyertyán 
Ervin: Művészet és szubjektivizmus és Ungvári Tamás: Az eltűnt személyiség nyomában és a Modern 
tragikum — tragikus modernség c. munkái. E könyvekben az erudíció és a gondolatgazdagság a hagyo
mányos esszétípust választja keretül. A tudományos műhelyektől távolabb, a művészeti élet közelé
ben keletkeztek ezek az írások, s így némiképpen másfajta közönséghez is szólnak. Mármost attól 
függetlenül, hogy az egyik szerző hogyan oldja meg a művészet és a szubjektivizmus dilemmáját, 
s a másik mennyiben találja meg az eltűnt személyiségeket, e művek eredményei és sajátos műfajuk 
egyként biztatóak. Azt bizonyítják ugyanis, hogy a tudományos kutatás és az irodalmi élet között 
nincsen szakadék, sőt ami több : ezeket a kiadványokat (az elkerülhetetlen egyéni különbségekről 
nem szólva) csak a cél, a funkció, a műfaj választja el a szorosan szaktudományiaktól, s nem valami 
értékbeli, vagy egyszerűen előítéletté merevedett rangsor idevonatkozó, s már eddig is ártalmasnak 
bizonyult normarendszere. E megállapítás indokoltságát támasztja alá Almási Miklós könyve a 
Maszk és tükör is, amely a modern dramaturgia problémáit vizsgálja a műfaj fejlődéstörvényeinek 
objektív alapjáról kiindulva, s a klasszikus érték és a korszerűség közös jegyeit kutatva. Ez az értékes 
munka elméleti igény és a dramaturgiai-színházi gyakorlat kérdéseinek elgondolkoztató módszer
beli szintézisét valósítja meg.

S talán itt eshet szó a kritikáról. Először Illés László kötetét (Józanság és szenvedély) kell meg
említenünk, aki az avantgarde és a szocialista irodalom eleddig kevéssé értékelt hagyományait 
polémikusán értelmezve és felelevenítve, igen fontos kérdések tisztázását segítette elő. Könyve-sajá- 
tos átmenetként — az elmélet logikáját s a kritika vitázó kedvét állítja egyazon cél (a korszerű szocia
lista irodalom koncepciója) szolgálatába. Gyakorlatias rendeltetésű, s a kortársi irodalomban szín
vonalasan tájékoztató-eligazító jellegű Illés Lajos arcképsorozata, a méltán népszerű Tizenkét 
portré. Nagy Péter a Két évad c. kötetben régebbi keletű s olykor nagyszabású tanulmányokká széle
sedő színházi tárgyú írásait, s főképpen rendszeresen írt színibírálat-sorozatát gyűjtötte össze. 
Bírálataiból kirajzolódik színi kultúránk számos eredménye és gondja, sőt úgy is fogalmazhatnók, 
hogy oknyomozó krónikája. B. Nagy László A teremtés kezdetén c. kötetében, mint határozott szellemi 
arcélű, nagy hatású kritikus első ízben foglalta össze eddigi tevékenységét. Gondolatgazdag, színes, 
s nem lebecsülhető stílusművészettel fogalmazott írásaival sok jelenség és alkotás helytálló értéke
lését végezte el, s nem egy esetben ellenvéleményeket idézett elő. Kötete eddigi tevékenységének 
summáját s kritikánk emelkedő színvonalát egyaránt méltóan reprezentálja.

Az említett kötetek figyelmeztetnek is valamire. Arra tudniillik, hogy minél inkább közeledünk a 
modern kortársi irodalom feladataihoz, annál kevésbé érhetünk el meggyőző eredményeket a kritika 
és az esszéműfaj lehetőségeinek megbecsülése, sőt sok esetben aktív művelése nélkül. Hiszen e műfajok
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nemcsak ítéleteikkel és megállapításaikkal, hanem az általuk kialakított reflexekkel, eleven művé
szetközelségükkel, a társadalmi valóságból fakadó problémaérzékenységükkel egyaránt minden
fajta szintézis hol szemmel látható, hol pedig látens alkotóelemei. Ezért mind elfogadhatatlanabb 
a tudományos munka értékhierarchiájának „akadémikus” rendje. Ügy véljük, hogy ha e téren 
sikerül majd nagyvonalúbb és korszerűbb nézeteket s az ezeknek megfelelő gyakorlatot kialakíttatni 
és elfogadtatni, az csak javára válhat mind az irodalomtudománynak, mind a kritikának, s min
denek fölött egész művészeti életünknek. A kötetek bizonyítanak, ideje már ebből az aspektusból is 
szemügyre venni értékeiket és lehetőségeiket.

KLANICZAY TIBOR

Stílus és módszer

A stílus az utóbbi években irodalomtörténetírásunkban, sőt kulturális életünknek is egyik sokat 
vitatott kérdése lett. Pedig tervszerű és rendszeres irodalmi stíluskutatásról, a szó egzakt értelmé
ben, alig beszélhetünk; a stíluskritika, az irodalmi stilisztika továbbra is a magyar irodalomtudo
mány elmaradottabb szektorai közé tartozik. Mivel magyarázható ez az ellentmondás, mi idézte 
elő ezt a stíluskutatás nélküli stílusvitát? Ha egyszer oly kevés szó esik az egyes írók, alkotók stílusá
ról, akkor miért váltott ki a kérdés oly feltűnő érdeklődést és annyi szenvedélyes polémiát? A válasz 
egyszerű. Nem csak, sőt nem is elsősorban a stílusról volt szó. Ráadásul a polgári tudomány külön
féle idealista és formalista stíluselméleteinek az emléke lehetőséget is adott a kérdés felvetésének 
különböző értelmezésére. Voltak, akik egyenesen azt hitték, hogy a stílus címén amolyan trójai faló 
kér bebocsátást a marxista tudomány sáncai mögé, veszélyes ellenséget rejtve belsejében : talán a 
formai kérdések előtérbe helyezésének az igényét a tartalmiak rovására; esetleg a művészeti, 
irodalmi fejlődés szellemtörténeti interpretációjának a rehabilitását; vagy netán a valósággal való 
szembesítés helyett absztrakt szellemi-formális kategóriákból való kiindulást a műalkotások érté
kelésében? A stílus-szempontok jogosultságáért való fellépés mögött elvben ilyen törekvések is 
meghúzódhattak volna. Csakhogy a kérdés nálunk nem e most jelzett vonatkozásokban került 
napirendre, hanem éppen ellenkezőleg, mint a marxista történetiség következetesebbé tételének, 
mint a történeti rendszerezésnek, a szintézisnek az eszköze. S mint ilyen igen hasznos funkciót 
töltött be : jelentékeny mértékben elősegítette az egyes korszakok és irányzatok jobb megértését, 
és általában a történeti összefüggések sokoldalú feltárását. Kétségtelen azonban, hogy a stílus 
kategóriájának a fenti célok érdekében való alkalmazása bizonyos nehézségeknek is a forrása, 
aminek okát a fogalom nagyfokú jelentésgazdagságában és formális természetében kereshetjük.

A stílus termikus értelmezéséről, jelentéseiről és a stílus különböző típusairól bőséges nemzetközi 
és hazai szakirodalom áll rendelkezésünkre. (A legutóbbiak: R. A. Sayce: The Definition of the 
term ’Style', Actes du IIIe Congrès de l’A.I.L.C. Hága, 1962. 156-166. és Csetri Lajos : A stílusfogalmai 
és a korstílusok problematikája, Irodalomtörténeti Dolgozatok 38. Szeged, 1965.) Ennek tanulságaira 
támaszkodva különbséget tehetünk az egyes művek vagy alkotók egyéni, individuális stílusa, 
illetve az írók, művek bizonyos csoportjainak kollektív stílusa között. Irodalom esetében az előbbi
nek elsősorban nyelvi aspektusa van, míg az utóbbi már inkább a művészi forma szférájába tarto
zik. A kollektív stílus olyan formai elemeknek az együttese, melyek az írók és művek meghatározott 
körén belül tipikusak. E kollektív stílussajátságok többféle rendszert alkothatnak. Szoktak beszélni 
ún. nemzeti stílusról (Nationalstil), melyben a nemzeti jelleg manifesztálódik; beszélhetünk az 
egyes műnemek, illetve műfajok stílusáról, mint pl. drámai, lírai stílusról, vagy pedig az epigramma, 
a komédia stb. általános stílussajátságairól; s végül léteznek egy-egy korra jellemző stílusok, 
amelyek egyidejűleg megtalálhatók a többi művészeti ágban is.

Az elmúlt évek hazai vitái ez utóbbiakra szorítkoztak, nem általában a stílus volt a viták tárgya, 
hanem a korstílus, helyesebben a kor jellegű, korhoz kötött stílus, minthogy vannak korszakok, 
amelyekre több egymással versengő stílusirányzat jellemző. A stílus e történeti természetű válfaja 
abban is különbözik a többitől, hogy leginkább fonódik össze meghatározott mondanivalóval, 
amit az is aláhúz, hogy a korstílusok és a korhoz kötött stílusirányzatok elnevezései nem csupán
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formai, stiláris fogalmak, hanem az adott korszakra vonatkozóan bizonyos tartalmakat is jelentenek. 
Van reneszánsz, romantikus, realista stb. stílus, de a reneszánsz, a romantika, a realizmus nem 
csak stílus, nem csupán a tipikus formai elemek korhoz kötött rendszere. Ez a körülmény sok 
fogalmi tisztázatlanság és félreértés forrása lehet és lett is. A művészeti stílusok helye a marxista kutatás
ban című tanulmányomban (Marxizmus és irodalomtudomány, Bp. 1964. 66-109.) magam sem kerül
tem el az ellentmondást, mert miközben a korstílusokat tisztán formai elemek rendszereként fogtam 
fel, gyakran tartalmi kritériumok alapján soroltam írókat, műveket valamely stíluskategória hatá
lya alá, — amint erre Csetri Lajos rámutatott (Stílus és módszer, Kritika, 1964. 10. sz. 40-43).

A stílus formai jellegében és a korstílus-kategóriák összetettebb voltában jelentkező zavaró ket
tősséget általában kétféleképpen próbálták kiküszöbölni. Egyrészt a stílus fogalmát szélesítették id 
annyira, hogy abba a tartalmi, világnézeti stb. tényezők is beleférjenek. Ez azonban azzal a veszély

nél jár, hogy a stílus fogalma szinte mindenhatóvá, az esztétika legfőbb, bár meglehetősen ködös 
kategóriájává válik, -  amire egyes szellemtörténeti koncepciók bőven szolgáltattak is példát. Bár 
komoly nehézségek és bonyodalmak árán, a megoldást jobban elősegítik azok a törekvések, amelyek 
éppen ellenkezőleg, a korstílus-kategóriák stílus voltát, vagy legalábbis elsősorban stílus voltát 
kezdték kétségbe vonni, és azokat magatartásként, módszerként, áramlatként stb. értelmezni.

E tendenciák közül az a legfigyelemreméltóbb, amely a stílus helyett a módszer (művészeti 
módszer, alkotási módszer stb.) fogalmát részesíti előnyben. Szükség van ugyan még precíz termi
nológia-történeti kutatásokra, annyit azonban most is megállapíthatunk, hogy a „módszer” termi
nus a 20-as évek szovjet vitáiban fejlődött fontos irodalomelméleti kategóriává. Mégpedig nem 
tudományos, irodalomtörténeti vagy esztétikai megfontolásokból, hanem az eleven irodalmi élet 
gyakorlati szükségletei folytán. Miről volt ugyanis szó? A fiatal szovjet állam íróinak legkülönbö
zőbb s egymással hadakozó csoportjai egyetértettek abban, hogy egy tartalom és forma szempontjá
ból egyaránt új, korszerű művészetet kell teremteni, hogy a szocializmus világában a művészet 
és irodalom minőségileg új szakasza fog létrejönni. Mint jellemző példát, hadd idézzem a Prole- 
tarszkaja Kultúra 1919. évfolyamának egyik cikkéből a következő sorokat: „Az új proletárművészet 
belső tartalma felől kell nekifogni a bonyolult, növekvő pszichológiai élmények feltárásának, 
amennyire erőnkből telik. Ha mi jámbor ponyvaírók lennénk csupán, természetesen kizárólag 
arra törekednénk, hogy ,új bort’ öntsünk a ,régi tömlőkbe’. De az ilyen vállalkozás kudarcra van 
ítélve. Annak az osztálynak, amely bámulatos pszichológiát tár fel, előbb vagy utóbb új feltárási 
módszerekre van szüksége, új művészi stílusra tart igényt. Nem akarunk próféták lenni, de minden
esetre a proletárművészettel össze kell kötnünk a művészi eszközök minden képzeletet felülmúló 
forradalmát.” (Idézve: Helikon, 1966. 70.) E nem teoretikus igénnyel és pontossággal fogalmazott 
sorokban az ,,új feltárási módszer” az új tartalom igényét, „az új művészi stílus” pedig a művészi 
eszközök forradalmát jelenti. Míg itt e két mozzanat egymással párhuzamosan szerepel, addig 
az SZKP Központi Bizottságának 1925. évi irodalmi határozata -  mintegy sűrítve az addigi viták 
tanulságait — már ok és okozati viszonyba állítja a kettőt. „A munkásosztály . . .  a kapitalista 
társadalom keretei között. . . nem alakíthatta ki saját szépirodalmát, saját művészeti formáját, 
saját stílusát” — mondja a határozat—, majd hangsúlyozza : „Minden jel arra mutat, hogy a korszak
nak megfelelő stílust meg fogják teremteni, de más módszerekkel fogják megteremteni.” (Idézi: 
Varga Mihály: A szocialista realizmus fogalom kialakulásának kérdéséhez, Helikon, 1965.165.) A „mód
szer” itt tehát mint a stílus kialakulását elősegítő erő, mint az új művészet megteremtésének dina
mikus tényezője jelenik meg. Érthető, hogy a szocialista művészet új stílusa, vagyis a majdan eléren
dő eredmény helyett a figyelem egyre inkább az új módszer tisztázására, vagyis a közvetlenül 
sürgető feladat megoldására összpontosult. Annál is inkább, mert egy új stílust nem lehet tudatosan, 
programszerűen létrehozni; egy előregyártott stíluseszmény, formai ideál pedig gúzsba köti a 
művészetek fejlődését, gátolja az alkotók formateremtő kezdeményezését. A fejlődő s új utakat 
kereső szovjet irodalom szempontjából a módszer fogalomnak éppen az volt az előnye, hogy a 
tartalmi igényt helyezve előtérbe, nyitva hagyta a forma kérdését, nem zárta ki a stílustörekvések 
versenyét. Az új módszerre vonatkozóan a 30-as évek elejére ki is alakult az egyetértés, és a 
szocialista realizmus fogalmában meg is találták rá a legjobbnak tartott elnevezést.

Az új korstílus kérdése eközben lassan feledésbe merült, sőt maga a fogalom is egyre inkább 
kiment a divatból a szovjet irodalomtudomány gyakorlatában. Az elemzőmunka középpontjába 
a művészeti módszer problémája került, s megkezdődött az új kategória tudományos magyarázata 
és az irodalomtudományban, esztétikában való széles körű alkalmazása. Csakhogy nem az eredeti
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törekvésekkel összhangban. A fogalom megalkotói a művészeti módszert korhoz kötött jelenségnek 
tekintették, hiszen éppen a korábbi polgári irodalommal szemben és egy új stílusú szocialista 
irodalom érdekében fejlesztették azt ki, aminek logikus folyományaként a módszert mint az írói, 
művészi alkotás koronként változó, s a mindenkori társadalmi feltételektől függő módját lehetett 
volna értelmezni. E történeti megközelítés helyett azonban egy normatív interpretáció alakult ki 
a marxista irodalomtudományban, részint az ekkor fellépő dogmatikus tendenciák, részint pedig 
a szintén ez idő tájt kibontakozó, s többek között Lukács György által képviselt, neohegeliánus 
fogantatású új esztétika közreműködésével. Mindkét irányzat egyetértett abban, hogy a koronként 
változó művészeti módszer elképzelésével szemben egy a művészetekben kezdettől fogva érvé
nyesülő örök, helyes módszert kell feltételezni. A módszer így a valósághoz való helyes esztétikai 
viszony kifejezője lett, és elnevezését is készen kapta a szocialista realizmus fogalom második tagjá
ban, a realizmusban. Míg tehát a szocialista realizmust születésekor a korszerű módszernek tekintették, 
addig később mint a módszer korszerűségét, korszerű formáját kezdték felfogni. Ez pedig nagy különb
ség, mert míg az első esetben arra esett a hangsúly, hogy a szocialista realizmus új módszer, mely 
a korábbiakat bizonyos fokig tagadja, addig az utóbbi felfogás az örök, igazi művészi eljárás 
tökéletesített változatát látta benne.

A személyi kultusz felszámolását követően a szovjet irodalomtudomány elvetette a művészeti 
módszernek ilyen általános, időtlen jelenségként való értelmezését, s a realizmusról, illetve a szocia
lista realizmusról folytatott 1957. és 1958. évi vitákban a módszer eredeti, történetileg felfogott 
elképzeléséhez tért vissza. Az e viták eredményeire támaszkodó szovjet esztétikai kézikönyv (A mar- 
xizmus-leninizmus esztétikai alapjai, Bp. 1961) különböző művészeti módszereket (pl. reneszánsz, 
klasszicizmus, romantika) sorol fel, s a maga korában mindegyiket jogosultnak tartja. S bár meg
különböztetett fontosságot tulajdonít a realizmusnak, s még inkább korunk művészeti módszerének, 
a szocialista realizmusnak, a többiekhez hasonlóan ezeket is történeti kategóriáknak tekinti. Ami 
pedig a művészeti módszer fogalmának elméleti meghatározását illeti, a módszer megszűnt a 
valósághoz való esztétikai viszony kifejezője lenni. J. Borjev A művészeti módszer természetéről című 
tanulmányában (magyarul: Realizmus és modernizmus, Bp. 1959. 75-104.) a művészeti módszert 
„a képszerű gondolkodás meghatározott módja”-ként határozza meg s ezt összekapcsolja a stílus
sal, mint a művészi gondolkodásmód „objektív eredményé”-vel. „Az adott művészeti módszerrel 
létrehozott művészet -  írja -  alkotja az adott stílus művészetét. A módszer ebben az értelemben 
az adott stílus műveinek megalkotásában alkalmazott mód. A stílus . . .  az adott módszer alapján 
kialakult művészet.”

Idézhetem azonban egy magyar tudósnak, Barta Jánosnak az előbbinél korábbi, 1956-ból való 
meghatározását is. Annak fejtegetése során, hogy a romantika egységét nemcsak „a stílus egynemű
sége, hanem a müvek funkciójának és az írói magatartásnak azonossága is biztosítja”, a következő
ket írja : „Funkció és magatartás nyilvánvalóan irányítólag hat a művészi anyag és a művészi esz
közök (félig öntudatlan) megválasztására. Éppen kettejüknek ez a hatása, ez a válogató-elnyomó és 
kiemelő ténykedése, kisugárzása az, amit módszernek nevezünk. Ily módon világos, hogy a módszer 
nem azonos a mű eszmeiségével, mert tőle függő viszonyban van, és nem azonos a formával (stílus
sal) sem, mert annak meg fölötte, helyesebben mögötte áll -  helyesen akkor fogjuk fel, ha az 
eszmeiségből, a funkcióból, magatartásból az anyagra és stílusra kisugrázó hatóerőnek tekintjük.” 
{Élmény és forma, Bp. 1965. 84.)

Eltekintve további definíciós kísérletek idézésétől, megállapíthatjuk, hogy híven az 1920-as 
évek szovjet álláspontjához, a művészeti módszert ismét szoros összefüggésbe hozták a korstílussal, 
az egyes történetileg kialakult módszerek elnevezéseként pedig a korstílus-kategóriákat használják. 
Reneszánsz, barokk, klasszicizmus, romantika stb. így tehát stílus is, módszer is, illetve a kettő 
egysége. De ha jobban szétnézünk a tudományos irodalomban, akkor ugyanezen stílus-, illetve 
módszer-kategóriáknak számos további megjelölésével találkozunk, még akkor is, ha eltekintünk 
azok művelődéstörténeti, ideológiatörténeti értelmétől és csupán az esztétikai vonatkozásokra 
szorítkozunk. Jean Rousset pl. előszeretettel nevezi a barokkot „a képzelőerő egyik formájá”-nak 
(une forme d’imagination, 1. La littérature de l'âge baroque en France, 1953); Mátrai László pedig 
1943-ban a klasszicizmust és a romantikát „lelki habitus”-ként említette (A klasszicizmus, Ezüstkor, 
1943. 1. sz. 2.); de különösen gyakori e kategóriáknak művészi magatartásként, látásmódként való 
emlegetése. Véleményem szerint mindez többé-kevésbé jogosult, mert ugyanannak a jelenségnek 
más és más oldalát ragadja meg. Felesleges zavar csak akkor keletkezik, ha ezeket szembeállítják
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egymással, amint azt pl. Ernst Fischer teszi, amikor hangsúlyozza, hogy a romantika nem stílus, 
hanem magatartás (A romantika lényege, Bp. 1964. 143).

Az olyan esztétikai jelenségek mint reneszánsz, barokk, romantika stb., nem nyilváníthatók tehát 
csak stílusnak, vagy csak módszernek, vagy csak írói magatartásnak, hanem rendkívül összetett 
jelenségek, valamely korszak művészi arculatának a kifejeződései, illetve a művészetben a kor
jelleg megnyilvánulásai. A megfelelő korszak szempontjából esztétikai kategóriák, az esztétika 
számára pedig korszak-kategóriák.

Aligha szorul különösebb bizonyításra, hogy a művészetben van korjelleg, s hogy az esztétiká
nak lehetnek korszak-kategóriái. Mert bármennyire is ellentmondásos minden eddig ismert korszak 
a társadalmak osztálytagozódása, illetve egyenlőtlen fejlődése következtében, az egy korszakra jel
lemző közös, tipikus vonásokat nemcsak a stílus, hanem a művészet tartalmi vonatkozásai terén 
sem lehet tagadni. A nemzetek is mint osztályellentétektől feszülő közösségek jöttek létre, mégis 
van nemzeti jelleg a művészetben, vannak egy-egy nemzet művészetének közös vonásai. A marxista 
pszichológia is vallja a korjelleg létezését, amint erről Sz. L. Rubinstein alapvető pszichológiai 
rendszerezése tanúskodik : ,, . . . az emberek jellemében -  írja a szovjet szerző -  sajátos egyéni 
átszűrtségben többnyire megmutatkoznak azok a vonások is, amelyek egy meghatározott korszak 
embereinek a korszakra jellemző sajátosságait, a korszak rendjét, stílusát tükrözik. A korszak tipikus 
jellemeiben tipizált ideális formában kifejezésre jutnak a szóban forgó kor embereinek közös, bár 
az egyes embereknél különbözőképpen megnyilvánuló vonásai, amelyek a kor jellegével kapcsola
tosak.” (Az általános pszichológia alapjai, Bp. 1964. II. 1037.) Hogy pedig egy korszak közös jelleg
zetességeinek az elismerése mennyire nem jelenti az osztályszempontok tagadását, arra magát 
Marxot idézhetjük: „Az uralkodó osztálynak a törvényekben, erkölcsben stb. eszmeileg kifejezett 
(a termelés eddigi fejlődése által megszabott) létezési feltételei, amelyeket az uralkodó osztály 
ideológusai több-kevesebb tudatossággal elméletileg önállósítanak, ez osztály egyes egyéneinek 
tudatában mint hivatás stb. jelentkezhetnek, az uralom alá vetett osztály egyénei elé pedig élet
normaként állítják őket, részben az uralom szépítéseként vagy tudataként, részben annak erkölcsi 
eszközeként.” (Marx-Engels Müvei III. 413.)

A művészet korjellegét a korszak osztályviszonyai együttesen determinálják, s ezért az nem 
köthető kizárólag egyik vagy másik osztályhoz, noha keletkezésekor osztályjellegű, s a kor uralkodó 
osztálya később is döntően rányomja bélyegét. Ha a művészet korjellege csupán annak a függ
vénye lenne, hogy melyik osztály van uralmon, akkor a művészeteket egyszerűen a társadalmi 
formációk szerint kellene periodizálni. Ez esetben amíg a feudális társadalmi rend az uralkodó, 
a művészet nemesi jellegű lenne, majd utána polgári jellegű. Ha azonban az adott osztályviszonyo
kat, a társadalom egész osztálystruktúráját vesszük tekintetbe, akkor sokkal differenciáltabb képet 
kapunk, minthogy a társadalmi formák különböző hosszan tartó átmeneteken keresztül váltják 
egymást, s például a polgárság csak többszöri nekirugaszkodás után gyűrte le a feudális osztályt. 
Közben az osztálystruktúra több ízben megváltozott, az osztályharc arcvonalai átrendeződtek, 
s így az európai társadalmak osztály viszonyaiban újabb és újabb konstellációk jöttek létre. A gazda
sági-társadalmi alap egy-egy viszonylag egynemű szakaszában fejlődhettek ki azután a művészet 
korjellegzetességei, melyeket a művészeti korszak-kategóriák által különböztethetünk meg egymás
tól. Hogy ezek a kategóriák valóban egy-egy társadalomtörténetileg meghatározható szakasz 
művészetére jellemzők, s hogy valóban a társadalom lényeges struktúraváltozásaival függ össze 
a korjelleg megváltozása, annak tárgyalását, úgy érzem, mellőzhetem, minthogy ezt a körülményt 
részletesen megvilágította már számos korábbi munka, noha e kategóriákat akkor csak mint kor
stílus fogalmakat kezeltük. Hiszen mindaz, ami például a barokk stílus kor- és osztálydeterminált- 
ságáról bebizonyosodott, az maradéktalanul érvényes a barokk terminussal mint korszak-kategóriá
val jelölhető komplex esztétikai jelenségre is.

A korstílus fogalma helyett a művészi korjelleg és korszak-kategóriáknak a bevezetése lehetővé 
teszi több ellentmondás feloldását, illetve kiküszöbölését. Ezek közé tartozik a korstílusból való ún. 
kinövés kérdése, vagyis az a jelenség, hogy néha egy-egy kor legnagyobb alkotóira, illetve ezek leg
érettebb műveire az adott korstílus ismérvei csak alig, vagy egyáltalán nem jellemzők. E tapasztalati 
tényre támaszkodnak azok a vélemények, melyek szerint az igazán nagy művész nincs alárendelve 
kora esztétikai törvényeinek, fölébe nő azoknak, egyetemesebb szintre emelkedik. A kérdésfelvetés 
reális, hiszen például Rembrandt késői képeiről csak erőszakolt belemagyarázással lehetne barokk 
stílusjegyeket leolvasni, még akkor is, ha a holland polgári barokk különleges, a barokk festészet
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átlagától eltérő sajátosságait tartjuk szem előtt. Vagy hogy magyar irodalmi példát idézzek: 
a romantika formanyelvének szemléltetésére nem Petőfinek egyébként forradalmi romantikus 
költészetéből merítenénk a jellemző példákat. Szerencsés módon közeledett ehhez a kérdéshez 
Barta János, midőn cáfolni igyekezett a stílusból való kinövés metafizikus álláspontját. „A korstílus
ban is ott van — írja — a humánumnak egy változata, s csak azzal együtt egész. Ily módon aztán az 
sem szükségszerű, hogy a nagy alkotók kinőjenek korukból olyan értelemben, hogy rájuk a kor 
formanyelvének, stílusának szintje nem érvényes vagy nem jellemző, hogy koruk stílusába nem 
férnek bele. Egy szűkén értelmezett stílusba nem, -  de a mélyebb, teljesebb értelemben vett kor
stílusnak éppen ők a megteremtői vagy legmagasabb szinten való megvalósítói.” (Stílus és stílusok, 
Kritika, 1965. 7. sz. 11.) Amit Barta „mélyebb, teljesebb értelemben vett korstílusnak” nevez, 
az voltaképpen már nem maga a stílus, hanem a korjelleg oly magas fokon való érvényesülése, 
amely már alig igényli a korszak művészetének tipikus formai jegyeit. Ilyenkor az átlagos stílus
jelenségek már lekopnak, szublimálódnak, annál nagyobb erővel érvényesül viszont a magatartás, 
a módszer, a látásmód, vagyis mindaz, ami belülről fűti, alakítja, meghatározza a stílus fejlődését. 
Rembrandtnak a Tékozló fiú, valamint Dávid és Urids című kompozícióin, az életműnek ezeken 
a csúcsain, a barokk stílus kelléktárából az a kevés is hiányzik, amit Rembrandt korábban még 
felhasznált. A festő azonban azáltal, hogy az emberi indulatokat és érzelmeket a maga ösztönösségé- 
ben és közvetlenségében ábrázolja, s az így megjelenített drámákból mellőz minden intellektuális 
mozzanatot, az évezredes témáknak igazi barokk megfogalmazásait nyújtja. Azzá teszi e képeket 
a drámának az apára illetve Uriásra, mint a belső lelki konfliktus hordozóira való összpontosítása, 
s személyiségüknek a belső megrendültségen, válságon való győzni tudást éreztető megragadása. 
Egy-egy barokk dráma és egy-egy barokk hős jelenik meg ezeken a képeken, pedig csak a nézőnek 
háttal térdeplő tékozló fiú merész beállítása, illetve a Dávid és Uriás jelenetében megfigyelhető 
szándékos arány- és perspektíva torzítás árulja el a barokk technikán iskolázott mestert. Míg itt 
az ábrázolás barokk módszerének az ereje, addig Petőfi számos versében a romantikus magatartás 
elsöprő lendülete porlasztja szét, teszi feleslegessé a szorosabban vett barokk, illetve romantikus 
stíluselemeket.

A korszak-kategóriák összetett, nemcsak stílusként való értelmezése különösen a korszakváltások 
vizsgálatakor lehet igen gyümölcsöző. A magyar barokk első nagy íróegyéniségéről, Pázmányról 
jó ideje tudjuk már, hogy viszonylag igen kevéssé élt még a barokk stílus jellegzetes vonásaival. 
Könnyű a kérdést megmagyaráznunk, ha az ő esetében az ideológiai összefüggések mellett a barokk 
írói magatartásra helyezzük a hangsúlyt, aminthogy még Zrínyinél sem annyira a szűkén értelme
zett barokk stílus, mint inkább a barokk alkotási módszer dominál, míg a stílus maga, teljes 
kifejlettségében majd Gyöngyösinél válik uralkodóvá. Hasonló jelenséget figyelhetünk meg Tassónál 
is, akivel kapcsolatban régóta tart már a vita, hogy még reneszánsz vagy már barokk írónak 
tekintendő-e. Valójában arról van szó, hogy eposzát már egy barokk írói magatartás és művészi 
módszer élteti, formai kidolgozásában azonban erősen jelen van még a reneszánsz stílus tradíciója. 
A klasszikus formákat költészetünkben legnagyobb tökélyre emelő, de magatartásában, érzés
világában már a romantikát bevezető Berzsenyi példája pedig annyira ismert, hogy elég csak 
utalnom rá.

Az egy adott korszakra jellemző művészi magatartás és alkotói módszer tehát többnyire előbb 
fejlődik ki, mint a velük adekvát stílus, amiből az is következik, hogy ez utóbbi — mint általában a 
formai jelenségek -  konzervatívabb természetű az előbbieknél, s így valamennyire túl is élheti azokat. 
Igen találó erre Rónay Györgynek — már Köpeczi Béla által is idézett -  az a megállapítása, hogy 
a klasszicizmus stílusa mint kiüresedett forma egy darabig még akkor is tovább él, midőn az ezt 
igénylő, igazoló írói magatartás már újabbnak adta át a helyét. (Klasszicizmus, Bp. 1963. 88.)

A művészeti korszak kategóriája alatt nem valamiféle skatulyázó szempontot kell érteni. A művé
szeti korszakok bonyolult organizmusok, melyek egy-egy ország társadalmi fejlődésének sajátosságai 
következtében olykor össze is mosódhatnak vagy egymásra rétegeződhetnek, különösen a korszak- 
váltás hosszabb-rövidebb időszaka idején. Az egyes írók, művészek gyakran nem is sorolhatók egy
értelműen egyik vagy másik esztétikai korszak-kategória hatálya alá, mert esetleg kettőnek a hatá
rán állnak, vagy pedig életművükben két korszak jelenségei keverednek. És itt nemcsak a fenti 
példákra kell gondolni, midőn az új módszer még a régi stílussal kapcsolódott össze, hanem az olyan 
írókra is, mint Goethe, aki bizonyos műveivel a klasszicizmushoz, másokkal a romantikához tarto
zik s mind a kettőben remekműveket alkotott, vagy mint Arany János, akinek számos művében
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romantika és realizmus alkot bonyolult ötvözetet. Hogy képzőművészeti példát is említsek: 
Maulbertsch festészetében jól elkülönül a barokk-rokokó, illetve a klasszicista korszak, csak míg 
az előbbiben a mester kiváló eredményeket ért el, az új módszerrel és új stílussal készült művei 
sápadt és erőtlen kompozíciók -  talán, mert a megfelelő, új művészi magatartás nem állt mögöttük. 
A korszak-kategóriák összetett, komplex volta tehát nem a mechanikus osztályozás, hanem az 
orientálás, a megértés eszköze, amely elősegíti az írók, művek történeti helyének a meghatározását, 
és megvilágítja azt az esztétikai szemléletmódot (esetleg módokat), amelynek törvénykörében 
a művész alkotott és amelyeket művei reprezentálnak.

A művészeti korszakok e most vázolt felfogása és értelmezése nem sokat érne, ha csupán az 
irodalom- és művészettörténet bizonyos időszakára lenne érvényes. Márpedig vannak, akik abból 
kiindulva, hogy a romantika volt az utolsó egyetemes jellegű európai korstílus, s utána csak stílus- 
irányzatok mutathatók ki, tagadják a stílus szempontok és kategóriák használhatóságát az utolsó 
száz-százhúsz év esetében. A kérdés természetesen másképp vetődik fel akkor, ha a hangsúlyt nem 
a stílusra helyezzük, hanem a korjellegre, ha nem stílus-kategóriákkal, hanem korszak-kategóriákkal 
számolunk. Ez többek között maga után vonja, hogy az eddig inkább stílusirányzatnak nevezett 
jelenségeket (pl. impresszionizmus, szimbolizmus, expresszionizmus stb.) se csak stílusként értel
mezzük, hanem a művészeti korszakokhoz hasonló bonyolult, komplex és korhoz kötött esztétikai 
jelenségekként, amelyek azonban intenzitásban, teljességben különböznek amazoktól. Vagyis a 
művészi, irodalmi irányzatban vagy áramlatban is rendszerint együtt van magatartás, módszer és 
stílus, de gyakran nem egyforma kifejlettségben. Hogy ismét Barta Jánost idézzem: az irányzatokat 
„esztétikai oldalról éppen az jellemzi, hogy művészi szemléletüknek és művészi formanyelvüknek 
emberi befogadóképessége korlátozott. . . nem vállalkozhatnak ember és társadalom totális 
kifejezésére. Az, hogy a művészet és az irodalom egészét nem tudják meghódítani, hogy egy-egy 
művészeti ág vagy pláne egy műfaj keretei közt virulnak, már csak következménye ennek” . 
(Stílus és stílusok, Kritika, 1965. 7. sz. 9.)

Ilyen irányzat-típusú esztétikai jelenségek természetesen nemcsak az utolsó száz évben vannak, 
nem arról van szó, mintha a korszakjelenségeket váltották volna fel egy adott időpontban. A szenti- 
mentalizmus, például irodalmi irányzat s a felvilágosodás sem csak filozófiai, hanem irodalmi 
áramlat is. Mindkettőnél felismerhető egy meghatározott írói magatartás megléte, a művészi 
módszert, de különösen a stílust azonban már nem tekinthetjük a szentimentalizmus és a felvilágo
sodás esetében teljesen kifejlődöttnek s a klasszicizmussal, romantikával egyenlő rangra állítható
nak. Végső soron ugyanis mind a szentimentalizmus, mind a felvilágosodás íróinak művészi mód
szere és stílusa nehézség nélkül megfér a klasszicizmus mint korszakjelenség keretei között, s csak 
azon belül képvisel külön árnyalatot. Ugyanígy a tudós humanizmus és a reformáció is kitermelt 
a reneszánsz korszakban egy-egy különhatárolható irodalmi áramlatot, mégis ma már eldöntött 
kérdés, hogy mindkettő integráns része a reneszánsz korszaknak, hogy annak alárendelt, azon 
belüli jelenségek. Az irányzat tehát a korhoz kötött művészi jelenségeknek egy, a korszaknál 
korlátozottabb érvényű rendszere, a korjelleg részleges érvényű megnyilvánulása. Az irodalom- és 
művészettörténetben való tájékozódás szempontjából igen fontos, hogy a két dolgot, annak ellenére, 
hogy hasonló összetételűek és természetűek, ne keverjük össze. Ezt a hibát elkövette a korábban már 
idézett szovjet esztétikai kézikönyv, mely következetesen a „módszer vagy irányzat” megjelölést 
használja mind a valóban irányzatnak tekintendő jelenségekre, mind pedig a klasszicizmus, 
romantika típusú korszak-kategóriákra. A Wellek-Warren-féle irodalomelmélet viszont nemcsak 
a reneszánszt, barokkot stb. nevezi korszak-fogalomnak (period term), hanem pl. a szimbolizmust is.

Visszatérve most már a romantika utáni időszakra, a művészet korjellegét akkor is létezőnek kell 
elismernünk, ha egyelőre még megfelelő korszak-kategóriákkal nem rendelkezünk. Bár szokás 
beszélni a múlt század ízléséről és vele szemben a modern művészetről, ezek azonban csak általá
nosságok, nincs tudományosan körülírható tartalmuk. Ugyanígy az sem tisztázott dolog, hogy a 
romantika óta hány művészeti korszakkal kell számolnunk, hiszen az a szokásos eljárás, mely külön
választja a múlt század második felét a huszadik századtól, csupán egy kényszer-szülte mechanikus 
beosztás. Az esztétikai korszak-kategóriákat azonban előbb-utóbb itt is ki kell alakítani, mert 
különben nem képzelhető el elvileg megalapozott periodizáció, és nem különböztethetők meg 
világosan a művészet fejlődésének egymást követő fázisai. Ez pedig azt jelentené, hogy a tudomány 
nem fogalmazná meg világosan és határozottan annak az óriási fejlődésnek a fő állomásait, amelyet 
a művészetek éppen ebben az utolsó időszakban megtettek, illetve lemondana annak elismeréséről,
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hogy a társadalmi viszonyokban végbement óriási átalakulások egyetemes érvényű minőségi válto
zásokat idéztek elő az irodalom és művészet esztétikai arculatában. Szerencsére nem hiányoznak 
ma már azok a komoly kísérletek, melyek a kérdéses száz-százhúsz év egyes korszeleteinek közös 
művészi vonásait igyekeznek megállapítani. Ezek a tudományos erőfeszítések bizonyára sikerrel 
járnak, s eldöntik majd, hogy a romantika utáni időszakra melyek a tudomány számára elfogadható 
esztétikai korszak-kategóriák.

Valószínű, hogy ezek egyike a realizmus lesz. A realizmus is korhoz kötött esztétikai jelenség, mely 
módszer is, stílus is egyszerre, de nincs még megnyugtatóan tisztázva, hogy vajon korszak-e, vagy 
irányzat ; a művészetek egyik nagy korszakát reprezentálja-e, vagy pedig a romantika utáni kornak 
egyik áramlata csupán. A Szovjetunióban általánosan elfogadott vélemény, így a többször idézett 
esztétikai kézikönyv szerint ,,a realizmus meghatározott konkrét, történelmi módszer vagy irányzat 
a művészetben” (i. m. 564), láttuk azonban, hogy e könyv szerzői nem tettek különbséget a kor
szak- és irányzat-típusú jelenségek között. René Wellek viszont periódus-fogalomnak tekinti a 
realizmust, de nem oszlatja el az e körül felmerülő nehézségeket. (Grundbegriffe der Literaturkritik, 
Stuttgart, 1965. 172-173.) Ha ugyanis a realizmusnak a művészetek fejlődésében betöltött történeti 
szerepét nézzük, valamint hogy az értékeknek milyen mennyiségét és mekkora minőségét köszön
hetjük neki, akkor nem a régebbi vagy újabb irányzatokkal, hanem vitathatatlanul a klasszicizmus, 
romantika típusú korszak-jelenségekkel kell egyenrangúnak tekintenünk, sőt nem egy tekintetben 
és főleg bizonyos műfajokban, jelentőségét amazokénál még feljebb is becsülnünk. Ha viszont azt 
vizsgáljuk, hogy a realizmus a maga korában mennyire vált egyetemessé, hogy valamennyi művé
szetet egyidejűleg áthatotta-e, vagyis hogy benne nyilvánul-e meg a művészet korjellege a roman
tika után, akkor már kétségeink támadnak korszak-jelenségként való értelmezését illetően. Ehhez 
ugyanis tisztázni kellene, hogy а XIX. század zenéjének elkülöníthető-e egy realista szakasza, s hogy 
van-e az építészetnek olyan periódusa, amely a realizmus megfelelőjének tekinthető. Az is komoly 
megfontolást érdemel, hogy a lírában a romantika csaknem közvetlenül fejlődik át a szimboliz
musba, s kettejük közt nehezen mutatható ki egy külön realista szakasz. E kérdéseknek az eldöntése 
már nem elméleti, hanem konkrét irodalom- és művészettörténeti kérdés. Elméleti, esztétikai 
szempontból az a lényeges csupán, hogy a realizmust is a művészet egyik korhoz kötött jelenségének, 
a romantika utáni korszakra jellemző módszernek és stílusnak tekintsük, amely e korszak jellegét 
vagy a maga teljességében reprezentálja (ha korszak-kategória), vagy csak részlegesen (ha irányzat
kategória). A kérdés ilyen felfogása esetén a realizmus természetesen nem jelent értékmegjelölést, 
hanem -  akárcsak a klasszicizmusban, a romantikában, az impresszionizmusban stb. -  különböző 
értékű és ellentétes társadalmi tendenciát hordozó alkotások egyaránt megférnek keretei között. 
Igen tanulságos és találó ezzel kapcsolatban B. Szucskov fejtegetése, mely szerint a Kipling, 
Gustav Freytag típusú írók egy „burzsoá realizmus” vagy „rózsaszínű realizmus” képviselői, akik 
a kapitalizmus apologetikáját, vagyis a valóság eltorzítását szolgálták realista írói módszerükkel. 
E pejoratív értelemben említett „burzsoá realizmussal” szemben tekinti Szucskov a realista módszer 
pozitív oldalának az ún. kritikai realizmust. (Realizmus és modernizmus, Bp. 1959. 199-200.)

Szorosan vett témám szempontjából ennyi elég is lenne a realizmusról, néhány időszerű vitakérdés 
érintése elől mégsem térhetek ki. Hiszen különböző, más marxista felfogások nemcsak magának a 
realizmusnak e most érintett történeti értelmezésével állnak szemben, hanem az irodalom és 
művészetek következetes történeti szemléletének azzal az egész koncepciójával, melyet a stílus
kategóriák marxista interpretációja és gyakorlati alkalmazása már eddig is képviselt és érvényesített, 
s amelyet most a stílus fogalomból eredő nehézségek kiküszöbölése útján kíséreltem meg elmélyíteni. 
Elsősorban nem Lukács György örök realizmus vagy másképpen „nagyrealizmus” elméletére 
szeretnék kitérni, mert ez a maga ortodox formájában már kevéssé van jelen az irodalomtudomány
ban, s a szovjet és hazai vitákban egyébként is már sokoldalú bírálatban részesült, valamint a part
talan realizmus tetszetős, de tudományosan megalapozatlan koncepciójára sem, amely volta
képpen a nagyrealizmus-elmélet hibáit azok ad abszurdum vitelével óhajtaná korrigálni. A vitát 
inkább azzal az újabban jelentkező állásponttal szeretném folytatni, amely elismeri a korstílus- 
kategóriák használatának jogosságát, s bírálja a nagyrealizmus-elmélet kirívó egyoldalúságait és 
konzervatív esztétikai ideálját, de ugyanakkor megtartja ennek több igen fontos elemét, így első
sorban a módszer és a realizmus nem történeti kategóriaként való értelmezését. Mint ismeretes, 
e koncepciót a legszínvonalasabban Köpeczi Bélának azok a tanulmányai képviselik, amelyek a 
szocialista realizmus feletti vita során az elmúlt két évben keletkeztek. (A szocialista realizmus kor-
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szerűsége, Kritika, 1965. 7. sz. 11—19; Megjegyzések a szocialista realizmusról folyó vitához, Társa
dalmi Szemle, 1966. 1. sz. 30-43.)

E teória hívei szerint köztük és az általam is képviselt felfogás között a vita lényege abban áll, 
hogy a realizmus stílus-e vagy módszer. Ezzel kapcsolatban hivatkoznak a módszer-fogalmat 
előnyben részesítő szovjet nézetekre, ami azonban nem éppen jogosult, hiszen, mint láttuk, a szovjet 
esztéták a módszert mindig egy adott irányzat módszerének s a stílussal korrelativ fogalomnak 
tekintik, az irányzatokat, s köztük a realizmust is, pedig szigorúan korhoz kötött történeti jelenség
nek minősítik. Nyilvánvaló ezért, hogy amennyiben a módszer fogalmát a mai szovjet vélemények 
szerint értelmezzük, a kérdés olyan felvetésének, hogy a realizmus stílus-e vagy módszer, nincs 
értelme. Csakhogy a tárgyalt álláspont képviselői a módszernek nem történeti, hanem művészet
filozófiai felfogását állítják szembe a stílus történeti értelmezésével. A vita lényegét ezért helyesen 
így kellene megfogalmazni: a realizmus konkrét, történelmi irányzat-e, azaz módszer is, stílus is a 
fentebb kifejtettek értelmében; vagy pedig korhoz nem köthető művészetfilozófiai elv, azaz módszer 
a nagyrealizmus-elmélet értelmezéséhez hasonlóan. Azért csak hasonlóan, mert eltérően Lukács 
György elképzelésétől, ennek az újabb nézetnek a képviselői a realizmust nem azonosítják a valóság 
hű művészi tükrözésével általában, hanem ez utóbbinak csak egyik, bár legjobb fajtáját látják 
benne. Nem nyilvánítják tehát az igazi művészet számára egyedül jogosult, egyetlen helyes mód
szernek, hanem azt vallják, hogy művészi érték elvben bármely más módszer útján is létrejöhet. 
A konklúzió tekintetében ez a koncepció tehát csaknem ugyanoda jut, mint a realizmust történeti 
kategóriának, egy múlt századi esztétikai jelenségnek tekintő álláspont. Minthogy az egyes müvek, 
alkotók megítélésében a két felfogás képviselői között így alig mutatkozik eltérés, a vita a nagyjából 
azonos gyakorlati eredmény elméleti megalapozására korlátozódik. Ezt szem előtt tartva, szeretnék 
most a nálunk pontatlanul „realizmus mint módszer”-nek nevezett teória egyes belső ellent
mondásaira rámutatni, illetve válaszolni azokra a fő ellenvetésekre, melyek ennek az elméletnek 
a hívei részéről a realizmus történeti értelmezésével, s nem utolsó sorban saját e tárgyú írásaimmal 
(pl. Realizmus vagy szocialista realizmus, Társ. Sz. 1965. 7. sz. 103-107.) szemben elhangzottak.

Felmerül mindenekelőtt a kérdés, hogy ha a realizmus nem az egyedüli olyan művészeti módszer, 
mely nagy értékek létrehozására alkalmas, akkor melyek a többiek. Erről ugyan kevés szó esett a 
vitában, de nyilvánvaló, hogy csak a már jól ismert fogalmak jöhetnének számításba, vagyis a klasszi
cizmus, romantika, szimbolizmus, expresszionizmus stb. De ha feltételezzük, hogy egy adott mód
szer, mint a realizmus, nincs időhöz kötve, s elvileg bármikor előfordulhat, akkor nyilvánvalóan 
a többi módszer sem köthető megfelelő korszakokhoz. Vagyis a klasszicizmust, romantikát stb. 
a realizmussal együtt a történelem különböző szakaszaiban egyaránt fellépő módszertípusoknak 
kellene tekintenünk, s ezen az úton végül egy módszer-tipológiához jutnánk el. Ez pedig nem sok
ban különbözne az ún. stílustipológiától, melyet mint szellemtörténeti eljárást, a marxista tudomány 
teljes joggal utasít el. Akár stílusként, akár módszerként tennénk örök vagy legalábbis nem korhoz 
kötött típusokká a barokkot, romantikát, realizmust, az eredmény nem sokat változna: történeti 
rendszerezés egyik módon sem képzelhető el, marxista irodalom- és művészettörténet pedig két
szeresen nem, hiszen elsősorban a konkrét történeti, társadalmi tényezők maradnának így teljes 
homályban. Az elmélet hívei ezt nyilvánvalóan nem így gondolják, kiindulópontjukból azonban 
óhatatlanul ez következnék.

Az eddigi vitákban többször felmerült az az állítás, miszerint a realizmusnak s a hasonló esztéti
kai jelenségeknek történeti kategóriaként való felfogása tagadná, hogy az irodalomnak vannak 
több korszakra egyformán kiterjedő jelenségei, s azt kívánná, hogy csak egy-egy korszak, stílus 
keretein belül folyjanak kutatások. Ilyen képtelen véleményt természetesen senki sem képviselt, 
hiszen nem is beszélve a műfajok, témák, motívumok, hagyományok stb. hosszmetszetszerű vizsgá
latától, az átfogóbb esztétikai kutatások magától értetődően nem szorulhatnak egy-egy korszak 
keretei közé. Például milyen izgalmas feladat volna elemezni, hogy az osztálytársadalom három 
nagy formációjának világát a maga legnagyobb teljességében és mélységében tükröző művekben, 
vagyis a homéroszi eposzokban, a Divina commediában és a Comédie humaineben mi az esztétikailag 
közös és az eltérő, hogy miért más-más műfajokban valósult meg az adott társadalmi forma leg
reprezentatívabb ábrázolása, és hogy a rabszolgatartó társadalom esetében miért annak hajnalán, 
a feudalizmusnál miért annak alkonyán, a kapitalizmus során pedig annak delelőjén vált ez lehet
ségessé. De vajon egy ilyenfajta elemzésnek az lenne a feltétele, hogy Homéroszt és Dantét is 
realistának tituláljuk? és hogy egy közös módszert tételezzünk fel hármójuk alkotási mechanizmusá-
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ban? Nem akkor jutunk inkább eredményhez, ha arra figyelünk, hogy az antik, a középkori és a 
realista író a koruk által lehetővé tett és követelt más-más módszerekkel hogyan jutott végül 
hasonló esztétikai szintű és teljességű eredményre?

„Nincs-e olyan megközelítési mód — kérdezi Köpeczi Béla - , amellyel a maga egész hosszú 
történeti folyamatában vizsgáljuk a művészet és az objektív valóság viszonyát?” (Megjegyzések 
a szocialista realizmusról folyó vitához, Társ. Sz. 1966. 1. sz. 40-41.) Természetesen van, sőt bizonyára 
nem is egy. A saját korától elszakított, általánosított „realista művészi módszer” gondolata azonban 
aligha tartozhat e megközelítési módok közé. Főképpen akkor nem, ha elfogadjuk, amit Köpeczi 
Béla igen helyesen egyik leglényegesebb vonásaként említ, vagyis hogy a realizmus „demitizálja 
az emberi világot”. Vajon ez ráillenék Homérosz művészetére, amelyet az örök realizmus doktrína 
virágkorában „mitologikus realizmus”-ként jellemeztek? és Daniéra, aki a középkor teológiai 
világképéből formált művészi kompozíciót? és egyáltalán lehetséges az emberi világ demitizálása 
a XVII-XVIII. század nagy természettudományi felfedezései előtt? Hiszen a reneszánsz művészet 
is csak humanizálta a világot, ami még távolról sem jelent demitizálást is egyúttal. A történeti 
értelemben felfogott realizmust megelőzően, egyedül bizonyos műfajokban, így a komédiában és 
egyes szatirikus írásokban találkozunk demitizálással, de nem a realizmus érvényesülése, hanem e 
műfajok jellege és funkciója miatt. Kétségtelen persze, hogy mint minden esztétikai korjelenségnek, 
így a realizmusnak is vannak előzményei. Az egyes művészi módszerek, illetve stílusok elemei a 
korábbi korszakok során, a megelőző módszerek, stílusok keretén belül halmozódnak fel, míg 
azután a megfelelő korszakban már rendszerként jelennek meg. Egy olyan elképzelés azonban, 
amely fő feladatának tekintené a realizmus előzményeinek, a realizmushoz vezető útnak a nyomon 
kísérését, nagyon egyoldalúvá tenné az irodalom- és művészettörténeti kutatást. A többször idézett 
szovjet esztétikai kézikönyv is feltette a kérdést: „vizsgálhatjuk-e a művészetet olyan szemszögből, 
hogy mennyire fejlődtek ki benne a későbbi értelemben vett realizmus elemei, kisebbítve az élet
igazság művészi kifejezése azon konkrét történelmi formáinak jelentőségét, amelyek a különböző 
korok és népek művészetére jellemzőek?” És így felelt rá: „Nincs jogunk mellőzni a művészeti 
irányzatok változatosságát. Amikor az emberiség művészi fejlődésének folyamatát vizsgáljuk, nem 
szabad csupán egyazon művészi módszernek, még kevésbé egyazon eljárásnak tökéletesedését 
nyomon kísérnünk.” (I. m. 565-567.)

A most elmondottakból, de ugyanígy az évek óta folyó realizmus-viták immár kötetekre rúgó 
anyagából az is kiderül, hogy a realizmus megítélésén és értelmezésén túlmenően meglehetős 
zavar uralkodik egy általánosabb elvi és módszertani problémában is, nevezetesen a kategóriák 
helyes felfogásának és használatának kérdésében. Marx és Engels felfogása és gyakorlata e téren 
közismert; szinte egész életművüket végigkíséri az eszmei kategóriák polgári meghamisításainak 
a cáfolata. „Az emberek, akik társadalmi viszonyaikat anyagi termelésüknek megfelelően terme
lik -  írja Marx -, termelik az eszméket, a kategóriákat, vagyis ezeknek a társadalmi viszonyoknak az 
eszmei elvont kifejezéseit is -  majd így folytatja -  . . .  a fogalmak éppoly kevéssé örökkévalók, 
mint a viszonyok, melyeknek kifejezései.” (Levele Annenkovhoz, 1846. L. A történelmi materializ
musról, Bp. 1949. 11.) Nem szorul bizonyításra, hogy Marx e tétele nemcsak a szorosabban vett 
filozófiai kategóriákra vonatkozik, hanem a szociológiaiakra, közgazdaságiakra, erkölcsiekre, 
esztétikaiakra is -  pontosabban mindazokra a kategóriákra, melyek bizonyos konkrét gazdasági
társadalmi viszonyok eszmei, fogalmi vetületei. Ennek az elvnek az alapján a marxizmus klassziku
sai, de ugyanígy a marxista történettudomány képviselői következetesen tiltakoztak az olyan meg
hamisító általánosítások ellen, mint ókori vagy bizánci kapitalizmus, a német-római császárok 
imperializmusa, ókori görög nemzet stb. A történeti jelenségeket jelölő kategóriáknak merőben 
formális hasonlóság alapján, más osztályalapon kifejlődött dolgokra való kiterjesztése ugyanis a 
polgári idealista tudomány szokott módszerei közé tartozik. Az azonos terminus ilyenkor teljesen 
különböző, más-más történelmi és osztálydetermináltságú jelenségek összekeverésének az eszköze, 
azzal a szándékos vagy ösztönös céllal, hogy azokat öröknek, tehát a jövőben is fennmaradónak 
lehessen feltüntetni. Bár az ókorban is volt kamat, uzsora, sőt bizonyos fejletlen formában tőke is, 
a marxizmus tagadja, hogy a rabszolgatartó társadalom pénzgazdálkodásának e sajátságai, vala
mint az újkori tőkés gazdaság ugyanazon örök kapitalizmus történeti válfajait testesítenék meg. 
Mindkettő történeti képződmény, a kettő között a lényegi, tartalmi különbség a döntő, nem pedig 
a felületi, formai hasonlóság ; közös terminussal való jelölésük ezért megtévesztő hamisítás.

Minthogy gyakran elhangzik az a vád, hogy akik a realizmust történeti jelenségnek tekintik,
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nem veszik figyelembe a filozófia tanulságait, legyen szabad most egyik vezető filozófusunk érvelé
sére is támaszkodnom. Mátrai László A magyar felvilágosodás kutatásának néhány filozófiai problémája 
című kitűnő tanulmányában (MTA II. OK. IV. 3-4. sz. 57-66.) élesen fellépett a burzsoá történet- 
írás ama „kedvenc téveszméje” ellen, mely szerint formális analógiák, tipológiai azonosságok alap
ján léteznének valahol „olyan felvilágosult eszmék, melyek időről időre, hol itt, hol ott »meg
valósulnak« a történelem folyamán”, s melyeknek a tulajdonképpeni XVIII. századi felvilágosodás 
is csak egyik vagy legpregnánsabb történeti realizációja. Majd így folytatja : „Helyes célkitűzésű, 
marxista történetírók is beleeshetnek a fenti szellemtörténeti tévedésbe, ha . . . eszmei, ideológiai 
áramlatok történetét kutatva, megfeledkeznek az alap és felépítmény összefüggéseinek törvényeiről. 
KülönbözS alapon létrejövő hasonló felépítményi jelenségeknek azonos terminussal való jelölése 
vagy közvetlen durva szellemtörténeti hamisítás, vagy legalábbis állandóan ennek a veszélyét rejti 
magában.” Ugyanis, folytatja: „Az ilyen módszer menthetetlenül másodlagosként kezeli az alap
ban végbemenő változásokat.” Vajon nem pontosan ugyanezt a módszertani hibát követik el azok, 
akik „túllépve a vizsgált jelenségek objektív hatókörét”, formális hasonlóságok és tipológiai azonos
ságok alapján a realizmus konkrét történeti fogalmát absztrahálják, s azután ennek az elvont mű
vészetfilozófiai elvnek „a különféle megjelenési formáit, történelmi megvalósulásait keresik vissza 
a tényleges” irodalomtörténetben és művészettörténetben? De mivel esetleg azt mondhatja valaki, 
hogy mindez csak filozófiai kategóriákra érvényes, esztétikaiakra nem, érdemes Mátrai egy másik 
dolgozatából (Az olasz reneszánsz filozófia hanyatlása a tridenti zsinat után, Világosság, 1966. 433-7.) 
is idézni, ahol már egy par excellence esztétikai, művészettörténeti kategória kérdésével foglalkozik, 
nevezetesen a manierizmussal. Azt állítva, hogy Arnold Hauser a manierizmus történeti fogalmát 
időtlenné tette -  ami ugyan tévedés, hiszen e hibát már jóval ő előtte többen elkövették - , mesterien 
bírálja a logikai-módszertani csúsztatást : „Hauser ugyanis — írja Mátrai -  ezt a művészettörténeti 
kategóriát, mely eredetileg egy konkrét és időhöz kötött képzőművészeti stílusváltozatot jelent, 
általános érvényű, ún. „kultúrpszichológiai” fogalommá absztrahálja és szélesíti ki, mondván, hogy 
a manierizmus az ember elidegenedéséből fakadó alkotói mechanizmus, s mint ilyen, bárhol fel
léphet, ahol a történelem folyamán az elidegenedés jelentkezhet (így beszél pl. modern manieriz
musról Franz Kafka művészetével kapcsolatban). Ezt a koncepciót (mely prototípusa lehetne a 
szellemtörténeti kategóriagyártás elméleti mechanizmusának) természetesen nem fogadhatjuk el, 
hiszen két meg nem engedett logikai lépést is tartalmaz : formális szempontból azt, hogy a történeti, 
konkrét, deszkriptív kategóriát történetfeletti, absztrakt, normatív kategóriává lépteti elő; tartalmi 
szempontból viszont azt, hogy a kultúrhistóriai jelenségek pszichológiai mechanizmusának ezen 
abszolutizálásával eltakarja a történelmi változásoknak a pszichés mechanizmust is meghatározó, 
tényleges mozgató erőit. Az egyik tévedés neve ficta universalitas, a másiké : pseudologia apologe- 
tica.”

Azt hiszem, ehhez nem szükséges sok kommentár. Mátrai itt egy időhöz kötött stílusnak és alkotói 
mechanizmusnak, vagyis módszernek az esetében mutatja be a kategóriagyártásnak pontosan 
ugyanazt a hibás metódusát, amellyel a realizmus időtlen fogalmát is létrehozták. A „realizmus” 
is történeti, konkrét, deszkriptív kategóriából lépett elő történetfeletti, absztrakt, normatív kate
góriává. Én ugyan nem nyilvánítanék minden ilyen eljárást szellemtörténetnek, hiszen a polgári 
tudomány ilyesmiket már jóval a szellemtörténet megjelenése előtt is elkövetett, így magának a 
realizmusnak az esetében is. Mint azt Wellek fogalomtörténeti tanulmányából tudjuk, alighogy a 
francia kritikában meggyökeresedett a realizmus kifejezés Balzac nemzedéke művészetének jelölé
sére, német irodalomtudósok már 1850 körül elkezdték -  analógiás alapon -  felfedezni a realiz
must Goethénél is, Shakespeare-nél is. (I. m. 165-166.) Nem így Marx és Engels. Említették, 
nagyra értékelték a realizmust, mint a velük kortárs irodalom fontos jelenségét, de nincs arra példa, 
hogy kiterjesztették volna a fogalom érvényét más korszakokra is. Zseniális sorokat olvashatunk 
tőlük Homéroszról, Shakespeare-ről, de a realizmus kifejezést hiába keressük ezekben. Pedig a 
kategóriák tudományos használatában ők a legjobb útmutatóink.

Noha történeti és logikai szempontból egyaránt tarthatatlannak bizonyul a realizmusnak bármi
féle időtlenített értelmezése, s egy elméletileg-módszertanilag hibás alapelvnek nyilvánvalóan nem 
lehetnek helyes konzekvenciái, mégis gyakran elhangzik az az állítás, hogy ha másban nem, leg
alább gyakorlati hasznosság tekintetében jobb az ún. „realizmus mint módszer” álláspont, mint 
a történetiségét valló koncepció. Ez utóbbit ugyanis leginkább azért szokták egyesek elmarasztal
ni, mert -  úgymond -  történeti relativizmust képviselve, bizonytalan az értékelésben, illetve diszkre-
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ditálni igyekszik az esztétikai értékelés szilárd kritériumait. De vajon vannak-e ilyen biztos kritériu
mok, illetve a realizmusnak művészetfilozófiai elvként való felfogása biztosít-e ilyeneket? Akik a 
realizmust Lukács György szerint értelmezik, azok kétségkívül az értékelés következetesen alkal
mazható normáival rendelkeznek, csakhogy ezek nem állták ki a gyakorlat próbáját, és képtelen 
eredményekre vezettek mind a régebbi századok, mind pedig a modern művészet számos alkotását 
illetően. Akik azonban a realizmust csak az egyik, bár a legjobb művészeti módszernek tekintik, 
azoknak már semmivel sincs több támpontjuk az esztétikai értékeléshez, mint a történeti felfogás 
híveinek. Amíg ugyanis azt mondjuk, hogy egy nem realista vagy antirealista műnek nincs keresni
valója az esztétikai értékek világában, addig könnyű a dolgunk, például a XX. századi polgári 
dekadencia reprezentatív műveinek az értékelésében. Ha azonban elismerjük, hogy olyan írónak, 
mint Kafkának a művei, noha semmi közük a realizmushoz, mégis értékek, akkor már nem sokra 
megyünk annak hangoztatásával, hogy a realista értékek általánosabb érvényűek. Mert ha Tolsztoj 
és Kafka életművét mérjük össze, akkor nem kell semmiféle megkülönböztetett rokonszenv a realiz
mus iránt ahhoz, hogy az előbbi javára ítéljünk. De ha Kafkát például a magyar Tömörkény István 
realista írásaihoz viszonyítjuk, akkor bizony nehéz volna eltagadni, hogy az előbbinek dekadens 
művei a művészet számára nagyobb, sőt egyetemesebb érvényű értékek. E most említett banális 
példát természetesen nem tekintem komoly tudományos argumentumnak, jól jelzi azonban, hogy a 
realizmusnak értékesebb módszerré való deklarálásával még nem jutunk előbbre.

Az értékelés normái a marxista esztétikában, de ugyanígy a polgáriban is, ma válságban vannak. 
Ezt jobb elismerni, mint áltatni magunkat, vagy pedig régebbi, már elavult, és tévedései folytán 
súlyosan kompromittált normákat visszasóhajtani. Akár művészetfilozófiai elvnek, akár történeti 
kategóriának tekintjük is a realizmust, jelenleg az egyes műveknek -  Miklós Pál szerencsés kifejezé
sével élve -  csak „a konkrét társadalmi érték”-ét tudjuk megközelítőleg meghatározni (Művészet, 
történetiség, érték, Kritika, 1965. 6. sz. 6.). Kielemezhetjük a mű ideológiai, politikai tendenciáját, 
szembesíteni tudjuk a művet a valósággal, ami nemcsak gyakorlati, művelődéspolitikai szempontból 
elsőrendű fontosságú, hanem az esztétikai értékelésnek is előfeltétele, de ennél nem több. Ezt az 
előfeltételt pedig a módszereket, stílusokat történetileg értelmező álláspont -  meggyőződésem 
szerint -  jobban és megbízhatóbban tudja megteremteni. Ennek segítségével legalább az adott 
mű pontos történeti helyét, a fejlődés folyamatában betöltött szerepét és funkcióját tudjuk meg
lehetős bizonyossággal meghatározni, csökkentve azzal a tévedések lehetőségét a mű társadalmi 
értékének megítélésében. Ez az eljárás a dekadenciával szemben is sokkal jobban felvértez, mint 
az ún. „realizmus, mind módszer” eklektikus szemlélete, mert nyilvánvalóvá teszi a dekadencia 
szigorú korhoz kötöttségét s a hanyatló polgári társadalommal való eltéphetetlen kapcsolatát. 
Ebből pedig az következik, hogy akik más korban, s más társadalmi viszonyok közepette is ezen 
az úton próbálnak járni, azok előbb-utóbb azokhoz lesznek hasonlóak, akik még Ady korában 
is Tompa Mihály modorában verseltek. Hogy előbbre juthassunk magának az esztétikai értéke
lésnek a kérdésében, s hogy a társadalmi érték meghatározásán túl ne legyünk csak impresz- 
sziókra, vagy a kritikus ízlésére utalva, annak két, jelenleg még hiányzó feltétele van. Az egyik 
szakmai természetű: ki kell fejlesztenünk a marxista műelemzés módszerét, ami azonban csak 
akkor lehetséges, ha a műalkotás struktúrájának a vizsgálatát nem fogjuk továbbra is átengedni 
a polgári irodalomtudománynak. A másik általánosabb, elvi jellegű : rendelkeznünk kellene a mi 
korunknak, a mi művészetünknek, vagyis a szocialista realizmusnak az esztétikai normáival.

Jó néhány korábbi tanulmányomban folytattam polémiát a különböző rendű és rangú normatív 
felfogásokkal, -  miért emlegetek akkor most mégis normákat, s miféle normákra gondolok? Hogy 
erre feleljek, előbb néhány szót kell szólnom magáról a szocialista realizmusról. Minek tekintsük 
a szocialista realizmust a tanulmányomban előadott szempontok alapján? Mindenekelőtt irodalmi, 
művészeti irányzatnak, mely azonban úton van afelé, hogy művészeti korszakká, esztétikai kor
jelenséggé, a korjelleg művészi megnyilvánulásává váljék, -  sőt ez egyes országokban már meg is 
valósult. Mint irányzat, illetve abból kifejlődő korszakjelenség a szocialista realizmus ma elsősorban 
művészeti módszer, mely együtt jár megfelelő új írói magatartással, s amelyet magától értetődően 
áthat a marxizmus-leninizmus ideológiája. Jelenleg a szocialista realizmust még nem látjuk stílus
nak, nincs még lehetőségünk arra, hogy mint stílust leírjuk, jellemezzük. Ebből azonban nem követ
kezik az, hogy korunknak ez az egyetemességre törekvő művészi módszere nem is fejlesztheti ki 
a maga stílusát, „a korszaknak megfelelő stílust” -  ahogy az 1925. évi szovjet párthatározat emlí
tette. Ha végigtekintünk a művészetek történetén, akkor azt látjuk, hogy minden olyan művészi
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módszer, amely a humánumot a maga teljességében tudta megragadni, amely korszakot reprezen
táló művészetet tudott teremteni, létrehozta a megfelelő stílust is. Mi okunk volna eleve kétségbe
vonni a mi korunk művészi módszerének ilyetén képességét? miért kellene a szocialista realizmust 
a reneszánsznál, klasszicizmusnál gyengébb hatósugarú, kisebb intenzitású jelenségnek tekintenünk? 
A szocialista realizmus módszer voltát állítva a programot hangsúlyozzuk, stílusának kifejlődését 
várva az eredményessége mellett foglalunk állást.

A nagy stílusok kialakulását persze nem szabad iskolás módon elképzelni, sohasem előre meg
fogalmazott stílusmodell alapján jöttek ezek létre. Ilyesmi egyedül talán a klasszicizmus esetében 
figyelhető meg egyes művészeti ágakban, talán ezért is érezzük e stílust kissé haloványabbnak, 
egyhangúbbnak mint a többit -  különösen a képzőművészet területén. De akár a reneszánsz, akár 
a barokk, akár a romantika, mennyi különböző formai kezdeményezés nyomán, mennyire más
más hagyományokból kiindulva formálódott stílussá! A szocialista realizmus stílusa is a formai 
megoldások, stiláris törekvések gazdagságán át, a különböző művészi eredmények egymásra- 
hatása, kiegyenlítődése útján jön létre, mert egy új nagy stílusban mindig a sokszínűség egyen- 
súlyozódik ki, és integrálódik egy előre el nem képzelhető, magasrendű egységben. Bármely stílus
ideál előre való felállítása és erőltetése nem gyorsítja, hanem lassítja, akadályozza ezt a folyamatot, 
amire éppen a szocialista realizmus eddigi története a legjobb memento.

A szocialista realizmus stílusának a kialakulása ugyanis nem utolsósorban azért vált oly lassúvá 
-  immár több évtizedes története ellenére - , mert nem sokkal azután, hogy az új korszak művészi 
módszere megfogalmazást nyert, szabad művészi kibontakozása elé súlyos nehézségek halmozódtak. 
A különböző formai és stílustörekvéseknek a korstílus kialakítását egyengető versenyét hosszú 
átmeneti időre megakasztotta egy a szocialista realizmusra ráerőltetett stílusmodell, illetve tőle 
idegen esztétikai norma. A dogmatikus művészetpolitika és a marxista esztétika akkor kifejlődött 
neohegeliánus iránya nem a keletkező, bontakozó szocialista realista művészet eredményeiből 
kezdte meghatározni annak esztétikai sajátosságait, hanem az örök realista módszer doktrínája 
alapján a múltat, a korábbi korszak realista művészetét állította példának. A szocialista realizmusra, 
az új korszak, az új társadalom művészi módszerére, az új alapon kifejlődött új felépítményre -  
akarva-akaratlan -  ráhúzták egy korábbi alap felépítményéhez tartozó művészi módszer és stílus 
kényszerzubbonyát.

Minden művészeti korszaknak megvolt a maga esztétikája, amely tudatosította a stílusban reali
zálódó új módszer eredményeit, kialakította az adott korszak esztétikai normáit, s ezzel tovább 
egyengette, segítette a kor művészetének a fejlődését. A szocialista realizmusnak azonban még 
nincs meg a saját esztétikája. A szocialista realizmus mellé a múlt, a realizmus esztétikája szegő
dött, s kínálta számára a múlt normáit, ezek pedig a fejlődést előrelendítő szempontok helyett 
hamar tilalomfákká váltak. Míg ezelőtt a szocialista realizmust igazították hozzá egy normatív 
esztétika elveihez, ezután saját mozgásából, saját eredményeiből kell próbálnunk elvonni, tudato
sítani saját esztétikai normáit. S minthogy egy korszak esztétikája mindig összefügg a kor művészete 
tipikus formai jegyeinek rendszerével, a szocialista realizmus esztétikai normáinak és stílusának 
a kifejlődése párhuzamos, s egymással kölcsönhatásban álló folyamat.

A realizmus múltbeli, illetve a szocialista realizmus jövőbeni normái között kell tehát választa
nunk. Mindig kényelmesebb dolog, biztonságosabb érzés a már jól ismert, s nagyra becsült régire 
támaszkodni, mint a keletkező, sok tekintetben még kialakulatlan újra építeni. Ha azonban egy új 
nagy művészi korszak felvirágzása érdekében akarunk munkálkodni, akkor csak ez utóbbi, a meré
szebb megoldást választhatjuk. S hogy ezt ne csak a saját művészetünk iránti bizalom, az eredmé
nyességébe vetett hit, hanem a tudományos bizonyosság, a művészet fejlődési törvényszerűségeinek 
felismerése alapján tehessük, ahhoz nem az „örök realizmus”, egyes elemeinek átmentése, hanem 
a módszer és stílus, korszak és irányzat kategóriáinak és ezek konkrét történeti megnyilvánulásai
nak: az esztétika korjelenségeinek a vizsgálata, valamint egymással, s az alap fejlődésével való 
összefüggésük, belső mozgásuk ismerete segíthet hozzá bennünket. Ebben áll az ún. „stílus-vita” 
lényege és értelme.
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SÖTÉR ISTVÁN

Campus*

New Yorkban, a Manhattan felső végében, a Columbia egyetem egész városrészt foglal el; aki az 
Amsterdam Avenue vagy a Brodway felől érkezik, észrevétlenül lép át az egyetem körzetébe : ettől 
vagy amattól a saroktól kezdve a vendéglőket, a fűszerüzleteket csak diákok látogatják, a könyv- 
kereskedések polcain főként egyetemi szövegkönyveket, tankönyveket találni ; a Morningside Drive 
bérházaiban az egyetem tanárai laknak, az angol király koronájáról elnevezett szállodában pedig 
az egyetem látogatói. A Harlem felé ereszkedő utcákon egész házsorokat bontanak le : az egyetem 
terjeszkedik, s az útjában álló épületeket úgy dobják félre, mint a kicsomagolt árucikkek burkolatát. 
Manhattan két partjáig nyúlik ki az egyetem : a Hudson fölé bábeli épületként tornyozódik a klini
kai központ, középen pedig, a campus körül tarkán, összhang nélkül torlódnak egymásra a karok 
és az intézetek székhelyei -  vöröstéglás óangol utánzatok, klasszicizáló amerikai csarnokok és 
a skandináv építészet új stílusa. A Columbia : magánegyetem, jelenleg 25 000 hallgatóval, magas 
(évi kétezer dolláros) tandíjjal, s azzal a becsvággyal, hogy a világ első egyetemei közt foglalhasson 
helyet. Amerikában az egyetemek versenye ma talán feltűnőbb a gazdasági élet versenyénél. 
De magánegyetemek és állami egyetemek egymással versengésének a jövő amerikai értelmisége 
csak akkor látja majd hasznát, ha e verseny eredményeként általánossá válik az egyetemnek az a 
típusa, mely a kornak és a viszonyoknak leginkább megfelel. Az egyetemek rendszere világszerte 
átalakulóban van, s azt, hogy ez az átalakulás hova vezet, Amerikában éppoly kevéssé láthatjuk 
még, mint Európában.

New York három nagy egyeteme, a Columbia, a városi egyetem (New York City University) és a 
New York University, egész városrészeket foglal el. De az egyes államokban némelyik egyetem 
önálló várossá nőtt, vagy éppen túlnőtt azon a városkán, melyhez tartozóan fölépítették. Az india- 
nai Bloomington egyetemének peremén maga a város csak alázatos, megtűrt településnek hat, 
felesleges toldaléknak, mely mintha tévedésből került volna az erdőbe épített, utópikus egyetemi 
város mellé.

Az állami egyetemek jelenleg annak bizonyítására törekednek, hogy színvonalban, jelentőségben 
fölérhetnek a magánegyetemekkel, melyeknek hagyománya régibb, díszesebb, s melyeknek szerepe 
az értelmiség képzésében egyszerre volt arisztokratikus és úttörő. A hallgatói létszám ma annyira 
megnövekedett valamennyi egyetemen -  a legdrágábbakon is -, hogy „arisztokratikusaknak” 
egyiket sem tekinthetjük: Bostonban, a Harvardon éppolyan „tömegképzés” folyik, mint New 
York városi egyetemén, melynek most 150 000 a hallgatói létszáma. Az állami egyetemek még csak 
nem is nyújtanak szegényesebb látványt a híres magánegyetemekénél: a New York-i egyetem, 
a Washington Square környékén, régimódi, bérházszerű épületeivel ugyan sokkal avultabbnak 
és szerényebbnek hat, mint a Columbia, de a Harvard egyáltalán nem különb elhelyezésű, mint 
Indiana egyeteme, sőt, ez utóbbinak modern épületei derűsebben, hitelesebben hatnak, mint az 
előbbinek álangol építészete. A New York-i Washington Square negyedében ugyanis még mindig 
rögtönzöttnek érezzük az egyetem elhelyezését: mintha régi bérházakat alakítottak volna át, 
sebtiben, hosszú utcákon végig, amíg a campus kialakítására sor kerülhet. Ezen a környéken talán 
emiatt folyamatos is az átalakítás : az utcák burkolatát és az épületek belsejét rendezik, formálják, 
mint akik elégedetlenek valamivel, amit pedig csak gyökeresen lehet megoldani.

Múltjukat a rövid múltú amerikai egyetemek féltékenyebben tartják számon, mint az európaiak; 
érzik, hogy a múlt igazol és rangot ad, -  a múlt megbecsülése : önmagunk megbecsülése is. Vízben 
szegény ország nagyobb értéknek tekint egy sivatagi kutat, mint a vízben bővelkedő egy vízesést. Euró
pát a múlt megtermékenyítő folyói szelik át, — Amerika vallásos áhítattal övezi a múlt szerény kút- 
jait. A Fifth Avenue egyik mellékutcájában emléktábla hirdeti egy házon, hogy ott állt valamikor 
a King’s College, melyből később a Columbia kifejlődött. Magának az egyetemnek központi épüle
tében kis múzeum őrzi az első, szerény college megmaradt bútorait, tárgyait. Nem egy kisebb város
ban mutatták meg büszkén az egyetem „magját” : többnyire kis faházat, mely a múlt század nyolc
vanas éveiben elemi iskola lehetett. És ma, az egyetem egy-egy város büszkeségévé, mondhatni hir-

* Részlet a Gondolat Könyvkiadónál megjelenő könyvből.
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detési emblémájává vált : egyetemükkel hívják fel magukra a figyelmet a városok, az egyetemet mu
tatják fel, mint fejlettségük, rangjuk jelét ; a detroiti repülőtéren két ,,üzem” hirdet csupán : a Ford- 
gyár -  és az egyetem. Világszerte ismert céggel csak az egyetem lehet egyenrangú.

Egyébként a legtöbb nagy egyetem ugyanolyan súlyú gazdasági hatalom, mint a nagy trösztök 
valamelyike. A hagyatéki adórendszer következtében az egyetemek valóban, a legnagyobb vállala
tok örököseivé válnak, -  a trösztökben létrejött tőkeköncentrálódást az egyetemek folytatják, mert 
a hagyatékká váló tőkék nagyrészt náluk összpontosulnak újra. A hagyatékoknak mintegy három
negyed részét az állam lefölözné, de az alapítványi célra felajánlott tőke ettől megmenekül, s vagy 
adómentesen olvad bele valamely egyetem vagyonába, vagy alapítványi intézménnyé önállósul. 
Emígy jöttek létre az olyan nagy alapítványi intézmények, mint a Ford, a Carnegie, a Rockefeller, 
melyek különféle kutatási és oktatási programokat támogatnak, ösztöndíjakat adnak, laboratóriu
mokat, kutatóintézeteket létesítenek, szimfonikus zenekarokat vagy városrendezési terveket mű
ködtetnek. Lehet, hogy az egyetemekre szálló hagyatékok még a nagy alapítványoknál is hatalma
sabb vagyonokká sűrűsödtek már. Bizonyos, hogy a nagy egyetemek az amerikai gazdasági élet 
nagyhatalmi tényezőivé váltak ; aColumbiafelfordíthatnáaNew York-i tőzsdét, ha például General 
Motors részvényeit egy napon áruba bocsátaná. A nagy egyetemek nemcsak részvényeket birtokol
nak, hanem üzemeket, bérházakat, telkeket, hajózási cégeket, áruházakat s egyéb ipari, kereske
delmi objektumokat. Nem ismerem a feltételeket és kikötéseket, melyek e mammutvagyonok hasz
nálatát szabályozzák, nem ismerem az egyetemek részvételét a gazdasági életben, nem ismerem 
viszonyukat a bankokhoz és a trösztökhöz, de úgy érzem, ezek az oktatási és tudományos célzatú 
intézmények a kapitalizmusnak valóságos lovagrendjeivé váltak, s gazdasági hatalmuk növekedése 
másféle hatalmukat is megnöveli, — s történelmi szerepük a kapitalista világban olyanná válhatik 
még talán, aminővé a feudális világban például a német lovagrenddé vált.

Abban, hogy szellemi hatalmán kívül -  és néha talán annál nagyobb mértékben is -  gazdasági 
hatalmat tart kezében az egyetem : éppúgy rejlik nagy előny, mint nagy veszély is. A tudományos 
fejlesztés anyagi lehetőségei korlátlanoknak látszanak, -  de vajon csupán anyagiakon múlik-e a tu
domány fejlesztése? A természettudósok arról biztosítanak, hogy bizonyos kutatások és kísérletek 
ma már csak hatalmas anyagi befektetések árán valósíthatók meg. A tudomány egyre bonyolultabb 
szervezetté válik maga is, és minél több pénz áll rendelkezésére, annál bonyolultabbá. De nem je
lenti-e mindez, hogy a tudomány csak egy sajátos módon fog a jövőben fejlődni, -  mégpedig azon 
a módon, mely minél hatalmasabb tőkebefektetéseket igényel? És nem válik-e valamikor áttekint
hetetlenné vagy legalábbis nehezen megfoghatóvá az a mind rejtelmesebb szervezet, melyben a tu
domány most kezd elhelyezkedni? A science fiction naiv mítosza máris sejtet valamit abból a félelmes 
labirintusból, mellyé a gondolat tágas csarnokai átépülnek mindinkább.

*

Kennedy meggyilkoltatása idején széleskörűen terjedt el az a vélemény, hogy ebben a bűntettben 
az értelmiségiek, a „tojásfejűek” elleni gyűlölet is részes. Értelmiség és Európa valamiképp egyet 
jelent az amerikai gondolkodásban: aki az egyiket gyűlöli, az gyűlöli a másikat is. De sokaknál 
Európa is, az értelmiség is : a baloldal fogalmával azonos. „Szolgálja már ki ezt az urat : nem látja, 
hogy Európából jött, vagyis Oroszországból?” -  szólt mellettem egy részeg, a bostoni bár pultjánál, 
a pincérhez. Az átlagos, a műveletlen amerikai földrajzi és történelmi tájékozatlanságával nem lehet 
és nem is érdemes vitatkozni, -  de a torzításból annyi mégis igaz, hogy az Egyesült Államokban 
a jobboldal, a fasizmus előretörését nagymértékben az értelmiség akadályozza. A Kennedy elleni 
gyűlöletet egyaránt kiváltották az elnök egyetemi múltja, a Harvarddal fenntartott kapcsolatai, mű
velt és képzett szakemberekből összeválogatott „agytrösztje” , írókkal és művészekkel szövődött ba
rátságai, — valamint európai igényei, feleségének franciás ízlése, sőt, még a Fehér Házban alkalma
zott francia szakács is, aki egyébként Johnsonéknak utóbb „felmondott”, mivel „komikus” ételek 
elkészítését követelték tőle.

Kennedy egyik célja az volt, hogy valódi, széles körű műveltséget terjesszen el az Egyesült Álla
mokban, s ezt a nemzetet ténylegesen „civilizálja”. Kennedy elégedetlensége az amerikai életmód
dal: Harvard elégedetlensége az értelmiség elégedetlensége is. Az Egyesült Államok még most is 
ingadozik a jóléti utópia önelégült barbársága, -  és a valódi művelődéssel együttjáró, tényleges ha
ladás között. Johnson a részbeni visszalépést képviseli, s a nemzet egy része úgy örül az ő „tősgyöke-
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res” texasiságának, mint a rossz tanuló a váratlan „lyukas órának”, mely a tanár elhalálozása miatt 
következett be. De elképzelhetünk még további visszalépéseket is, noha a jövő Kennedyt fogja iga
zolni. Az ilyen visszalépések terhelik a történelmet a legsúlyosabb költségekkel.

A meggyilkolt elnök egyik munkatársának cikkében olvasom az amerikai művelődés statisztikai 
számait: 5000 színházi társulat, 20 000 dramaturgiai műhely, 700 operatársulat, 200 tánccsoport, 
1200 szimfonikus zenekar, - s a  közönség évi 100 millió dollárt költ a komoly zene hanglemezeire, 
másfél billiót pedig könyvekre. Ezeket az adatokat az író (Arthur M. Schlesinger jr.) fenntartással 
fogadja: nem valódiságukban, hanem jelentőségükben, a mögöttük rejlő színvonal komolyságában 
kételkedik, noha kétségtelen, hogy a hangversenyeknek ma nagyobb a látogatottságuk, mint a base
ball mérkőzéseknek, több a zongoraművészi oklevél, mint a horgászati engedély, a múzeumok szá
ma pedig egy nemzedéken belül megnégyszereződött. Mi magunk is csodálatos múzeumokat lát
tunk, páratlan hangversenyeket hallgattunk az Egyesült Államokban, láttunk olyan egyetemeket, 
melyek egy tudomány-utópia megvalósulásainak látszanak, s álmélkodtunk az egyetemekre törekvő 
tömegek növekvő méretein, -  de Kennedy egykori munkatársának aggályait mégis osztjuk. Mert 
a műv elődés irányába tett rendkívüli erőfeszítések még mindig csak a mérleg billenékeny helyzetét 
eredményezték: még mindig nem dőlt el a kérdés, hogy Amerika egész lélekkel a kultúra útjára 
tér-e? Az Egyesült Államok válaszúton volt a Kennedy-korszakban, válaszúton még 1965-ben is, 
— de azóta talán bizonytalanabb, mint korábban, hogy igazán a helyes utat választja-e?

A mérleg billenékenységének biztató eleme még ma is, hogy Kennedy halála, s a „tojásfejűek” 
elleni gyűlölet nem csökkentette az egyetemek fontosságát, népszerűségét. Ez a fontosság, ez a nép
szerűség inkább növekedett, s egy új értelmiségi, szakemberi réteg kialakulása ma már történelmi 
bizonyosság. De az egyetemek népszerűsítésének van egy kevéssé biztató mozzanata is : az új nem
zedékek beáramlása a meglévő munkahelyekre válságos helyzetet idézne elő. Az évente jelentkező 
fiatal dolgozó tömegek aggasztóvá növelnék a munkanélküliséget, -  s épp a fiatalok munkanélküli
sége talán veszedelmesebb következményekkel járna, mint az idősebb korosztályoké. Az egyeteme
ken hosszú esztendőkig lefoglalt tömegek lélegzetvételhez juttatják az ipart, az adminisztrációt, a 
gazdasági és kulturális életet. A művelődés, a szakképzés egyik rejtett indoka tehát egy olyan „tü
neti kezelés”, mely az esetleges válságot nem küszöböli ki, hanem csak elodázza.

Tudnunk kell, hogy az amerikai egyetemeken a képzés tovább tart, mint az európaiakon : a mint
egy négy évig tartó undergraduate (alsófokú) képzés után kerül csak sor a magasabb, a graduate kép
zésre, mely általában egy-két évig tart. A teljes mértékű kiképzés általában nyolc évet vesz igénybe, 
mivel a graduate képzés után a doktori fokozat elnyerésére legalább két esztendőt kell fordítani, de 
bizonyos társadalomtudományi területeken négy-öt esztendőt is, ami a képzési időt tíz-tizenegy évre 
is felemeli. A doktori fokozat ily módon ritka, társadalmi rangot jelent, s az egyetemi tanárok a pro
fesszori cím helyett néha szívesebben használják a doktori címet. A doktor szót az Egyesült Államok
ban olyanféle tisztelettel ejtik ki, mint a valamikori feudális Európában a főnemesi címeket, -  e szó 
hangoztatása a szállodai portásnak néha nagyobb élvezetet jelent, mint a cím viselőjének. Az egye
temi diploma iránti tisztelet odáig terjed már, hogy ma banktisztviselőnek is szívesebben alkalmaz
nak valakit bölcsészdoktori diplomával, mint anélkül. Az árnyoldal itt is megvan : az Egyesült Álla
mok mintegy 2000 egyetemének jelentős része nagyon is vitatható színvonalú, — ez pedig magukban 
a diplomákban s a doktori címekben nem fejeződik ki. A cím és a diploma mellett tehát az érték, 
a színvonal valódi jelzése: az egyetem neve.

Az amerikai viszonyokat ismertető szerzők az ottani társadalom sajátos vonásaként említik a la
kosság gettó-ösztönét, elkülönülési vágyát. Ezt az ösztönt nem külső körülmények, hanem belső 
indokok juttatják érvényre. Az állam szívesen vegyítené el egymással a különböző nemzetiségekből 
eredt lakosságot, -  de az Egyesült Államok állampolgárai jobban érzik magukat a rokon szárma
zásúak között, s ha New York olasz „gettójából” elköltözik egy család, lakását csak olasznak adja 
át. Az elkülönülés még a foglalkozások, sőt a hivatali, a vállalati tisztségek szerint is érvényesül : cég
vezetők nem laknak egy bérházban, egy villatelepen az alacsonyabb rangú tisztviselőkkel. Ez 
a gettó-ösztön különös hangsúllyal érvényesül az egyetemeknél, melyek valóságos intellektuális get
tókká válnak, a városok mindennapi életétől elszigetelődnek, s az elszigetelődésre már képzése kez
detétől fogva ránevelik az értelmiséget.

Az amerikai egyetemek ugyanis a campus rendszerét követik: egy-egy campus, tehát -  néha csak 
jelképes -  „mező” köré települ az egyetem, többnyire egységes, összefüggő városrészt alkotva, karai
val, intézeteivel, tanszéki épületeivel, diákszállóival, klubjaival s a professzorok lakásaival. Ez
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a koncentrálódás megkönnyíti az egyetem mindennapi életét, de megnehezíti érintkezését a külvi
lággal. Az Egyesült Államok minden kényelemmel, sőt fényűzéssel berendezett egyetemi campusain, 
melyeken még az üzletek és a vendéglők is az egyetem meghosszabbításainak tetszenek, a városok
ban szétszórt, európai vagy hazai egyetemekre gondoltam : hallgatóknak is, tanároknak is meny
nyivel inkább hasznukra válik, hogy kénytelenek időnként felolvadni egy város életében, kénytele
nek összekerülni másféle emberekkel, mint amifélékkel napjaik nagyobbik részét együtt töltik.

Igazságtalan lennék, ha mindezek mellett a campus előnyeit vagy éppen ajándékait elhallgatnám. 
Barátomnak csak néhány lépést kell tennie otthonából, hogy Columbia egyetemi tanszékére eljut
hasson: átvág egy diákszálló előcsarnokán, végigmegy egy folyosón, s máris odajut a Bölcsészeti 
Csarnok elé, ahol dolgozószobája várja. New York lakónegyedeiből egy-két órányi időveszteséggel 
juthatna csak el az egyetemre, — s ha m ár a professzori otthonokat az egyetem részének tekintjük, 
úgy megfordítva, az egyetemet is tekinthetjük a professzori otthon toldalékának. Az Indiana egye
tem például nem is városrész, hanem a voltaképpeni város, erdőbe telepített campusával : a meleg ősz
ben a színes facsoportok közül déliesen fehérlenek elő az egyetemi épületek kőhomlokzatai, zizegő 
avarban gázolunk, mikor az előadóteremből átmegyünk a könyvtárba. A felhőtlen, mély kék égbolt 
alatt úgy érezzük, mintha egy üdülőtelepen tartózkodnánk; száraz, forró a levegő, Indiana síkságai 
vakító fényt vernek vissza a magosba. Az egyetem pedellusai szolgáltatják a rendőrséget, ellenőrzik 
az utak és a parkolóhelyek forgalmát; a tanárok éttermében, a barokk faliszőnyegekkel díszített, 
színes üvegablakokkal, súlyos függönyökkel otthoniasított, templomhajó méretű Tudor Roomban 
diákok és diáklányok a felszolgálók: az egyetem csak a legszükségesebb munkaerőért folyamodik 
a külvilághoz.

A campus egyik oldalát hosszan elnyúló épülettömb zárja le : a Union Building a szolgáltató üze
mek valóságos kombinátja. Egy részét a szálloda foglalja el (a legjobb és legolcsóbb szálló, melyet 
Amerikában meglaktunk), s helyet kapnak bennük a különböző klubok, büfék, fodrászszalonok, 
könyvkereskedések, fogadóhelyiségek, tornatermek, mosodák, üzletek, a postahivatal; hosszú folyo
sóin kóborolva hol egy repülőtér előcsarnokában, hol egy könyvtár olvasótermében érezhettük ma
gunkat. Nagy, csendes hallok szolgálnak itt tanulóhelyiségekül: vastag szőnyegek borítják a padlót, 
bőrhuzatú pamlagokat világítanak meg az ernyős állólámpák, a kandalló körül terebélyes zsőlyék ; 
könyvvel, jegyzettel kezükben tanyáznak itt az egyetem hallgatói, -  a fegyelem tökéletes : suttogást 
sem hallani. De még többen tanulnak napközben, szabad ég alatt, fák törzsének támaszkodva, vagy 
a magaslatokra vezető, napsütötte lépcsőkön. Este kivilágítják a bronzszobrok díszítette nagy szökő- 
kutat a színházépület előtt. Odabenn Nixon tart előadást, a szökőkutat pedig az ellene tüntető diá
kok járják körbe, magasra emelve a vietnami háborút elítélő feliratokat.

Mi a dán királyi balett előadását láttuk a színházban : az együttes teljesítménye egyenetlen volt, 
a rendezés, a koreográfia csaknem vidékies, -  a közönség pedig ugyanolyan igényes, mint bármelyik 
európai nagyvárosban. (Szívesebben hallgattuk volna meg az egyetem szimfonikus zenekarának 
hangversenyét, magyar származású karmesterének, Kozma Tibornak vezényletével : Bartók Con- 
certójának bloomingtoni előadásától elutazásunk fosztott meg.) Indiana síkságai és erdői közepén 
az umbriai táj köszönt bennünket a színház társalgójában, az olasz reneszánsz egyik kisebb meste
rének képén ; a háttér virágos mezeje láttán arra gondolok, hogy néhány lépésnyire innen, a szom
szédos Lilly Libraryben Theodore Dreiser egyik kéziratát lapoztam délelőtt : a halványuló töltőtoll
tinta árulkodott csak az idő múlásáról, a térésén elhelyezett, szigorú betűk még mindig eleven és 
erőteljes rajzként hatottak. Korok és kultúrák ilyen útkereszteződései mindig reménnyel töltenek el : 
talán még újabb, még változatosabb utak torkollhatnak majd beléjük.

Az emberben is fölismerhetjük a tájat : Indiana mezőinek egyenletességét, nyugalmát megtalál
tam az egyetem hallgatóinak tisztességében, komolyságában, abban a csendes szorgalomban, mely- 
lyel munkájukat végezték. Középnyugat mezőgazdasági lakosságának kiegyensúlyozottsága — talán 
az egész esztendőn át végzett munka természet szabta ütemének folyományaként -  az Indiana egye
tem hallgatóinak magatartásán is megmutatkozik : végtelen síkságokon, tágas térségeken telhetett el 
a gyermekkoruk, s a műveltség megszerzésére ugyanazzal a módszerességgel vállalkoznak, mint 
farmer szüleik a termőföld megművelésére.

A keleti part zsúfoltsága, feszített élete viszont a Boston melletti Harvard egyetem hallgatóinak 
életstílusát is megszabja, ezt a zajos, nyugtalan, ingerülten egyénieskedő stílust, mely oly kihívóan 
mond ellent az előkelővé és hagyományossá dekorált egyetemi környezetnek. A régi angol egyete
mek építészeti ízlését utánozó college-ok közt, a Harvard Yard ősi fái alatt, a Massachusetts Avenue
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mellékutcáinak kertes házaiban, az éttermekben és a mulatóhelyeken, mindenütt, ahol az egyetemi 
ifjúság jelen van, a lázadásnak és a különcségnek ugyanazzal az elszánt, szinte általánosan kötelező 
stílusával találkozunk. A Harvardot a gazdagok egyetemének is mondják, s állítólag az itt tanuló 
nemzedék kibékíthetetlen ellentétbe került szüleivel, nem hajlandó elfogadni normáikat, nézeteiket, 
konvencióikat. De épp az ilyenfajta, külsőségekben megmutatkozó lázadások hunynak ki leghama
rabb, s a „dühös fiatalok” majd sietősebben alkusznak meg a konvenciókkal, semmint azt dühük 
korszakában sejtenék. És ez nem megnyugtató, nem is megvigasztaló; a megújulás elvetélődő 
szándéka csak a holt lelkek tömegét igazolja; a kockázatoktól mentesített, szilárd anyagi bizto
sítékokkal rendelkező lázadás: a nyárspolgár szórakozása, a „forró kályhát” soha meg nem ölelő 
konformizmus önáltatása. Vállukig érő hajzatukkal, múzeumi autóikon, ezek a fiatalemberek a 
lázadásnak nem a szellemét, hanem csak a divatját testesítik meg. Az igazi lázadás, az igazi újítás 
sohasem ennyire kiáltó, sohasem enynyire testületi, és főként, sohasem tudja ily sikeresen reklá
mozni önmagát.

*

De ugyancsak Harvard közegében az egyetemi élet olyan stílusával is megismerkedhettünk, mely 
az Egyesült Államokban talán leginkább emlékeztet az európaira. A Lowell House udvarának pá
zsitja, a fák őszi lombsátra évszázadok mélabújának látszatát kelti, holott az épület aligha lehet 
öregebb három évtizednél. De a master otthonában úgy érezzük magunkat, mint C. P. Snow vala
melyik regényének színterén. A csillogó padló, a faburkolat, a dörzsölt felületű, jószagú bútorok, 
a csend, az ápoltság, az ablakokra hajló ágak a kertben, az ezüst teáskészlet, a kandalló bronz tűz- 
kutyái : mindezt házigazdáink szavai és gesztusai avatják valódivá, régtől ismerőssé és otthonossá, 
holott most találkozunk elsőízben, s mégcsak a szakmánk sem közös. De ugyanígy érzem magam ott
honosan abban a körben, melybe Harry Levin, a kitűnő irodalomtörténész professzor vezet el, 
s melynek tagjai -  különféle szakokhoz tartozó tudósok -  időnként együtt vacsoráznak. Erich 
Leinsdorffal, a mágikus karmesterrel találkozom itt, a Bostoni Szimfónikusok vezetőjével, akit 
a Siegfried-idill és a Kilencedik Szimfónia előadásán csodálhattunk meg.

Fizikusok, közgazdászok, orvosok, filológusok ülnek az asztalnál, s a beszélgetés a világ dolgai 
fölötti könnyed eszmecsere formáját ölti. A karmester egy könyvről beszél, mely Bécs török ostro
mát helyezte új megvilágításba : Sobieski János szerepéről többeknek van önálló véleményük, s a 
török vereség jelentőségéről is. Lehetséges, hogy Európa sorsának alakulására hatott ki ez a vereség? 
Bizonyára, -  de hisz e sors alakulására minduntalan annyiféle tényező kihatott. Bécs sikertelen 
ostroma is. Amerika nem ismeri Európa földrajzát és történelmét: az egyetemek környékén mégis 
készenlétben áll az az élő ismeret, mely a nemzetet alkalomadtán kisegítheti. Az angol királyi udvar 
költségvetése kerül szóba : kiszámítják, mennyire nehezíti ez a válságos angol államgazdaság hely
zetét; vannak, akik szerint a monarchikus forma megszüntetésével kell számolni Angliában. Talán 
más európai monarchiákban is? Igaz, Hollandiában erősebb a királyi család gazdasági bázisa: 
birtokában az ország egy jelentős része. De Gaulle nevét itt is csodálkozó sértődöttséggel említik, 
mint a legtöbb helyen Amerikában. Egy fiatal fizikustól megtudom, hogy a legmodernebb fizika 
előfutárjai közt tartják ma számon Eötvös Lorándot. A szobában megsűrűsödik a levegő, a szivar
füst meggyűlik a csillár alatt, a gömb alakú konyakos poharak szintje ugyancsak megapadt, szét
húzzák a nehéz bársonyfüggönyöket, a kertes utca gyümölcsfái holdfényben állnak. Eötvös Loránd- 
ról Bunsenre, majd a múltszázadi Göttingára és Heidelbergre fordul a beszélgetés. Harvard úgy 
beszél róluk, mint távoli unokatestvérekről. Harry Lavin óvatos kétkedéssel említi a divatos varsói 
Shakespeare-értelmezéseket. Az alacsony mennyezetű, sötétvörös selyemtapétával bélelt szobában 
úgy ülünk, mint egy dobozban, melynek fedele alatt gondolatok, ötletek és kíváncsiságok csecsebe
cséit gyűjtötték össze.

*

Az egyetemi campus, a szellemi koncentrációnak ez a formája, néha valóban erővé tudja összefog
ni az eszmét és a tudást, mely szétszórtan és magányosan szertekallódnék. Az egyetem a szellemi 
magány feloldásának egyik lehetősége, -  bár ideiglenes lehetőség, mert a végső feloldás csak az iga
zán széles közegben lehetséges. A campus egyelőre a maga szigetszerepét tökéletesíti szellemi idillé, 
s a környezetet is ehhez az idillhez idomítja. Ahol ez még lehetséges, inkább a tájat veszi birtokba, 
mint a várost; a California egyetem nem San Franciscóban székel, hanem Berkeley-ben, eukalip-
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túszok szürkészöld ligetében ; még az olyan kisváros is, mint Kalamazoo, egyetemnek tekinti bizo
nyos tanintézetek csoportját, s szelíd dombon helyezi el, a michigani táj lankái között.

Az amerikai egyetemek egyelőre nem hogy a tagolódásra törekednének, de a tömeges szakember- 
képzést tekintik céljuknak. A campus nemcsak a diákokat és az oktatókat egyesíti, de beleolvaszt az 
egyetembe olyan szakmákat is, melyek Európában csak az egyetemen kívül nyernek helyet : a kü
lönböző művészeteket, sőt, ezek olyan ágazatait is, mint pl. a reklámgrafika, a fényképészet vagy 
az ötvösmesterség. A valóban rangos egyetemeken az oktatási színvonal egyelőre még nem vált két
ségessé, mivel igen komoly anyagi áldozatokkal sikerült még elkerülni a tömeges előadásoknak azt 
a rendszerét, mely Európában az oktatást fojtogatja, s a professzor személyes hatását egy személy
telen tankönyv vagy jegyzet lehetőségei alá szorítja. A Sorbonne-on háromezres létszámú amfi
teátrumokban hangzanak el bizonyos előadások, -  az Egyesült Államok legjobb egyetemein kis 
csoportok vehetnek csak részt a professzor előadásán, mely ily módon élénk és bensőséges szeminá
riummá válik. Ehhez persze igen sok oktatóra van szükség, s az oktatók létszámát, a színvonal ve
szélyeztetése nélkül, nem lehet korlátlanul emelni. Az Indiana egyetemen épp ott-tartózkodásunk 
idején fogadta az elnök (ez a rang ott a rektor rangjának felel meg) az újonnan alkalmazott oktató
kat : ötszáz tanárt, -  holott ez az egyetem nem is tartozik a legnagyobbak közé. Az egyetemek hall
gatói létszámának megnövekedése miatt kényszerül arra az Egyesült Államok, hogy a világ külön
böző részeiben „vásároljon” egyetemi oktatókat. Az egyes tudományágak nemzeti kongresszusai 
pedig -  több ezernyi résztvevőikkel -  valóságos „embervásárokká” válnak: az egyetemek itt szerzik 
be a szükséges oktatókat.

A kis létszámú hallgatói csoportok megnövelik a professzorok óraszámát, az egyetem kíméletlenül 
nyeli el az oktatók idejét, s többségüknek a tudományos munkára alig ad lehetőséget. De mit ér 
majd csakhamar az olyan egyetem, melynek oktatói nem alkotó tudósok maguk is? Sajnos, nemcsak 
az Egyesült Államokban, de a mi országainkban is egyre inkább „névtelenné” válik a professzori 
gárda, — a tudósi egyéniségek, az iskolát teremtő professzorok tevékenysége elé egyre több akadály 
gördül. De ily módon az egyetemek épp egyetemjellegüket vesztik majd el, s épp a tudomány mű
velésére válnak alkalmatlanokká. A tömeges szakemberképzés éppoly szükséges és hasznos, mint 
amennyire végzetszerű is. Nem lehet kikerülni ezt a szükséget, ezt a végzetet. De mit adjunk a jövő 
szakembereinek, ha a tudományok fejlődéséről nem gondoskodunk?

Ami az Egyesült Államok egyetemein leginkább meglepett, azt a tudományos munka végzésének, 
a kutatásnak az alkotásnak az oktatók számára általában szűkre szabott lehetősége volt. Az „egész 
embert” igénylő egyetemi munka valójában félembereket teremt, -  mivel nem nyújt lehetőséget az 
egyéni kutatásra, a tudományos alkotómunkára. A publikálást megnehezítik a magas nyomdai költ
ségek is, a szakfolyóiratok pedig nem hogy honoráriumot fizetnének, de a szerzővel fizettetik meg 
egy-egy cikk kinyomtatásának költségeit. Az amerikai professzorok többsége hamarább vásárolhat 
két gépkocsit, mintsem egy könyvét kiadassa. Idehaza az utóbbi a könnyebb, s ezt tudnunk kell, 
s ügyelnünk is arra, hogy így maradjon. Felelős gonddal kell vigyáznunk arra is, hogy egyetemein
ken a tudományos alkotómunka lehetőségei legalábbis ne romoljanak. Érdemes tudnunk, mi az, 
ami nálunk jó, nehogy könnyelműen elveszítsük.

Az amerikai egyetemi tanárok bizonyos időközökben hosszabb, egész évre szóló, ösztöndíjszerű 
szabadságot kapnak, hogy tudományos munkát végezzenek vagy tanulmányutakat tehessenek 
Európában. De az ilyen epizódszerű lehetőségeknél többet érne, ha folyamatosan, az egész évben 
végzett egyetemi munka mellett maradhatna több idejük a kutatásra vagy arra, hogy a tudomány 
fejlődésével lépést tartsanak. Az Egyesült Államok egész életét az jellemzi, hogy ott pénzhez köny- 
nyebben juthatni, mint időhöz. Pedig ma már az idő talán a pénznél is többet ér.

Persze, a legnevesebb tudósok itt is időt, lehetőséget találnak arra, hogy alkotó munkát végezze
nek, s igen jelentős műveket adhassanak ki. De az ilyen tudósok száma viszonylag csekély, holott 
az egyetemek szerepének, súlyának megnövekedése az alkotó tudomány szerepének, kezdeményé
nek megnövekedését is igényelné.

*

Az egyetemi oktatás amerikai módszerein is érdemes elgondolkoznunk, még akkor is, ha tudjuk, 
hogy általános elterjesztésük komoly anyagi áldozatokkal járna. Helyerikénti alkalmazásuk azonban 
nem igényelne egyebet, mint némi kísérletező kedvet. Az amerikai egyetemeken egy-egy professzori 
óra csak részben jelent előadást, -  s néha nagyobbik részében inkább szemináriumszerű beszélgetést,.
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melynek során a hallgatók kérdéseire felel a professzor, vagy néha ő intéz kérdéseket hozzájuk 
Ezek a kölcsönös kérdések és feleletek néha olyan élénkséggel telítik az egyetemi órákat, aminőt 
a hagyományos előadásmód legmagasabb szintje sem tud felkelteni.

Ezt az élénkséget élvezhettem Lotz János professzor általános nyelvészeti előadásain, a Columbia 
egyetemen. De az egykori Eötvös-kollégistának, egyetemi éveim társának és barátjának amerikai 
stílusában nem volt nehéz fölismernem a hazait : Gombocz Zoltán valamikori legendás előadásainak 
tovább élő hagyományát. A New York-i terem légköre otthoniasan idézte föl a Múzeum körút kari 
épületének második emeleti nagy előadótermét, bepárásodott ablakaival, a katedra lépcsőin ku
porgó diákokkal. A New York-i teremben elhangzottak logikája és tisztasága a Gombocz-iskola ter
méke volt, -  de már kiegészülve sok minden egyébbel, ami részint az előadó egyéniségéből, valamint 
egy új nyelvtudományi szemléletből -  és a professzort is formáló új körülményekből fakadt. Vala
hányszor azóta Lotz János előadásait hallgattam magyar nyelvtani koncepciójáról, mindig úgy 
éreztem, hogy szemléletének frissességét, élénkségét annak a körülménynek is köszönheti, hogy 
magyarul nem tudók számára kell a magyar nyelvtant megmagyaráznia. A mesternél, Gombocz 
Zoltánnál olimpuszi egyenletességgel érvényesült a tisztaság és a logika,-a New York-i katedrán 
azonban szenvedélyes és támadó feszültséggel. E feszültség okát csakhamar megértettem: az előadó 
kikényszeríti hallgatóiból a kérdések vagy ellenvetések formájában megmutatkozó együttgondolko
dást, — valósággal birkózásra akarja kényszeríteni őket, a gondolattal, az anyaggal való megbirkó
zásra. De: együttes birkózásra, együttes gondolkodásra is, -  a tudós legnagyobb becsvágya az, 
hogy hallgatósága vele együtt gondolkozzék, és készséggel segít, hogy az együttes gondolkodás aka
dályai elháruljanak. Nem egy amerikai professzort olyankor láttam elégedetlennek, amikor 
kihívását nem fogadták el, s a gondolattal való együttes megbirkózás, az együttes gondolkodás 
elmaradt.

Többen biztosítottak arról, hogy a legjobb amerikai egyetemeken valóban létrejön az együttes 
gondolkodás folyamata, s ez megkönnyíti azoknak a tudósoknak feladatát, akik könyvet írnak vagy 
kutatást végeznek. A felsőfokú szemináriumban öt válogatott jelölttel esztendőn át folytatott viták 
és próbák végül is a probléma tisztázásához, a tudományos bizonyossághoz vezethetnek. Egy norvég 
filozófus — a Harvard vendégprofesszora-mondta nekem, hogy filozófiatörténeti szemináriumában 
tizenöt olyan doktorjelölt dolgozik, akiknek mindegyike egy-egy korszak vagy részletkérdés alapos, 
tárgyi ismerője, vagyis ez az együttes olyan ismeretanyagot birtokol, aminővel egyetlen szakember 
alig is rendelkezhetik, s éppen ezért a szeminárium tagjai kölcsönösen „kisegíthetik” egymást prob
lémáik megoldásában.

De ahhoz, hogy ilyen munka létrejöhessen, a követelmények állandó fokozására s mind türelmet
lenebb igényességre van szükség. Az amerikai egyetemeken -  és ismét csak a legnagyobbakra és 
a legjobbakra gondolok -  a hallgatókkal szemben támasztott követelmények igen magasak, a vizs
gák egyre nehezebbek, a megtanulandó anyag egyre terjedelmesebb. Ezek az egyetemek inkább 
abban versenyeznek egymással, hogy a követelményeket növeljék, s ez helyes útja annak is, hogy 
hallgatóik közül a legjobbakat kiválasszák, illetve, hogy a minél alkalmasabbak előtt nyissanak 
kaput. Berkeley (Kalifornia) összehasonlító irodalomtörténeti tanszékén az egymással párhuzamba 
állított vagy a hatásukban vizsgált műveket mindig eredeti nyelvükön kell olvasni, tehát a francia, 
az orosz vagy a német irodalom különböző jelenségeinek összehasonlításához ezt a három nyelvet 
is ismerni kell, s ha a török vagy a perzsa hatásokat tanulmányozza valaki, úgy törökül, perzsául 
kell megtanulnia. Holott a fordítások nagy száma miatt ugyanezt a munkát jóval kevesebb nyelv- 
ismerettel is elvégezhetnék. A latin és a görög nyelv lassan ismét az ismertebbek közé lép, mivel az 
antik irodalommal foglalkozók -  habár nem a latin vagy a görög a szakjuk -  hovatovább röstellked- 
ve nyúlnak a fordításokhoz.

Részt vettem azon a konferencián, melyet a nagy tavak környékének államaiban működő egyete
mek összehasonlító irodalomtörténészei Gull Lakeben, Michigan állam e nyugalmas kirándulóhe
lyén, egy kis tó partján, erdők és mezőségek csendjétől övezetien tartottak. A Big Ten, a „tíz nagy” 
egyetem összehasonlító irodalomtörténeti programját hangolták itt össze, tehát egy viszonylag szűk 
tudományterület körülményeiből kellett következtetnem az egyetemek általánosabb viszonyaira. 
Michigan, Illinois, Indiana, Ohio, Minnesota, Wisconsin egyetemein, melyeknek legtöbbje nem 
tartozik az ismertebbek közé, de távoli vidékeken meghúzódva is erélyes fejlesztési programot hajt 
végre : a nyelvtanulási lehetőségek és követelmények igen változatosak. A nagy világnyelveken kívül 
(az orosz, a francia, a német, a kínai, a spanyol) rendszeresen oktatják a latint és a görögöt, de az
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akkádot, az arámit, a bengálit, a koptot, az egyiptomit, az etruszkot, a japánt, a mongolt, a hindit, 
a hittitát, a provanszit, a szírt, az óperzsát és az avesztánt, a szanszkritot, -  és ezenkívül még vala
mennyi európai nyelvet, köztük a magyart is. Hallottam, hogy a tudományfejlesztés 1958 óta első
sorban a fizikára, a matematikára és a nyelvekre irányul. Senki sem tagadja, hogy a szovjet szput- 
nyik fellövésének következményeként.

Ugyanezeken az egyetemeken az irodalom oktatása többnyire szerzőkre bontott, portrészerű 
fejezetekben történik; Joseph Conrad vagy Henry James éppúgy külön fejezetekben szerepelnek, 
mint Yeats vagy Dickens, Hemingway vagy Chaucer. E fejezetekhez csatlakoznak az irányzatokat 
tárgyaló előadások vagy a műfajok, a kritikai iskolák bemutatása. A témák tehát nem szorulnak 
össze egyetlen előadás keretébe, a hallgatóknak különböző előadásokból kell összeszedniök csak 
egyetlen korszakra vonatkozó ismereteiket is. Ez lehetővé teszi az alapos, igényes tárgyalást, -  de 
kétségtelenül „megterheli” a hallgatókat: az amerikai egyetemek az ilyesmiben nem kíméletesek. 
De ugyanez a monografikus tárgyalás érvényesül a többi irodalomnál is : külön fejezetek szólnak 
Mauriacról vagy Voltaire-ről, Lessingről vagy a Faustról, Pindaroszról vagy Arisztotelész Retori
kájáról, Juvenalisról vagy Senecáról, Ibsenről vagy Puskinról, Csehovról vagy Biokról, Lope de 
Vegáról vagy Rubén Darióról, míg az összefoglaló fejezetek inkább az olyan témákat ölelik fel, 
mint a szláv romantika, az alexandriai korszak irodalma, vagy a lengyel, a magyar, a cseh irodalom 
foglalata stb. Ezek az előadások bizonyára egyenetlen színvonalúak, de az is kétségtelen, hogy szá
mos olyan egyetemi tanárral ismerkedtem meg, aki a maga területének biztos gazdája volt. A szput- 
nyik fellövéséből az amerikai egyetemek gyorsan levontak bizonyos tanulságokat. Európában vala
mikor az Egyesült Államok egyetemeinek nagy számán még mosolyogtak is, -  tekintélye csak Colum
biának, Yale-nek, Princetonnak, Harvardnak, Chicagónak, Berkeleynek volt. Nem helyes megma
radnunk abban a kényelmes hiedelemben, hogy' az amerikai egyetemek nagy többsége csak közép
iskolai színvonalon működik. Abban sem lehetünk egészen bizonyosak, hogy az európai egyetemek 
egy részénél a színvonal megőrzéséért alig kell valamit tenni. Azt hiszem, meglepően nagy lehet 
azoknak az eddig névtelen amerikai egyetemeknek a száma, melyek most gyors fejlődésnek indultak, 
s tiszteletre méltó színvonalat alakítottak ki. Meglepődtem azon a részletességen és alaposságon, 
melyet az orosz és a szovjet irodalom oktatására fordítanak, nemhogy a híres, de az eddig még alig 
ismert, távoli vidékeken rejtező egyetemeken is. Az amerikai reakció emiatt nevezi is „kommunis
tának” az értelmiséget. De mindebben olyan nemes kihívást is láthatunk, aminő a szputnyik 
volt: a szellemi, a tudományos verseny kihívását.

*

Az amerikai irodalomtörténészek felfogásával régóta folytatunk vitát, de mindig elismerve, hogy 
módszerük kiváltképpen alkalmas arra, hogy az irodalomnak irodalmiságához, a költészetnek pedig 
költőiségéhez nyújtson kulcsot. Főként a történetiséget hiányoltuk mindig műveikben, vagyis azok
nak a folyamatoknak érzékeltetését, melyek a művekben az előzményeket és a kortársi jelenségeket 
egymással kereszteztetik, az irodalom köré a jelent és a múltat felidézik, s a műhöz, az íróhoz ily 
módon az objektív, de hozzájuk mégis oly szorosan tapadó valóság útjain is közelébb férkőznünk 
segítenek. Az amerikai tudósok irodalomszemléletének zártsága, statikus volta az elvontság, sőt 
a meddőség veszélyei miatt látszott aggasztónak. Egymagában a történeti szemlélet sem nyújthat 
kulcsot a műhöz, de a történeti folyamatoktól elszakítottan szemlélt műalkotást mintha az életétől 
fosztanák meg. Ezért a történetietlenségért mégsem kárpótolhat a máris küszöbön álló visszahatás, 
az irodalomnak olyan szociológiai szemlélete, melyre mintha a fiatalabb amerikai nemzedék haj- 
lanék. Ez a szemlélet még abban a tévhitben is él, hogy köze van a marxizmushoz, s a maga igazo
lására a marxizmusnak leegyszerűsített, egyoldalúan gazdasági és politikai elemzésekre szorított 
irodalomszemléletére is hivatkozni próbál.

Az amerikai irodalomtudomány mégis sikeresen ragadott meg egy olyan lehetőséget, amelyet az 
európai inkább elhanyagol : minél szélesebb világirodalmi viszonylatokban gondolkodik, s anyagát 
is minél többféle korszakból meríti. A modern regény kutatója éppúgy támaszkodik görög és római 
elméletekre, mint a XVI. század spanyol és a XVII. század francia teoretikusaira. A bibliográfia 
avégett vált itt oly nélkülözhetetlen tudománnyá, hogy a monográfiák minél változatosabb kútfők
ből meríthessenek. A doktori értekezések írói az európai irodalmak még felkutatatlan problémáinak 
megoldására vállalkoznak, s annyira új anyagot nyújtanak, hogy Európa néhány nemzeti irodalmá-
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nak szakemberei egyre inkább rájuk szorulnak. Az amerikai irodalmat sohasem választják le az 
európairól, s egy-egy európai irodalmat mindig csak más irodalmakkal összefüggésben tárgyalnak. 
Az amerikai egyetemeken a legritkábbak az egyoldalú korszakspecialisták : a részletkérdésekkel fog
lalkozók is egyszerre több korszakot tekintenek át, s az élő, a legmodernebb korszaktól nem szakadnak 
el. Az európai irodalom, az antik korszaktól kezdődően, meglepően élővé vált az amerikai iroda
lomtudomány tudatában. Nemzeti irodalomtörténetírás helyett egyre inkább az általános irodalom- 
tudomány körvonalai bontakoznak ki a legnagyobbak életművében; René Wellek nagy kritika
története, vagy Harry Levinnek a francia realistákról szóló könyve: ennek az általánosságra 
törekvő, a szintézis jegyében mozgó irodalomszemléletnek legjelesebb példái. A mi irodalomtudo
mányunk is magáévá kell tegye az amerikai tudósok nagyrészének igényét arra, hogy viszonylag 
széles anyag fölött rendelkezzenek, mélységükben és kiterjedésükben tekintsenek át nemzeti iro
dalmakat, és a legkülönfélébb korszakok akár feledésbe is merült elméleti, kritikai rendszereinek 
tanulságaihoz folyamodjanak.

Más kérdés, hogy az amerikai irodalomtudomány, mely bizonyos európai irodalmakat oly „szé
lesen” és „mélyen” birtokol, mindamellett eljuthatott-e, ha nem is a világirodalomnak, de csak az 
európai irodalmak általános jelenségeinek és törvényszerűségeinek valódi felismeréséhez? Az ameri
kai irodalomszemlélet legnagyobb szépséghibája: magának az európai irodalom fogalmának egy
oldalú leszűkítése. Ismereteink mezőinek megvannak a maguk szükségszerű határai, — túl szélesre 
vont határokkal az ismeretek is mind kétesebbekké válnak. De bizonyos ismeretek kirekesztése 
ugyanígy kérdésessé teszi a birtokoltakat is. Ha a mondat második felét nem hallgatjuk meg, félre
érthetjük az elsőt. Az amerikai irodalomszemlélet hajlik is arra, hogy így tegyen. Az európai roman
tikát nem érthetjük meg, ha a francia, a német és az angol romantikát ismerjük, s figyelmen kívül 
hagyjuk a közép-európai romantikákat, például a lengyelt, a csehet, a magyart. Mert emezekben az 
irodalmakban a nyugaton megkezdett mondat folytatódik, másféle értelemben, -  és a mondat má
sodik fele módosítja a mondat első felét is. Az amerikai irodalomtudomány leszűkítette az európai 
irodalmak körét, s emiatt néha nem is értheti meg az európai irodalmi jelenségeket. Igen gyakran 
olyan rangos részismeretekkel rendelkezik, melyeket teljes ismereteknek tekint, és emiatt félrevezeti 
önmagát. Mindez összefügg az amerikaiak Európa-szemléletével is, azzal a csüggedtséggel és 
tanácstalansággal, mellyel ők Európa történelmének, művelődésének sokféleségére tekintenek. 
Emiatt teremtenek meg maguknak egy redukált Európát, melyben otthonosabban érezhetik magu
kat, s később bizonyos sértődöttséggel veszik tudomásul, hogy az európai valóság megcáfolja az 
ő fikciójukat. A félreértett Európa: íme, a mai amerikai tudat egyik legveszedelmesebb eleme, — 
még ha az amerikai irodalomtudományban nem is félreértésről, hanem inkább részleges értésről 
kell beszélnünk. De ez a részlegesség is nehezíti a valódi félreértések tisztázását.

Az amerikai irodalomtudomány egy redukált európai irodalom intenzív ismeretével rendelkezik. 
Részlegesség és alaposság sajátosságai kereszteződnek benne, s teszik egymást kérdésessé. Az ameri
kai irodalomszemlélet olyan európai irodalmat konstruált meg, melyben a görögön és a rómain kí
vül főként az angol, a francia, a német, a spanyol és az orosz irodalom alkotásai foglalnak helyet, de 
amelyben már sokkalta kevesebb hely jut az olasznak, a skandinávnak, és úgyszólván semmi hely 
Közép- és Kelet-Európának. Emezeknek irodalmai már csak a specialistákat érdeklik, s az általá
nos irodalomtudomány érdeklődési körén kívülmaradnak.

Kelet- és Közép-Európa irodalomtudománya, kritikája hajlik a nemzeti sértődöttségre, a jogos 
vagy jogtalan ingerültséggel szokta bizonygatni olyan költők és írók nagyságát, akiket a nemzetközi 
közvélemény még névről sem ismer. Ne kövessük a kínos példát, de ne is hajoljunk arra, hogy a re
dukció, a részlegesség feltételeit elfogadjuk. Az amerikai irodalomtudomány valóban ismeri -  kitű
nően, néha úttörőén ismeri -  Európa redukált irodalmát, de nem értheti meg az egész Európát átható 
olyan irányzatokat, aminők például a felvilágosodás vagy a romantika, vagy a szimbolizmus, -  
nem értheti meg az európai eszmék valódi történetét vagy a műfajok fejlődésének sajátosságait. Az 
amerikai irodalomtudomány munkamódszeréből sokmindent tanulhatunk, -  de óvakodjunk attól, 
hogy az anyag kiválasztásának náluk érvényes elvét is átvegyük. Annál is inkább óvakodnunk kell 
ettől, mivel vannak jelentős teoretikusaink, akik szakasztott ugyanúgy redukálják az európai irodal
mat, ahogyan azt az amerikai általános irodalomtudomány teszi. Persze, még emennek részlegessé
gét, egyoldalúságát sem tekinthetjük véglegesnek vagy végzetszerűnek. Az egyetemi programokon sze
repelnek már olyan nyelvek és irodalmak, melyek még nem léptek be az általános irodalomtudo
mány körébe, s melyek egyelőre még az összehasonlító irodalomtörténeti kutatásokban sem nyer-
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tek helyet. Ezeknek az irodalmaknak -  európaiaknak és nem európaiaknak -  jelenségeire, folya
mataira kell majd ki terjeszkednie az amerikai általános irodalomtudománynak ahhoz, hogy mostani, 
redukált világirodalmi, illetve európai irodalmi szemléletén valamikor túljuthasson.

*

Új emberekkel, új helyekkel, új intézményekkel néha nem is a helyszínen ismerkedünk meg igazán ; 
ismeretünk többnyire akkor válik megbízhatóvá -  tehát: mély és igazi tulajdonunkká - , amikor 
a helyszínt már lehagytuk, s mindaz, amit átéltünk és tapasztaltunk, önmagától leli meg helyét gon
dolkodásunkban, tudatunkban, mégpedig annyira önkénytelenül, hogy már újnak és frissen szer
zettnek sem érezzük. Nem napok, de hónapok múltán ébredtünk rá mi is, hogy az amerikai értel
miség körében szerzett tapasztalataink egységes képbe rendeződtek. Erre az elrendeződésre volt 
szükség ahhoz, hogy ennek az értelmiségnek mai szerepét érthessük és a jövőbelit talán sejthessük.

Az amerikai egyetemeken tovább folyik majd a tömeges szakemberképzés,—de az, hogy ebből a kép
zésből milyen jövő születik meg, az a mai értelmiségen is múlik. Még nem dőlt el, hogy az Egyesült 
Államok jövendő értelmisége önelégültté és kényelemszeretővé nevelődik-e, vagy pedig felelősség- 
érzettől áthatóttá, a megoldatlanságok megoldására és az igazságtalanságok orvoslására hajlamossá? 
Erkölcs és értelem egyelőre nem találják meg helyüket azokban az új viszonyokban, melyeket 
a technika és a szervezés nagy vállalkozásai teremtettek meg. Az értelem és a lélek kultúráját az 
értelmiségnek kellene elterjesztenie, hogy valóban megváltoztassa ennek az országnak arculatát. 
Elég erős lesz-e erre? Átérzi-e majd hivatását, -  s felébresztik-e benne máris ezt a hivatást? Mert 
nem elegendő ezt a hivatást csak a campus kiváltságos viszonyai közt, csak a gazdasági védettség 
bensőségében gyakorolnia. A campuson túli világ még mindig csak részben fogékony, sőt, jelentős 
részben épp ellenséges mindazzal szemben, amiben Amerika mai értelmisége a maga hivatását meg
lelhetné. A konformizmus ma inkább azt kívánja ettől az értelmiségtől, hogy nem-konformista lát
szatokra törve, különccé és bohémmé stilizálja magát. A keresett hanyagsággal öltözködő, keresett 
szabadossággal viselkedő értelmiség, mely a japán és az olasz filmeket bemutató mozik előcsarnokai
ban, az absztrakt képzőművészek tárlatain, a Museum of Modern Arts termeiben az 1946-os párizsi 
egzisztencialista kávéházak modorát élteti tovább : máris csak hagyományos szerepet tölt be, két 
évtizedes hagyományt terjeszt közkeletűvé, s mivel a neki szánt szerepet, a társadalmon kívüli 
bohém szerepét fogadta el, máris egyféle gettóba zárkózott. Mert gettóban élni kényelmesebb és 
illendőbb, ha mindenki valamifajta gettóban él. Dehát Amerika új értelmiségének épp a gettókat kel
lene megszüntetnie. Mert még az illedelmes, még a díszes, sőt, irigyelt gettók is : fojtogatóak.

Az egyetem, az értelmiségi pálya tekintélyt szerzett az Egyesült Államokban, s kívánatossá vált. 
De ez az ország még nem döntötte el, hogy legújabb történelmét az értelem és az erkölcs, az embe
riesség és a haladás, vagy pedig az értelmetlenség és a reakció jegyében kívánja-e leélni. Az embe
rek túlnyomó többsége itt jóakaratú, -  de a legjobb akarat is a pokolba vezető út kövévé válhatik. 
Épp az igazi műveltség hiánya miatt válik oly kiszolgáltatottá a legjobb akarat is : a félrevezetés, 
a rossz tájékoztatás, a pánikkeltés, a hazugság célzatainak prédájává. A kényelemre rászoktatott 
közvélemény nem szereti, ha kényelmetlen és nyugtalanító igazságokra figyelmeztetik. Az Egyesült 
Államokban sok ilyen igazság várja, hogy felhívják rá a figyelmet. Ez a figyelemfelhívás az értelmi
ség hivatásának része is. Ha kitér előle, mi haszna lehet a tudomány utópikus rétjének, az egye
tem gonddal védett eliziumi mezejének? Az olyan értelmiség, mely hivatását betölteni kész, elkerül
hetetlenül szemben találja majd magát mindazzal, ami Kennedy meggyilkoltatása óta egyre in
kább megmutatkozik: az esztelenséggel és az embertelenséggel, a cinizmussal és az erőszakkal, 
melyeknek politikai esélyei ma nagyobbak, mint valaha. De ha ez így van, úgy az is igaz, hogy az 
értelem és az erkölcs ereje fordíthatja csak meg ezeket az esélyeket, tehát amaz erő, melynek meg
testesítésére az értelmiség is hivatott.

Ennek a hivatottságnak számos jelét ismerhettük föl az Egyesült Államok értelmiségénél. A viet
nami háború elleni tiltakozásnak valóságos központjai az egyetemek; a Harvardon nap mint nap 
röplapokat csúsztattak át ajtónk alatt, melyek tiltakozó gyűlésekre hívtak; Berkeley campusán ezrek 
tüntettek a háború ellen, s amikor a Washington Post egyik számában egész oldalnyi tiltakozó nyi
latkozatot találtam a háború ellen -  az egyetemek közös nyilatkozatát -, nem egy új ismerősöm ne
vére bukkanhattam, az egyetemi címeiket büszkén felsoroló aláírók között. San Franciscóban, 
a Fishermen’s Wharf öbölre tekintő éttermében, melynek lépcsőzetesen elhelyezett asztalai mellől 
az erődsziget és a túlpart sárga síkjai felé fordul a vendégek tekintete, a figyelmes vezetőség hang-
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szórón hívta fel az érdeklődést a tenger felé induló hajókra, köztük a nagy, szürke hadihajókra is 
(„ezeknek rendeltetési kikötőjét nem közölhetjük” -  mondotta épp a figyelemkeltés kedvéért a spea
ker), de a közönség közömbösen bontogatta az osztrigákat: szemöldök sem rándult a háborúra 
utaló közlés miatt. De valahányszor a kétszintes oaklandi hídon, ezen az öböl fölé feszülő autópályán 
vitt bennünket valamelyik egyetemi ismerősünk, nem állhatta meg, hogy keserűen és szégyenkezőn 
ne intsen az öböl egy távoli helye felé, ahol a csapatokat szokták behajózni. És nemcsak ez a háború 
az egyetlen gond, nemcsak ez az egyetlen jelenség, mely a közönyt tiltja. A campusdk környékén nem 
egy arcon láttam meg a gondot, s nem egy beszélgetésünkben derült ki ennek az értelmiségnek fele
lősségérzete. Ez a gond, ez a felelősségérzet támasztott bennünk bizalmat és becsülést a campusdk 
embereinek nagyrésze iránt, -  ennek a gondnak és felelősségérzetnek fölismerése talán a legbizta
tóbb emlék, melyet útunkról őrzünk.

SZILI JÓZSEF

A z  „elkötelezettség ” а mai amerikai irodálomban

1966 márciusában New Yorkban a Long Island egyetem által rendezett nemzetközi írókonferneián 
William Melvin Kelley, fiatal néger regényíró és publicista kijelentette, hogy az USA-ban az elnyo
más nagyobb, mint bármikor azelőtt, s a szabadság látszat csupán, mert a bírálat csak bizonyos ha
tárokig van megengedve. Ez a határvonal pedig ott helyezkedik el, ahol a valóban gyökeres válto
zások követelése kezdődhetnék. Megnehezíti a küzdelmet, hogy az USA-ban a dolgokat szisztema
tikusan összekeverik. Norman Rosten a szavak sorsával példázta ezt a ködösítő műveletet. Minthogy 
a vitatéma éppen a Forradalmak és forradalmárok az irodalomban kérdéscsoport volt, elmondta, hogy 
tizenöt évvel ezelőtt a „forradalom” szó nem lehetett volna bent egy ilyen találkozó programjában 
anélkül, hogy magára ne vonta volna az FBI figyelmét. Azóta azonban a szó, más hasonló szavak
kal együtt, belekerült a Madison Avenue őrlő malmába. Az eredmény az, hogy ma már minden 
„forradalom”. A nagy cégek évente „forradalmasítják” az autógyártást, a sörgyártást, a tisztító- 
szerek gyártását; van olyan kifejezés is, hogy „a pénz forradalma”, s ma már ott tartunk, hogy maga 
Rusk is képes szájára venni a „társadalmi forradalom” kifejezést.

Jerome Rothenberg, Hochhuth A helytartó című darabjának amerikai fordítója szerint minden 
írói gesztus egyszersmind politikai gesztus is. A vietnami háború elleni tiltakozás szintén irói feladat. 
Hivatkozott Zola J ’accuse-ének, Neruda, Marty, Gorkij, Thomas Mann, Brecht művészetének ha
ladó szerepére, s az amerikai írók kiállását a vietnami háború ellen a francia íróknak az algériai 
háború elleni tiltakozásához hasonlította. Szembeszállt azokkal, akik szerint az irodalomban a 
szekszualitás és a tiszta forma a forradalom legfőbb formája. Valójában, mondta, a forma része an
nak, amit mondunk, s a raffinált forma eltakarhatja azt a tényt, hogy semmi mondanivalónk nincs. 
Ebben a vitában Michel Butor, és különösen Nathalie Sarraute a francia „új regény” forradalmát 
tekintette az igazi irodalmi forradalmiság megnyilvánulásának, ám a jelenlevők többsége csak 
a társadalmi forradalmiság irodalmi megnyilvánulása kapcsán foglalkozott -  utalásszerűén — formai 
kérdésekkel. Érthető, hogy a figyelem nem formai kérdésekre összpontosult, hiszen a konferencia 
alatt, március 26-án zajlott le egy nagy háborúellenes felvonulás New Yorkban. A felvonuláson az 
írókonferencia számos vendége is részt vett. John Arden, a fiatal angol drámaíró, akinek Musgrave 
őrmester tánca című darabját épp akkor mutatta be az egyik New York-i színház, a felvonulás utáni 
órákban válaszolt a hallgatóság (főleg egyetemi hallgatók) kérdéseire, s midőn megkérdezték, há
borúellenesnek tartja-e darabját, annak a meggyőződésének adott kifejezést, hogy aligha akad mai 
író, aki háborúpárti művet írna. Sajnálta, hogy darabjának háborúellenes hatása nem lehet köz
vetlenebb. Jó volna, mondta, ha megnézné az Elnök, s utána szaladna a Fehér Házba, hívatná 
a generálisokat, és nyomban le is fúvatná a háborút. így azonban szükség van a tiltakozás egyéb 
módjára is, a felvonulásokra is. Ilyen módon tiltakozom, mondta. És ha ez árt a művészetnek? — 
kérdezte tűnődve. Üjabb kérdéssel válaszolt : -  Dehát vajat árusítsunk, amikor holnap bombák hull
hatnak ránk?

A politikai kérdéseket (például a vietnami háborút) illetően mintha nagyobb lett volna az 
egyetértés, mint az elkötelezettséggel kapcsolatos esztétikai. problémák tekintetében. Még az
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idős jiddis író, Isaac Bashevis Singer is, aki pedig tartózkodott attól, hogy állást foglaljon valami
féle tendenciózus írásművészet mellett, egy fiatalos hévvel nekiszegezett kérdésre, hogy vajon 
ő miért nem ír Vietnamról, így válaszolt: -  írnék róla én is, ha tudnám, hogy az Elnök is 
elolvasná . . .

Ami az elkötelezettség esztétikai vonatkozását és az amerikai írótársadalom e téren megtett 
előrehaladását illeti, nagyon tanulságos az a kötet, amelyet Howard Nemerov Poets on Poetry 
(New York, 1965) címmel állított össze azokból a válaszokból, amelyeket tizennyolc költő
társa adott négy, a költészet szerepére és lehetőségeire vonatkozó kérdésre. Maga Nemerov állást 
foglal a költészet ambiguitása ellen, vagyis éppen az ellen a teória ellen, amely gyakorlatilag kizárta 
a költészetből a nyílt és egyenes állásfoglalás lehetőségét. (Ismeretes, hogy az új kritikusok az ambi- 
guitás s ezzel párhuzamosan az „irónia” esztétikai elvvé emelésével támadták többek között még 
Shelley költészetét is, minthogy 6 kétértelműség nélkül, öniróniától mentesen, azaz egyértelmű 
szenvedélyességgel foglalt állást a társadalmi haladás mellett.) Nemerov elmondja, hogy ő is, mint 
sok társa, William Empsontól tanulta meg tisztelni az ambiguitás elvét. Ennek jegyében verseiket 
telerakták kiagyalt élcekkel, melyekről azt tartották, hogy egyszerre különböző szinteken fejtik ki 
a hatásukat. Most viszont úgy látja, hogy méltóbb feladat akárcsak egyetlen gondolatot is elválasz
tani kétértelmű környezetétől, mint az ambiguitás tudatos kultiválása. Ehhez hasonló gondolatot 
fogalmaz meg általánosabb formában John Malcolm Brinnin, amikor kijelenti, hogy a költészet 
a maga természeténél fogva törekedik a dolgok tisztázására és pontos meghatározására, noha ez nem 
feltétlenül a már meglevő és kényelmesen elfogadható állítások megismételésével egyenlő. A költők, 
írja, nem válthatják meg a világot, de segíthetik a civilizációs folyamatot azáltal, hogy a világot 
érdemesebbé teszik a megváltásra. Richard Wilbur egyszerűen és egyenesen veti fel az elkötelezett 
költészet kérdését. Azt állítja ugyan, hogy a művészi eltévelyedésnek nagyobb veszélye van a költő
polgár, mint az elidegenedett művész esetében, de mindjárt hozzáteszi, hogy 6 maga inkább ezt 
a kockázatot vállalja, mert úgy érzi, a költészet meddő, ha nem közösségi érzésből vagy legalábbis 
a közösség létrejöttének reményéből táplálkozik.

Elismerhetjük, hogy az elkötelezett, irányzatos írásművészet művelése valóban kockázattal jár. 
Nem valószínű azonban az, hogy ilyenkor nagyobb a kockázat, mint az „elkötelezetlen” művészi 
törekvések esetében. A nemrégiben még szinte egyeduralkodó esztétizáló nézetek befolyásának 
következménye, hogy az amerikai írók körében ilyen nagy hangsúly esik az elkötelezettséggel járó 
művészi kockázatra. A kockázat csak annyival nagyobb, amennyivel a feladat: a sikerületlen 
megoldás nemcsak a művészt, hanem a képviselni szándékozott ügyet is kompromittálhatja.

A közéleti költészettel járó esztétikai kockázat, illetve pontosabban a vele kapcsolatos beideg- 
zettség lehet az oka annak is, hogy némely költő szívesen vállal aktív szerepet például a vietnami 
háború elleni mozgalomban, de költészete továbbra is szinte kizárólagos jelleggel magánköltészet 
marad. Vélhetően ezért idegenkedik a Johnsontól kapott meghívást a vietnami háborúra hivat
kozva visszautasító Robert Lowell is attól, hogy közéleti álláspontját versekben, versek sorozatában 
kifejezze, noha népszerűsége, felolvasó estjeinek politikai hangulata magatartásának közéleti momen
tumait is magába öleli. A helyzet persze nem egyszerű: a tehetségének határait, sajátos termékeny
ségi zónáit belátó költő adott esetben jobban szolgálhatja az ügyet költészeten kívüli lépésekkel 
(melyekben benne van költészetének súlya is), mint költői alkotáskörének nyers, erőltetett transz
ponálásával. Ehhez az utóbbihoz ugyanis nem elég a költő szándéka: kell hozzá egy olyan társa
dalmi-művészeti közeg is, amely az ilyen típusú alkotás művészi spontaneitását lehetővé teszi. 
Az ilyen közeg már kialakulóban van, s vele párhuzamosan alakul, fejlődik az amerikai költészet 
közéleti vénája is. Az a tény, hogy a fiatal, radikalizálódó értelmiség mind természetesebbnek 
tartja, sőt el is várja, hogy a költők a költészet nyelvén beszéljenek vele fontosnak tartott közéleti 
kérdésekről, megkönnyíti azt, hogy az ettől elütő költészeti hagyományba belenőtt költők hangot 
váltsanak anélkül, hogy közben hangjuk „mutálni” kezdene. S az ilyen fejlődésre sok példa van. 
Különösen jellemző a Robert Bly-féle vállalkozás, a Sixties Press köré csoportosuló költők működése. 
A Times Literary Supplement vezércikkben foglalkozik ezzel a csoportosulással, s megállapítja róla, 
hogy magas művészi színvonalú politikai költészete: „Az olyan költemények, mint James Wright 
Eisenhower 1959-es látogatása Franconál, vagy Bly saját, A munkásosztály helyzete 1960-ban című költe
ménye megmutatja, hogyan lehet a közéleti témát megközelíteni anélkül, hogy szükségszerűen 
elveszítenék a személyes képzelőerő rezonanciáját, vagy hogy a sivár állítások és a jellegtelenül 
ironikus gesztikulálás területére tévednének . . . ”
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A Sixties Press eddig legnagyobb visszhangot kiváltó kiadványa egy olyan idézetekből és versekből 
összeállított kötet, mely az American Writers Against the Vietnam War (Amerikai írók a vietnami 
háború ellen) nevű mozgalom keretében tartott előadóestek anyagának tipikus darabjait tartal
mazza, s egyben forgatókönyvként is szolgál a további előadóestek számára. Ez a mozgalom 1966 
márciusában indult meg; a kötet szerkesztői Robert Bly és David Ray voltak. Az első „read-in” 
(felolvasó est) északnyugaton, az Oregon állambeli Portland város egyetemén volt 1966. március 
5-én. (Három órát tartott és több mint hétszáz hallgatója volt.) Még a tanév vége előtt hasonló 
nagysikerű előadóestek megrendezésére került sor a washingtoni egyetemen, a Harvard-egyetemen, 
a chicagói egyetemen, New York-ban és a Wisconsin-egyetemen. Mintegy negyven ismert amerikai 
költő vesz részt a mozgalomban, azaz vállalta, hogy e mozgalom keretében tiszteletdíj nélkül tart 
verseiből felolvasást. Közülük a legismertebbek: Robert Bly, Robert Creeley, Lawrence Ferling
hetti, Donald Hall, George Hitchcock, Galway Kinnell, John Logan, Robert Lowell, Robert 
Peterson, David Ray, James Schevill, Louis Simpson, William Stafford és James Wright. A felolva
sott versek nem feltétlenül a háborúról szólnak, illetve nem feltétlenül közéleti hangvételűek, 
de a mozgalomban részt vevő költők valamennyien ellenzik a vietnami háborút, s a felolvasások 
hangulatát ez a tény szabja meg. Midőn Robert Lowell, a Pulitzer-díjas, rendkívül népszerű költő 
1966 májusának elején felolvasóestet tartott a kaliforniai egyetem berkeley-i központjában, csupa 
„apolitikus” verset olvasott fel. Bevezető szavai azonban -  humorizálva -  a közte és Johnson között 
lefolyt kis incidensre (az elnöki meghívás visszautasítására) utaltak, s a jelenlevők számára termé
szetesnek tűnt, hogy a verseiből sugárzó emberiesség és az említett incidenssel kifejezett maga
tartás elválaszthatatlan egymástól. A Wheeler Auditorium zsúfolásig megtelt, noha ekkor egy 
héten belül három költő felolvasó estjére került sor (május 9-én Louis Simpson, 11-én Lowell, 12-én 
a híres német vendég, Günter Grass tartott felolvasást).

Körkép
VIETNAM

Háború és irodalom

Harminchárom napot töltöttem Észak-Vietnamban. írói tanulmányút volt ez a békében és nyugalomban élő, 
tervszerűen fejlődő hazából egy zaklatott, szenvedő, a kiömlő forró vértől öntözött országba, ahol egy kicsi nép 
vívja élethalálharcát a ránehezedő, fojtogató démonnal, az amerikai hadigépezettel.

Hanoiban, amikor éppen nem bőgtek a szirénák és nem dörögtek a légvédelmi ágyúk, gyakran sétáltam a könyv- 
kereskedések előtt (melyek a város legmodernebb, legjobban felszerelt üzletei közé tartoznak), néztem a hatalmas 
tömeg, vietnami nyelven nyomott könyvet, folyóiratot a kirakatokban, körülsétáltam bent, a neonfényes helyisé
gekben, s arra gondoltam: a háború szörnyű nyomása alatt is lélegzik a szellem.

Milyen ennek a népnek az irodalma? Milyen gondolatok, tervek, szándékok fűtik, milyen eszmék vezérlik 
íróikat?

Specialistája ennek a problémának egy hónap alatt természetesen nem lehettem, ehhez egy élet is kevés lenne, 
hiszen a jelen megértése a múlt ismeretét is feltételezi, itt pedig egy nagyon régi kultúrájú országról van szó, 
amelynek Királyi Udvari Akadémiája a XII. század óta nyújtott lehetőséget az „irodalom doktora” cím elnyeré
sére, aspirantúra útján. A régi irodalom tanulmányozásához a vietnami nyelv ismerete kevés volna: a műveket 
klasszikus kínai nyelven írták, hosszú évszázadokon keresztül. Közöttük olyanok is vannak -  például egy XVII. 
századi írónő erotikus remekei- ,  melyeknek lefordításával mindezideig hiába kísérleteztek. Vegyük ehhez hozzá, 
hogy Vietnamban 60 nemzetiség él, kultúrájuk az ország kultúrájának szerves része, de ennek feldolgozásához csak 
1945 után kezdhettek hozzá -  s milyen nehézségek közepette! Az ország lakosságának 95 százaléka analfabéta 
volt ; a francia gyarmati uralom hatása részben ezen mérhető. Hoa-Binh megye székhelyén beszélgettem Thuong 
Diem íróval, a területi lap helyettes főszerkesztőjével, aki nyolc évi munkával gyűjtötte össze a muong nemzetiség 
népmeséit, a vaskos kötetet ebben az évben publikálják Hanoiban.

Hai Duongban hallottam a következő mesét Hoantól, a kísérőmtől:
. . . Volt egyszer egy nagyon szegény parasztcsalád : férj és feleség. Az ember meghalt, az asszony egyedül 

maradt, gyerek nélkül.
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Egy T c g g e l  kiment a paradicsomos kertjébe., hát az ágyások között óriási lábnyomot talált. Beletette a maga lá
bát, s amikor hazaért észrevette, hogy állapotos lett.

Tíz hónapra szült egy fiúgyermeket. Az anya bánatára a csecsemő semmit sem növekedett, szüntelenül a böl
csőben feküdt.

Egyszer aztán rátört az országra a nagy hun invázió. Az ellenség egyik csatát a másik után nyerte, ügy tűnt, 
nincs erő, amely megállíthatná őket. A vietnami király katonákat küldött szét az országba, kérdezzék meg a 
népet, ki menti meg a hazát?

Az öregasszony kint dolgozott a paradicsomos kertjében aznap, amikor a katonák az ő falujába is elérkeztek. 
Hazatérve a csecsemő kiáltásait hallotta — aki addig soha nem beszélt -  : „Anyám, adj enni ! Hívd ide a katonákat 
és adj enni!” Az öregasszony a katonákért szaladt, a csecsemő hozzájuk fordult: „Mondjátok meg a királynak, 
csináltasson egy óriási vasruhát s egy óriási vaslovat, óriási vaslándzsát! Le fogom győzni az ellenséget!”

Azzal elkezdett enni. Evett s nőtt. Evett s nőtt. A szomszédok meghallották, hogy nő az öregasszony gyereke, 
hozták.garmadával a sok ennivalót. M iután a gyerek mindent megevett, nyújtózkodott egyet s óriássá változott.

Hozták a  katonák a vaslovat és vasruhát. Az óriás belebújt a vasruhába, felpattant a vaslóra, kézbevette a vas
lándzsát, tenyerével rápaskolt a vasló nyakára, mire annak orrán-száján tűz tört ki s nekilendült az ellenségnek. 
Thanh Giong, az óriás éjjel-nappal harcolt, rengeteg hunt leölt, vaslándzsája eltörött, akkor bambuszfákat ránga
tott kilövéstől, azzal küzdött tovább. Aki megmaradt az ellenségből, elmenekült.

Akkor T hanh  Giong fellovagolt egy magas hegy tetejére, és arcát szülőfaluja felé fordítva, lassan felemelkedett 
az égbe

Mint H oan elmondta, ez a hegy az ő faluja közelében magasodik, tetején nagyszerű pagoda őrzi a hős emlékét.
A vietnami rószövetségben szeretettel és szívélyesen fogadtak. Búi Huy Phon író elkísért a hanoi Nagy Tó 

partján fekvő alkotóházba is, amelyben egyidejűleg 20 írót tudnak elhelyezni. Látogatásunk idején az épületek
ben katonákkal találkoztunk, a kép szimbolikus is volt: a mai vietnami irodalom múzsája Thanh Giong, az óriássá 
növekedett gyermek, aki elszántan támad a hazájára törő ellenségre. Az írószövetség egész tevékenységét ma 
a háború, a haza védelmének szolgálata hatja át.

Hanoiban 1948-ban alapították az általános művészeti szövetséget, amelyből 1957-ben váltak ki az írók, hogy 
saját írószervezetüket létrehozzák. Jelenleg 112 tagjuk van s 48 tagjelölt, a nőírók száma 23.

Az írószövetség 5 albizottságra tagolódik: prózai-, költői-, kritikai-, fordító- és fiatalok-albizottságára, melyek 
munkáját egy-egy író irányítja. Az írószövetség munkáját egy „állandó bizottság” vezeti, mellette helyezkedik el 
a pártszervezet. (Vietnamban a „bizottság” általános szervezési forma, a Kulturális Kapcsolatok Intézetét ott 
Kulturális Kapcsolatok Bizottságának hívják. Az intézmények, szervezetek élén gyakran „felelős”-öket találunk. 
Bui Huy Phon is az írószövetség „felelőseként” mutatkozott be.)

A szövetségnek saját kiadója van, havonta 10 könyvet jelentet meg, főleg kortársi és klasszikus irodalmat, de 
megjelentet külföldi műveket is a szocialista országokból, publikál emellett kritikai munkákat, tanulmány-köte
teket is. (Hanoiban természetesen más kiadók is működnek.) A szövetség hetilapja „ Irodalom és Művészet” címmel 
jelenik meg, havi folyóiratuk címe: ,,A hadsereg irodalma és művészete”. Emellett van kritikái-esztétikai folyóiratuk 
is. A hanoi központi szövetségnek négy vidéki írószervezete is van, emellett minden megyében találhatók helyi 
csoportok is.

A vietnami írók között 23 „szabadúszó” van, a  többi különböző munkahelyeken dolgozik. Tulajdonképpen 
helytelenül használom a „szabadúszó” megjelölést: ezek az írók állásban ugyan nincsenek, de az írószövetségtől 
fizetést kapnak, s megjelent könyveik után a honorárium egy részét. Gyakorlatilag ez úgy történik, hogy évenként 
személyes szerződést kötnek a szövetséggel, s ebben vállalják, hogy minimálisan 30 oldalt írnak a kapott fizetésért, 
amit ezen felül produkálnak, azért felvehetik a  honoráriumot. (Oldalanként ezer szóról van szó: a vietnami, nyelv 
egy szótagos szavakból áll.) A költőknek 200 verssort kell a fizetésért nyújtani, a művészi kvalitást a szövetség 
bírálja el. A nemhivatásos írókat az . Irodalmi, Alap segíti kölcsönökkel, ezeknek évi három hónap fizetett alkotó 
szabadságra is joguk van. A háborús helyzet miatt az írók. honoráriumaik egy részéről lemondtak; az állandó 
fizetésen felüli járandóságaiknak csak 20 százalékát veszik fel.

Az írószövetség tevékenységét ma három  fő feladat vezérli: a) az írói alkotómunka megszervezése és biztosí
tása az am erikai agresszió visszaverése érdekében, b) a fiatal írók nevelése, c) a vietnami irodalom lefordítása 
idegen nyelvekre.

A mai vietnami irodalmat -  a honvédelem aktuális nézőpontja alapján — három periódusra tagolják :
Az első időszakot 1952-től 1955-56-ig számítják. A franciák elleni háború után a szocializmus építése nyomul be 

legfontosabb témaként az irodalomba -  egyes művekben azonban már feltűnik az amerikaiak délvietnami beavat
kozása is. (A vietnami politika általában 1952-53 óta regisztrálja az amerikaiak ellenséges tevékenységét Vietnam 
ellen: ekkor m ár katonailag is segítették a franciákat.) A genfi egyezmény után (1954) az amerikaiak a franciák
kal kollaborálva csalták Északról Délre a katolikus tömegeket. Rémhíreket terjesztettek: a franciák kivonultak, 
jönnek az amerikaiak az atombombával. Jézus Krisztus elhagyta Északot, a kommunisták üldözik az Istent. Jézus 
Krisztus Délen várja a katolikusokat — és így tovább. Kettőszázezer katolikus költözött Délre. (Egyes Vietnamban 
működő tudósítók információja szerint ennek a háromszorosa.)

Az írószövetség kezdeményezése nyomán az írók azonnal porondra léptek. Elutaztak a katolikus megyékbe, 
előadásokat tartottak, leleplezték a reakciós püspököket, személyes befolyásukat latba vetve azt tanácsolták anép-
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nek, ne hagyja el otthonát, vallását itt is szabadon gyakorolhatja. Búi Huy Phon (aki az írószövetség munkájáról 
teljes részletességgel informált) maga is írt e témáról drámát, bár egyébként nem hivatásos drámaíró. Az irodalom 
aktív közreműködése, közvetlen hatása nagy haszonnal, jó eredménnyel járt.

A második időszak 1957-től 1964-ig tartott : az írók figyelmét az amerikaiak és a délvietnami csapatok kegyetlen
kedése vonta magára, a tömeges vérengzések a déli lakosság soraiban.

Az írószövetség kiadója két kisebb méretű könyvet jelentetett meg ez idő alatt, az elsőben verseket és prózai 
műveket gyűjtöttek egybe Tran Thi Ly-ről, erről a fiatal délvietnami lányról, akit az amerikaiak szörnyű módon 
megkínoztak -  s bár azóta Moszkvában is, Pekingben is gyógykezelték, máig nem nyerte vissza az egészségét. 
Csaknem minden író közreműködött ebben a kötetben, melyet egészen fantasztikus módon három nap alatt állí
tottak elő, beleértve az írói alkotómunkát, szedést, nyomást stb. Egyetlen nap alatt 120 ezer példányt adtak el be
lőle. A másik köny\ ,,Gyűlölet” címmel az amerikaiak és csatlósaik bűneit tárta fel. Nagy költői estet szerveztek a ha
noi Irodalmi Pagodában, melynek kertjében 7 ezer férőhely van, de ez alkalommal 20 ezer ember volt jelen, kö
zöttük a párt Politikai Bizottságának tagjai is. Az írók a zeneművészekkel kooperálva felkeresték a falvakat, szö
vetkezeteket, hazafias verseket adtak elő, gyakran a városokban is, a nyílt utcán.

Az amerikai gépek első bombatámadása Észak-Vietnam ellen 1964. augusztus 5-én, jelezte a harmadik időszak 
kezdetét -  s ez tart ma is. A feladat immár magától értetődő : a nép hősiességének ábrázolása, az amerikaiak bű
neinek leleplezése. Az írószövetség ismét két könyvet jelentetett meg, az egyik címe: „A hősies tenger és az ég”, 
a másiké: ,,Az augusztusi győzelem”. A bombázások színhelyén megjelentek a költők, ottani benyomásaikat versbe, 
dalba öntötték, hogy küzdésre, ellenállásra bátorítsák az embereket.

A következő esztendőben, 1965-ben hosszabb időtartamra, 3—4—5 hónapra küldték az írók kisebb csoportjait 
a IV. zónába, amely már hadiövezet. Itt a harc legkeményebb posztjain kértek maguknak helyet, együtt éltek 
a légvédelmi tüzérekkel, a katonai rendőrökkel, ha kilőtték a tüzért, maguk ültek helyére az ágyú mellé. Részt vet
tek a parasztokkal a mezei munkában, segítettek az aratásban, kimentek a halászokkal a tengerre. Élték ugyanazt 
az életet, végezték ugyanazt a munkát, mint az egyszerű emberek, a háború fojtogató nyomása alatt. Minden 
írócsoport hasonló programmal ment ki : megismerni s élni a nép életét, dokumentálni a helyzetet, propaganda- és 
információs tevékenységet folytatni, a helyszínen is használható, kisebb műveket írni. Küldetésük befejezése után 
az alkotóházakba vonultak, több regény, színdarab, verseskötet született így, közöttük Nguen Dinh Thi kisregénye 
a légvédelmi tüzérekről, Nguen Khai nagy riportja Conco szigetének védelméről, Che Lan Vien költő kötete 
,,A harag napjai” címmel. Búi Huy Phon a katonai rendőrségről, a kémelhárításról kezdett nagyobb regényhez.

Az egyik írócsoport munkájáról Nguyen Xuan Sanh beszélt nekem, aki a magyar költészet legjelentősebb viet
nami fordítója. (Tőle tudom, hogy Petőfi a legjobban ismert, legnépszerűbb külföldi költő Vietnamban. 1962-ben 
adtak ki egy Petőfi kötetet, mely nagyon gyorsan elfogyott s eljutott a délvietnami szabadságharcosokhoz is.)

Xuan Sanh déli származású -  a tenger szerelmese - ,  1965 májusában indult el Hanoiból Anh Tho költőnővel, 
Che Lan Vien, Te Hanh és Xuan Dieu költőkkel, Cam Thanh írónővel és Nguyen Dinh Thi regényíróval, az író- 
szövetség főtitkárával a IV. zónába. Egészen a 17. szélességi fokig mentek, le Quanh Binh tartományba, amelyet 
állandóan ágyúznak a 7. flotta hadihajói, s szüntelen bombáznak a repülőgépek. „Le mère natal” címmel Xuan 
Sanh írt verses kötetet, „Village de sable” címmel felesége, Cam Thanh egy novella-füzért, „Entrée Dans Le Feu” 
címmel pedig Nguyen Dinh Thi a már említett kisregényt.

Az elmúlt év folyamán újabb írócsoportok mentek a hadiövezetbe, de most már hosszú időre : 2 évre.
A mai vietnami irodalom a háború ellenére is fontos vitákat folytatott az alkotómunka problémáiról. Talán leg

érdekesebb ezek közül az, amely az irodalmi hős ábrázolásáról zajlik : hogyan vigyék át az élő alakokat a könyvek
be, „átmásolják”, vagy pedig hozzáadják azt is, amit a fantázia produkál? A kópia nem alkotás, a fantázia pedig 
eltávolíthatja a valóságtól a hőst. Ez a vita 6 hónapja szerepel a folyóiratok s a hetilap hasábjain, de az írószövet
ségi összejöveteleken is. Ehhez csatlakozik a másik vitatéma: egyértelműen pozitívan vagy hibáikkal együtt írják 
meg az élő embereket? Mi a viszonya az osztály- és ideológiai konfliktusoknak az ember belső, magánéleti szférá
jához? —stb. S a vietnami írók a harc közben sem feledkeznek meg arról, hogy az aktuális riportok, kis költemények 
nem oldják meg a nemzeti irodalom megteremtésének nagy feladatát. Szemüket a nagy művekre, a holnap igé
nyeire is vetik. Őrzik a hagyományokat s a közösséget a világirodalommal.

S mindezekkel együtt is, persze, a magyar olvasóban, de különösképpen a magyar irodalmárban önkéntelenül 
is felvetődik a kérdés: vajon nem túlságosan egysíkú-e, vajon nem sematikus-e a mai vietnami irodalom? Hiszen 
feladatvállalásában, eszmei kötöttségében, szervezeti formáiban sok hasonlóságot mutat az ötvenes évek első felé
nek hazai irodalmával, amelynek sematikus hibáival mindnyájan tisztában vagyunk.

Két dolgot mondanék ezzel kapcsolatban. Először is, a kép, amit itt felvázoltam, korántsem teljes, sőt erősen 
hézagos, hiszen — például -  a vietnami irodalom „nagy öregeiről” nem is beszéltem. Másodszor pedig: megtölteni 
egy ágyút s lőni vele mindennap, éveken keresztül, ugyancsak sematikus tevékenység. Csakhogy : háborúban teljes
séggel nélkülözhetetlen. S az utókor ilyen időkben mégsem azok nevét jegyzi fel, akik hűvös szobák mélyére húzód
va a lótuszvirág szépségéről meditálnak, de inkább azokét, akik bátran kezelték az ágyút s megverték az ellenséget.

És végül is: ágyúcsövön körmölgetve is írtak már remekműveket.
Molnár Géza
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A vietnami irodalomról*
A vietnami művészet a hindu és kínai művészet közös határán és kereszteződésénél született. Az „antik” vietnami 
művészet meggyőző módon mutatja, hogy magába tudta szívni az idegen művészet élő elemeit. A vietnami 
irodalom hosszú időn át a kínai irodalom intenzív hatása alatt állott, jelentős részét kínai nyelven írták. Sokan 
ezért — tévesen — nem láttak benne egyebet, mint a kínai művészet gyenge és minden nemzeti sajátosság nélküli 
halvány utánzatát. Bonnetain Au Tonkin c. könyvében azt állította, hogy a vietnami művészet vagy ahogyan ő 
nevezi, az „annamita művészet” alig különbözik a kínai művészettől, utánozza modelljeit, kölcsönveszi mód
szereit, de nem a fantáziáját. Mások azt próbálták elhitetni, hogy „a vietnami műveknek nincs tartalmuk, költői 
ihletük, sosem leljük bennük az inspirációnak még egy lehelletét sem, egyszóval, ezek a művek a mesterségbeli 
tudás és nem a költői lelemény alkotásai” . Legrand d’Aussy a vietnami nyelv költői fogékonyságát is tagadja. 
Az efféle vélekedések divatosak voltak a művészet más területein is, így az építészetben, festészetben. Jonchëre, 
aki a Szépművészeti Főiskola egykori igazgatója volt, azt állította, hogy a vietnamiakban nincsen művészi lélek, 
arra vannak predesztinálva, hogy kézművesek maradjanak.

De akadtak becsületesebb gondolkodású franciák, akik felemelték szavukat az ilyenfajta megalapozatlan ítéle
tek ellen. Jules Boissiére 1900-ban ezt írja: „Megjegyeztem azt az egyszerű tényt, hogy azok, akik soha nem 
tanulmányozták közelről az annamitákat, akik elhanyagolták vagy kitértek az elől, hogy velük éljenek, megvetik 
őket mint alsóbbrendű lényeket ; de akik tanulmányozták civilizációjukat és mélységében megismerték az annamita 
pszichológiát, mint Philastre, Rheinhart stb., azok becsülik őket és nem vethetik meg.” Malieret pedig, amikor 
kipellengérezi Bonnetaint és másokat, kijelenti : „Amikor ezek (az európaiak) civilizációról beszélnek, természetesen 
csak az övékről lehet szó. Önhittségükben el sem tudják képzelni, hogy lehet másik is. Ha tán létezne is, szükség
szerűen alacsonyabb rendűnek kellene lennie.” Georges Cordier a vietnami irodalomról írott könyvében haraggal 
konstatálja, hogy „a gyarmatokon sokat foglalkoztak alattvalók termelési kérdéseivel, de nem mutatkoztak 
gyengédnek irányukban és becsmérlésükben oly messzire mentek, hogy kétségbe vonták az annamiták minden 
irodalmi érzékét” . A vietnami irodalom önálló írásainak kutatóira komplex feladatok megoldása várt. Fel kellett 
tárniok a chu-nom (kínai betűkkel írott) művek vietnami eredetét.

A X III. században Nguyen Thuyen használta először a chu-nomot (a közkeletű demokratikus írást), amelynek 
nagy szerepe volt a vietnami irodalomnak a kínai befolyás alóli felszabadulásáért folytatott harcában. Nguyen 
Trai már a XV. században nagy művészettel és jellegzetes stílussal használja költészetében a chu-nom-ot. Ezzel 
az írással írják a vietnami irodalom legfigyelemreméltóbb műveit, olyanokat, mint a Kim Van Kieu, a Luc van 
Tien, a Chinh Phu Ngam, a Ноа-Tien és sok más eredeti és nagy művészi értékű művet. A chu-nom használata 
elősegítette az irodalomnak a vietnami nép életéhez, érzéseihez, törekvéseihez való közeledését a költői elemekben 
gazdag vietnami folklórhoz. A chu-nom az irodalom demokratizálásához is vezetett. Ennek köszönhető, hogy a 
Kim Van Kieu szélesen elterjedt még a parasztlakosság között is. A chu-nom mégsem tudta teljesen megszabadí
tani a vietnami irodalmat a kínai hatás alól, hiszen tulajdonképpen a kínai jelírásnak egy specifikus, a vietnami 
élőbeszédhez alkalmazott változata volt.

A vietnami irodalom fejlődése szempontjából, eredetiségének, demokratizmusának erősítésében a quoc-ngu 
játszott elsőrendű szerepet. Nagy fontosságú lépést jelentett a vietnami szellemi életben. A quoc-ngu „a birodalom 
nyelve”, a misszionáriusok által alkotott, latin betűket használó írásmód volt. Olyan irodalom bontakozását segí
tette elő, amely képesnek bizonyult kiszabadulni a kínai nyelv és irodalom közvetlen hatásából. A quoc-ngu 
lehetővé tette, hogy a vietnami nyelv minden szépsége, a vietnami szellem minden finomsága érvényesüljön.

Jóllehet már a 17. században létrejött a quoc-ngu, mégis csak a 20. század elején jutott diadalra. Az iránta 
növekvő érdeklődést a 19. század végén és a 20. század elején Japánban és Kínában végbemenő társadalmi és 
kulturális változások hatása váltotta ki Vietnamban. Ebben az időben Japánban és Kínában erőteljes érdeklődés 
nyilvánult meg a francia felvilágosodás filozófusai és írói, különösen Montesquieu, Voltaire, Rousseau iránt. 
Ettől kezdve a francia irodalom behatol a vietnami intellektuális életbe, és determináló hatást gyakorol a vietnami 
irodalom fejlődésére. A francia gyarmati hatóságok nem engedtek szabad folyást a vietnami irodalom fejlődésének. 
Az irodalom nem sérthette a gyarmati status quót. A gyarmati hatóságok igen szigorú cenzúrát léptettek életbe. 
Az iskolában a vietnami gyerekek azt tanulták, hogy őseik a gallok voltak. A vietnami nyelv idegen nyelvként 
szerepelt a tantervben. Korlátozták a francia irodalom megismertetését is. Főként a régi francia irodalmat fordí
tották. La Fontaine-t, Perrault állatmeséit, a Télémaque-t és más hasonló zsánerű műveket. A húszas években 
elsősorban Molière, Racine stb. darabjait ültették át vietnami nyelvre. Később kerülnek sorra Victor Hugo 
művei, és a harmincas években jelennek meg Alfred de Vigny, Baudelaire, Rimbaud, Lamartine versei. Ez jelen
tette a vietnamiak számára a korszerű francia irodalmat. Figyelemre méltó Balzac, Stendhal, Flaubert és Zola 
regényeinek hiánya. Alig ismerik Proustot, Apollinaire-t, és a többieket. Aragont és Eluard-ot csak az utóbbi 
időben fordították le Észak-Vietnamban. Romain Rolland kivételt képezett. Lefordították Gide-t, de az efféle 
politikai spekulációnak számított. A vietnami íróknak és olvasóközönségnek nem volt tehát közvetlen kapcsolata

* A fribourgi (Svájc) Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtörténeti Kongresszuson elhangzott, a Helikon 
1965/2. számában megjelent előadás szövegének rövidített és átdolgozott változata.
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Franciaország kortársi irodalmával, kivéve azokat a vietnami értelmiségieket, akik Franciaországban végezték 
tanulmányaikat.

A quoc-ngu felszívódása Vietnam szellemi és irodalmi életébe, valamint a francia irodalom behatolása a viet
nami kulturális területre csakhamar éreztette hatását. Átalakulási folyamat ment végbe az egész irodalmi életben, 
a prózában, a költészetben, a dráma területén. A vietnami író és költő új, modern gondolatokkal s olyan formák
kal, irodalmi műfajokkal találkozik, amelyek addig ismeretlenek voltak számára. Dang Thai Mai szerint a „nyu
gati irodalom hatására íróink megpróbálkoztak új és az egykori chu-nom irodalomban ismeretlen műfajokkal: 
riportokkal, kritikákkal, elbeszélésekkel, novellákkal és modern drámákkal . . .  A próza megszabadult a klasszikus 
kínai mintáktól”. 1923-ban jelent meg az első vietnami regény: a To Tam Hoang Ngoc Phachtól. Nagy sikere volt 
és egyengette az utat az új irodalmi műfajok számára. Nguyen Cong Hoan Tu Ben, a színész, A zsákutca, Ngo Tat 
To Falusi ügyek, Amikor a lámpa kialszik; Nguyen Hong A tolvajnB című regénye Nam Cao szép novellái és még sok 
más alkotás jól mutatja azt a lendületet, amit ez az új irodalmi műfaj kapott. Nhat Linh Szakítás és Khai Hung 
A család c. regénye és több hasonló szellemű mű ugyan tartalmánál fogva messze van attól, hogy kifejezze a vietnami 
nép igaz törekvéseit, de mégis hozzájárultak a vietnami nyelv és az új műfaj kifejezési eszközeinek fejlődéséhez. 
Nguyen Van Vinh 1922-ben lefordította Molière Képzelt beteg című darabját, amit a Hanoi Színház mutatott 
be nagy sikerrel. Csakhamar elkészült az első darab kich-noi — beszélt színházi nyelven. Sokat játszották Nguyen 
Dinh Nghi Méregpohár c. darabját. Az új szellemű költészet, pl. Tan Da költeményei már a húszas években meg
jelennek. Az igazi fordulat azonban a harmincas években következett be, a Tho moi (Üj költészet) irányzattal.

Ez a forrongás az irodalomban viharos vitákat váltott ki. Polémia tárgya a vietnami művészet eredete, hagyo
mányai, a l’art pour l’art, a vietnami lélek jellemvonásai, valamint az ország fejlődésének általánosabb kérdései. 
Természetesen nem csak irodalmi művek formájának kérdéseiről volt szó, még inkább a művek tartalmi problé
máiról. A húszas és harmincas évek regényeiben határozott törekvést látunk arra, hogy bemutassák a vietnami 
nép szokásait, siralmas életét, az életért folytatott harcát. A gyarmati hatóságok, egyetértésben a Hűé királyi 
udvarral, igen éberek voltak, és a cenzúra üldözte az ilyenfajta szellemmel átitatott művek megjelenését. így pl. 
Nguyen Cong Hoan Zsákutcáját, Nguyen Hong A tolvajnőjét, amelyek ostorozták Vietnam embertelen társadalmi 
viszonyait. Vietnam társadalmi ellentmondásai túl élesek voltak ahhoz, hogy megengedjék a „pártatlan”, leíró” 
alkotói módszert. A vietnami regények alakjainak ábrázolásmódja romantikus. A hősök mindig a jót vagy a rosz- 
szat személyesítik meg, az embertelen mandarinokat és az elnyomott parasztokat, az utóbbiak iránt kimutatott 
rokonszenwel. Az alakoknak ilyenfajta ábrázolási módja megfelelt Vietnam szokásainak és társadalmi viszonyai
nak. A romantika alkalmasnak bizonyult a feudális maradványok, a visszaélések, az álnok mandarinok ostorozá
sára, a dolgozó tömegek csüggesztő nyomorának festésére.

A harmincas években kifejlődött romantikus irányzatú új költészet, a Tho moi szintén romantikus irányú. 
Ezen irányzat költői megújították a vietnami költészetet, új ritmust, új képeket, új stílust hoztak létre. Főleg 
Musset, de Vigny, Lamartine, Chateaubriand, Rimbaud, Verlaine és mások költészetétől kapták az inspirációt. 
A Tho moi mozgalomnak nagy érdemei vannak a vietnami nyelv felújításában. A vietnami vers közelebb került 
a beszélt nyelvhez, a vietnami folklórhoz. A mozgalom költői, mint The Lu, Trong Lu, Xuan Dieu, Huy Can, 
Te Hanh, Che Lan Vien. Megéneklik a nő szerelemhez való jogát s a hazaszeretetet.

A vietnami irodalom a gyarmati elnyomás korában fel tudta használni a francia és más európai országok 
irodalmának tapasztalatait. Ennek ellenére nemzeti jellegű maradt, és eredetisége, amely sok tekintetben változott, 
hű tükre a vietnami nép életének. A vietnami irodalom segítette megvalósítani a társadalmi változásokat; az 
ország egyik fele ma már a szocialista társadalmat építi.

Az idegen támadó hadak a vietnami nép szabadságára törve, az országot pusztítva sokszor pótolhatatlan kul- 
túrkincseket is megsemmisítettek. A nagy értékű művészeti emlékek eltűnése nemcsak a vietnami nép kultúráját 
károsítja, hanem ezáltal hiányt támaszt az egyetemes kultúrában is. Egyes elfogulatlan francia művészettörténészek 
megszerették a vietnami irodalmat, népművészetet. Ám a gyarmatosításnak könyörtelen törvényei vannak. Amikor 
a vietnami nép ura akart lenni életének, országának, és felkelt megvívni jogos felszabadító harcát, a fenevaddá ved
lett zsoldosok a legcsekélyebb lelkiismeretfurdalás nélkül dobták romboló gránátjukat a több százados, páratlan 
szépségű egylábú pagodára és más műemlékekre. E bérenc katonáknak természetesen vajmi kevés közük volt a mű
vészethez, az embert nemesítő kultúrához. Vandál barbárok voltak.

Annál megdöbbentőbb és iszonyatosabb John Steinbeck tette, aki riportjában az amerikai bombázó repülések 
dicséretére emel szót. Szívfájdító, hogy ez a kulturált nagy művész elárulta az embert. Nemcsak hogy a „holt” 
művészi emlékek rombolása ellen nem emel szót, hanem áldja azt a kezet, amely könnyed mozdulattal eloldja 
a pusztulást okozó, a gyermekek, a nők, az aggok halálát vivő bombát.

Nyíró Lajos
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Vietnami képzőművészet
1958-ban a szocialista országok képzőművészeinek moszkvai nagy kiállításán váratlan sikert aratott egy kicsi, 
s addig a művészetben keveset emlegetett ország kiállítási anyaga : a Vietnami Demokratikus Köztársaság művé
szei által bem utatott 280 mű olyan művészi kvalitásokat tartalmazott, hogy méltán keltett figyelmet. A szocialista 
országok képzőművészete éppen akkoriban kezdett bátrabban kísérletezni, a dogmatizmus évtizedének nyomasztó 
kánonjait félretéve, korszerűbb és merészebb szocialista művészetet kialakítani. Ebben az újításra fogékony lég
körben a vietnami művészek meglehetősen kialakult és szilárd eredményeket mutató anyaga éppen olyan új
szerűséggel jelentkezett, amelyben a nemzeti hagyományok, a sajátos keleti festői kultúra és szemléletmód ötvö
ződött a modern emberi és társadalmi problémák művészi megfogalmazásával. Elsősorban a festészetük tanúsí
totta ezt: dekorativitás és tömören summázott eszmeiség, nagyvonalúan értelmezett festőiség és közérthetőség, 
technikai kulturáltság és sajátosan keleti hangvétel volt együtt ezeken a képeken s oly szerencsésen, hogy a finom
ságokra éhes műértőknek és az erősebb hatásokra reagáló nagyközönségnek egyaránt kiváltotta tetszését.

A kérdésre válaszolni -  hogyan érték el ezt a szép eredményt a vietnami népnek a művészei? - egyértelműen 
nem lehet. S nem is volna értelme. Hiszen nem egy-két kiemelkedő tehetség jelentkezéséről volt szó, hanem egy 
egész nemzeti művészet sajátos arculatáról. Nem egy nemzeti tárlat belső értékelésénél, hanem egy széles nemzet
közi körképben feltűnő jelenség közönségsikerében és kritikai visszhangjában jelentkezett az egyhangú ítélet. 
S nem is egy békében iparkodó nép lassú, szívós munkájának beérése mutatkozott meg itt, hanem egy sokat szenve
dett, sokáig elnyomott, a szabadsággal épp csak ismerkedő, közelmúlt évtizedeit sem békés építőmunkára, hanem 
erőt s embert emésztő dzsungelháborúra fordító nép művészi kultúrája, az ,,inter arma” is kivirágzó művészet 
keltett csodálatot. A kérdés tehát nehéz, talán nem is lehet rá „felelni” . Fontolgatni, vizsgálgatni azért érdemes. 
Már csupán azért is, mert oly keveset tudunk a vietnami művészetről: távoli is, kissé idegenszerű is nekünk.

Más okból is. A művészettörténeti szakirodalom nem ismer egységesen elnevezett „vietnami” művészetet. 
Két nagy ázsiai kultúra határán, érintkezési vonalán húzódik az a terület, amelynek része a mai Vietnam: északról 
a kínai kultúra, délről pedig az indiai éreztette itt hatását évezredeken át. S persze, nemcsak a kultúrák, a poli
tikai hatalmak is: az északi terület, amelyet Annám néven emlegettek, a kínai birodalom része volt, a délit indiai 
bevándorlók és hódítók hullámai borították el hosszabb-rövidebb időre, akár Laoszét vagy Kambodzsáét. A déli 
hódítók közt a legtartósabb uralom a khmereké volt, akik a csám őslakókat szállták meg, hogy majd újabb indiai 
dinasztiák őket is hatalmukba hajtsák. A terület etnikailag is bonyolult képet mutat, az északiak, akiket annamiták- 
nak is emlegettek, minden bizonnyal keveredtek is a kínaiakkal. A művészettörténet ezen a bonyolultságon a 
kronologikus renddel segít : megkülönbözteti az egymást követő kultúrákat. S persze mindig rámutat a keveredésre, 
a kölcsönös hatásokra, amelyek eredményeként mindegyik kultúrában, a csámpai, a khmer, az annami alkotásai
ban valami sajátságos, mindkét fő forrástól, kínaitól és indiaitól egyaránt különböző művészet jön létre.

Igaz, az északi területnek, a mai Vietnami Demokratikus Köztársaságnak a kultúráján kitörölhetetlen mély 
nyomokat hagyott a kínai kultúra. Látszik ez építészeti emlékein éppen úgy, mint festői kultúráján vagy a buddhis
ta vallás máig élő kultuszán és emlékein, vagy akár a népművészeti tárgyakon. Az írásbeliséget majdnem száza
dunkig a kínai nyelv és írás jelentette. Akár protektorátus volt Annám, akár királyság, uralkodói a kínai udvart 
utánozták, s az írástudók, hivatalnokok műveltségéhez itt is hozzá tartozott a kalligráfia és a piktúra ismerete, sőt 
műkedvelő művelése, mint Kínában. Ezt a kínai jellegű kultúrát és művészetet vette birtokába a múlt század 
derekán a francia gyarmatosítók hódítása. Pusztította is: a népművészet szenvedett tőle a legtöbbet, egyes ágai 
teljesen elsorvadtak századunk elejére. Amit viszont hozott, a francia művelődést s benne az európai művészét 
megismertetését, azzal a vietnami nép eleinte nem is igen tudott volna mit kezdeni. Csak a század elejére alakult 
ki a gyarmatosítók politikájának az az arca és technikája, amelyet ma is sokfelé láthatunk, s amelynek lényegéhez 
tartozik egy bizonyos fokú életszintemelés egyes rétegek (városi lakosság, értelmiség) számára, valamint az a szel
lemi gyarmatosítás, amelyben az iskolák létesítése és az anyaországba szóló ösztöndíjak adományozása főszerepet 
játszik. A franciák 1925-ben Hanoiban képzőművészeti akadémiát alapítottak.

Húsz évvel később, 1945-ben, úgy látszott, beköszöntött a szabadság a vietnami nép számára. A művészek* akik 
sokat tanultak a franciáktól, már augusztus első évfordulóján, 1946-ban nemzeti kiállításon léptek népük elé,'fc 
számoltak be arról, hogy az európaiaktól tanultakat is legszívesebben arra használják fel, hogy Vietnam népének 
életét, tájait és városait, sőt munkáját és harcait ábrázolják. A következő nemzeti kiállítást azonban már a dzsun
gelban rendezték meg a vietnami művészek: 1948-ban már harcok közepette alkottak újra. Ez az időszak természe
tesen minden más témát háttérbe szorított: a francia gyarmatosítók elleni küzdelem, a partizánok hőstettei és 
hősei, a harcoló nép volt ennek a művészetnek a témája. De a művészek számára a dzsungelháború számunkra 
elképzelhetetlenül nehéz körülményei közepette is biztosították a stúdiókat, az anyagokat és még a kiállítások lehe
tőségeit is. S az a festői technika, amelyik Moszkvában olyan sikert aratott, ebben az időszakban alakult ki: 
a lakknak a felhasználása a piktúrában a dzsungelban is két, külön erre a célra létesített stúdiót foglalkoztatott.

A többi technikai eljáráshoz is megkapták az anyagot a partizánháború művészei. A lakk, Délkelet-Ázsia régóta 
ismert s a dekorációra régóta használt anyaga, itt vált a festői kifejezésnek a dekoratív hatást és a tömör, olykor 
plakátszerű fogalmazást egyesítő eszközévé. De a kínai hagyományokból tovább élő kelet-ázsiai típusú, selyemre 
festett kép s a színes fametszet is új életre kelt. És az európaiaktól tanult technikák, az olajfestmény, a pasztell és az 
akvarell is művelőkre találtak. A műfajok újjáéledése és szabad kezelése gazdagabbá tette a művészetet.
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A Dien Bien Phunál aratott győzelem utáaa fellélegző országban a művészet addig nem látott virágzásnak indult, 
s négy év múlva Moszkvában, majd később Berlinben, Párizsban és Pekingben aratott megérdemelt sikert. Első
sorban a sajátos technikát jelentő, már emlegetett lakkfestmények vonták magukra a figyelmet, valamint a selyem
re festett képek. Ügy látszik, ezek jelentették az európai közönség számára a leginkább sajátos értékeket.

Nem ismerem jól a vietnami művészetet, nem tudom, hogy ők maguk milyen műveket becsülnek legtöbbre 
ebből az Európában bemutatott anyagból. Csupán a képek láttán tapasztaltakból foglalom össze gondolataimat. 
A képek láttán önkénytelenül merül fel az a gondolat, hogy a vietnami művészek számára is úgy jelentkezik a 
korszerűség megteremtésének igénye, amint a keletázsiai művészek számára általában: kitörni a hagyományok 
szűk, általában kanonikus kötöttséget jelentő köréből. Ezek a kötöttségek a tematikára is vonatkoztak: a táj, az 
idillikus zsánerkép szabályai és szimbolikája részletekig meghatározott volt. Az európai festészet mutat utat 
minden korszerűségre törekvő keletázsiai művésznek : talán nem is elsősorban technikai változatosságával, hanem 
tematikai szabadságával és életszerűbb előadásával. Ez persze a klasszikus európai festészetre vonatkozik elsősor
ban, s általában az is hatott elsőnek Keleten. A modern európai piktúra viszont már veszélyes tévutakat rejt. 
A távolkeleti festőket rendszerint megóvta ez utóbbiaktól az a körülmény, hogy a festészet megújulása rendszerint 
valami fontos politikai mozgalommal, általában a gyarmatosítók elleni küzdelemmel s ezzel együtt a demokratizá
lódás folyamatával kapcsolódott össze. Azaz: a festészet nem a festészet benső igényeiből, hanem külső követel
mények hatására akar megújulni -  új közönséghez akar új nyelven szólni. Ez az igény hozta létre a harmincas 
évek kínai fametszetét, s ez szülte a vietnami lakkpiktúrát is.

A vietnami festészet új alkotásaiban persze többféle hatást és törekvést figyelhetünk meg. A selyemfestményeken 
még a kínai írásjegyekkel rótt feliratok, versek is őrzik a hagyományok jelét, teljesen elüt viszont a hagyományostól 
előadásmódjuk: szemben a monokrom vonalkultúrával, itt a színes foltok felépítésének olyan kifinomult érzékét 
láthatjuk, amelyet tovább nyomozhatunk a lakkfestményeken is. Ott viszont szerencsésen működik közre a 
francia „vadak” harsány színvilága és merész dekorativitása. A nyugati expresszionizmus pátosza és lobogása 
éppúgy fellelhető itt, mint a távolkeleti zsánerképek japános aprólékossága. De mindezt egységbe olvasztja, utánoz
hatatlan eredetiséggé varázsolja valami különös asszimiláló képesség -  s az ember ennél is a hagyományokra gon
dol - , amelyet jobb híján egyensúlyérzéknek nevezhetnék: mindig tudják ezek a művészek, miből mennyire van 
szükségük, mit s hogyan használhatnak fel. S hogy ezt honnan veszik? Erre, azt hiszem, csak valami olyasfélét 
mondhatunk (ami magyarázatként talán kevés, de művészetük élvezéséhez úgysem kell sok magyarázat), hogy 
tudják kinek s miért alkotnak. Van közönségük, új, szépségre és eszmékre éhes nézőjük: népük, amellyel szeretnék 
békében építeni a szocializmust.

Miklós Pál

A versben írt Börtönnapló
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A Távol-Kelet országaiban gyakori jelenség a versíró államférfi, akinek a politika és a költészet egyaránt természetes 
életeleme. Közülük való Ho Si Minh, a Vietnami Demokratikus Köztársaság elnöke is. Mozgalmas, küzdelmekkel 
teli életének vissza-visszatérő állomása volt a börtön, ahol a versírás maradt számára az egyetlen lehetséges emberi 
tevékenység-forma. Egy börtönben eltöltött keserű év emlékeit idézi ez a versben írt Börtönnapló. A japánok és 
franciák éllen harcoló Vietnam számára keresett összeköttetést a kínai hadsereggel, s útja közben, 1942. augusztus 
29-én letartóztatta a Kuomintang-rendőrség. Vasraverve hurcolták a dél-kínai Kuanghszi tartomány egyik 
börtönéből a másikba, nem egyszer napi ötven kilométeres utat kellett megtennie gyalog. M ár halálhírét költötték 
(egyik barátja a Kuomingtang-katonák egymásközti beszélgetéséből ügy értesült, hogy elpusztult a börtönben), 
amikor egy kínai lap margóján aláírás nélküli verset találtak :

Felhők a hegyek körül. Hegyek a felhők körül.
A folyó, miként a tükör, habjában iszap nem forog.
A nyugati bérceket bebolyongom egyedül, 
messze nézek, dél felé, enyéimre gondolok.

(Szabadulásom után a hegyek közt)

Az írását, stílusát ismerők azonnal felfedezték a holtnak hitt barátot és harcostársat, 1943. szeptember 10-én 
szabadult ki a börtönből. A kötet több mint száz versének nagyrésze fegyelmezett, tömör formájú négysoros, 
Ez a szerkesztésmód végletes egyszerűségével, zártságával rendkívül feszes stílust követel ; ugyanakkor tág lehető
séget nyújt a villanásnyi képek, aforisztikus gondolatok kifejezésére.

A türelmetlen hazavágyás motívuma érezhető a legerősebben -  nem egyszerűen a börtönélet szenvedéseitől, 
az állandó éhség, a megaláztatások kínjaitól való szabadulás reményében -  a tehetetlenség tudata miatt; hazája 
élethalálharcot vív a gyarmati sorból való felszabadulásért, míg őt a rács elzárja ettől a  küzdelemtől (Még most
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sem engednek szabadon, Vietnam forrong, A mandarin hivatalban, Negyven nap hiába telt?, Nyugtalanság). Gyakran csak 
egy-egy találó szókép felvillantásával jelzi a visszafogott indulatot, mint Az elveszett időn sajnálkozva című négy
sorosában :

A hős vágya és az ég adománya 
eltérő. Nyolc hónap bilincsben.
Ékkő-értékű időt vesztegettem,
Szabadulás ? Sejtelmem sincsen.

De a közönséges, „hétköznapi” rabszenvedésből is bőven jutott a huanghszi tömlöcök lakójának : „korláthoz kötve 
lábam” -  „sziklás utak göcsörtjei” -  „lábam-karom gúzsban” -  „Gyomrunkban kása, mozog, elillan” -  vallanak 
erről a versek sorai éppúgy, mint a cellatársról, aki mellette halt meg egy éjszaka: „Tegnap mellettem hált még -  
ma Kilenc K útnál árnyék” (Egy játékos kiszenvedett). Néha egy-egy gúnyos ötletre építi fel a verset; a változó börtö
nök igazi „változatosságát” az eltérő étrend adja — az egyikben halat, a másikban ebhúst kapnak (A paohszjangi 
kutyahús). A  lajpini fogság a mennyei békesség jegyében telik; a felügyelő szenvedélyes kártyás, bezsebeli a foglyok 
pénzét, a főnöke pedig bürokrata, akit csak a kimutatásai érdekelnek (s így a felügyelő szórakozása már nem az ő 
hatáskörébe tartozik). A nyelvi egyszerűségre, tisztaságra törekvő stílus élénkítő színfoltjai a nem ritkán közbe
szúrt argot-szavak és kifejezések; s gyakran meglepő akasztófahumorú bökversikék kerülnek a „jólnevelt” 
klasszicizáló négysorosok közé:

Néha őr lép be:
,,Menj árnyékszékre !”
Most nyit be : nem kell.
Nem nyit be : most kell.

(Vannak szabályok)

Sajátos hangulatot árasztanak tájleíró miniatűrjei, amelyekben a mező, a  napnyugta, a hold, s a sziklás hegyvidék 
szinte tényközlő szűkszavúsága mögött kimondatlanul is ott érezhető, hogy e tájképek kerete a börtönrács. (Esti 
kép, Huzamos eső, Tájkép, Virradat, Alkonyodik.) Néhány négysorosa kifejezetten népdalhatású, tömörségével, vissza
fogott, kifejező stílusával, mint a Katonaszökevény felesége című is:

Férjem-uram, megszöktél 
bánatomba temettél, 
de megszánt a hatóság, 
börtönt laknom szépen kér . . .

A kötet százegynéhány versének téma-, és hangulatbeli sokféleségét a börtönélet megaláztatásainak ellenálló 
ember szilárd magatartása, az emberi méltóság megőrzésének akarata fogja egységbe. Legtömörebben a címadó 
költemény sorai fogalmazzák ezt meg: „Tömlőében testem, lelkem nem zárja fogda. Nagyra törekszem: lelkem 
nőjön nagyobbra.”

A Börtönnapló Weöres Sándor magas színvonalú műfordításában az Európa Könyvkiadónál jelent meg, 1965-ben.

Varga László

Az E u ro p e  vietnami különszámáról

Az Europe c. 1923-ban alapított francia folyóirat, (amelynek létrehozásában Romain Rolland tevékenykedett, 
és amelynek szerkesztői között az évtizedek során Jean-Richard Bloch és Paul Éluard nevével is találkozhattunk, 
jelenleg többek közt Aragon fémjelzi a lapot) 1966 októberében már másodízben szentelt különszámot a vietnami 
irodalomnak és általában a Vietnammal kapcsolatos problémáknak. Az első különszám 1961 nyarán jelent meg, 
öt évvel később a második, de a közben eltelt időben is alig fordult elő, mint a folyóirat főszerkesztője, Pierre Abra
ham hangsúlyozza, hogy Vietnammal foglalkozó írást ne tartalmazott volna.

1966 nyarán kiváló vietnami jogászok Hanoiból jött küldöttségét fogadtuk Párizsban, mondja Pierre Abraham, 
és elrettentő beszámolójuk nyomán „elkötelezve éreztük magunkat”, hogy még az ősz folyamán újabb vietnami 
számot bocsássunk közzé. A vietnami szépirodalmi műveknek -  különösen a déli írók alkotásainak -  megszerzése 
komoly nehézségekbe ütközött. Bármit mondjanak is az amerikai katonai szóvivők, hangsúlyozza Pierre Abraham, 
a „kapcsolat Dél és Észak között bonyolult, veszélyes és nehéz : négy-hat hónapnyi időt vesz igénybe, míg egy déli 
szöveg, vers vagy novella északra eljut. Nguyen Dinh Thi, a Vietnami írók Szövetségének főtitkára -  aki a szöve
gek összegyűjtését és válogatását végezte — többek közt a következőket írta a szerkesztőséghez intézett levelében.

„Elképzelhetik örömünket, amikor megtudtuk, hogy az Europe. . .  új különszámot tervez Vietnamról. Küz
delmünk nehéz és súlyos pillanatában nyújtották felénk baráti segítő kezüket. . .  Hálás köszönet érte, drága 
barátaim . . . Dél- és Észak-Vietnam irodalmának bemutatását, úgy gondoljuk, az amerikai agresszorok ellen
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küzdő nép harcának témájára kell koncentrálni. Ez alkalommal egyúttal nagyszámú fiatal írót akarunk bemutat
ni . .  . Kedves barátaim, a fordítások színvonalát elég középszerűnek találhatják majd. Kevés időnk és fordítónk 
volt. Ez azt jelenti, hogy sok munkájuk lesz a szövegek javításával, korrigálásával. Elsőbbséget adtunk az aktuális 
témájú szövegeknek és ezért kérjük, hogy a művészileg sikerületlen írásokat hagyják el.”

A vietnami szépirodalmi anyagot Hanoiban állították össze, a nyersfordításokat vietnami fordítók készítették. 
A versek átültetését a nyersfordítások alapján francia költők végezték, és ugyancsak ők stilizálták át a prózai mun
kákat is. (Ez egyébként -  tudomásom szerint -  az Europe régi hagyománya.)

A szépirodalmi művek színvonala, Pierre Abraham szerint, egyenlőtlen. A nagy költő, To Huu mellett a fiatal 
költők egész sorát mutatták be, akik „ingadoznak a harcra való közvetlen felhívás” és az áttételesebb megoldások 
között. De nem hisszük -  írja a főszerkesztő - ,  hogy Rouget de l’Isle és Paul Éluard honfitársai nem értékelnék 
ezeket a müveket.

A magyar olvasónak a francia szöveg alapján még nehezebb nemcsak megítélni, hanem elképzelni is egyáltalán 
az eredeti művek színvonalát. Különösen a versekre vonatkozik ez. Az utóbbiak ugyanis ismerős asszociációkat 
keltenek, olyanokat, amelyeket nemcsak a francia, hanem a magyar költészetből is ismerünk, -  és így nem tudjuk, 
hogy a versek képrendszerében mi volt a sajátosan vietnami. Bármilyen óvatosan is kell tehát Pierre Gamarra 
és Jacques Gaucheron átültetése nyomán véleményt mondani, az nyilvánvaló, hogy ezek a versek (és prózai alkotá
sok is) megrázó emberi dokumentumok. Sőt: Te Hanh két költeményét Pierre Gamarra tolmácsolta. A vietnami 
költőről) nem tudok semmit, csak annyit, amennyi az egyik verséből kiderül: Északon él és déli szülőföldjére 
kívánkozik vissza. A tévedés minden kockázatával azt hiszem - ,  aki ezeket a verseket írta, bármelyik virág
korában élő költészet büszkén vállalná fiának.

A számot Gaucheron, Armand Monjo és Elviro Romeo vietnami vonatkozású versei és francia politikusok, 
publicisták Vietnamról szóló írásai egészítik ki. Charles Fourniau Ütijegyzeteiben közöl egy levelet, amely az 
aurópai antifasiszta ellenállás megrázó nagy dokumentumaira emlékeztet. A levél írója, L. -  tanár lehet -  vidéken 
él, mióta iskoláját evakuálták a bombázások miatt. A még Hanoiból keltezett levelet némileg rövidítve közlöm:

„Tudatom önnel, hogy a szüntelenül elbűvölő és magával ragadó Baudelaire tanulmányozását folytatom. 
A »La Bibliographie de la France« c. folyóiratból értesültem, hogy 1966 első harmadában »A romlás virágai«-nak 
két új kiadása jelent meg . . . Számítok arra, hogy megszerzi nekem ezeket az új kiadásokat. A hanoi Központi 
Könyvtárban mintegy harminc Baudelaire-ről szóló tanulmány található, de ezek 1930 vagy 1931 előttől datálód
nak. A Baudelaire-levelek gyűjteménye sem teljes. Mindazonáltal nagy szenvedéllyel folytatom kutatásaimat. 
Küldök önnek egy szonettet, amelyből megtudhatja, mennyire rajongok Baudelaire-ért. Szereti ön a költőt 
ugyanúgy, mint én?”

E levél még inkább hitelesíti Fourniau beszámolóit: élethalálharc közepette gyermekeik tökéletes iskolázott
ságáról álmodoznak a vietnamiak. Dániel Mayer, a neves francia politikus, a Résistance egyik vezető személyisége 
Analógiák c. cikkében kapcsolatba hozza a vietnamiak függetlenségi harcát és kultúráért vívott küzdelmét (e kettő 
szétválaszthatatlan) az elmúlt évtizedek hasonló legendás küzdelmeivel. Többek között az 1943-as Londonra 
emlékszik, a heves bombázás ellenére sem szünetelt az angol főváros kulturális élete, -  és ez, az akkor Londonba 
érkezőt, nagyon meglepte. Ma már természetesnek tartja ; sok-sok hasonló eset nyomán. Jacques Madaule és Joe 
Nordmann írásaikban arról beszélnek, hogyan szegték meg az amerikaiak a genfi egyezményt, felidézik az agresz- 
szió és eszkaláció egy-egy étapját. Üj adatot nem közölnek, dokumentumaikat a magyar olvasó a sajtóból jól 
ismeri. Hangvételüket viszont jól jellemzik Normann Háború és jog című írásának első sorai :

„Az amerikai vezetők amilyen mértékben politikájuk egyre agresszívabbá válik, olyan mértékben jutnak el 
ahhoz, hogy leleplezzék jogi nihilizmusukat. 1965. február 15-én Cabot Lodge nagykövet Vietnamról szólva kijelen
tette: a probléma jogi vonatkozása számít legkevésbé.’ Ugyanazon év május 11-én Averell Harrimann nagykövet, 
akit a Cornell a University professzorai és diákjai Dominikáról és Vietnamról ostromoltak kérdéseikkel, kijelentette : 
,Nincs arra időnk, hogy a törvényesség szempontjáról vitatkozzunk.’ — Mert nem voltak érvei, amelyeket szembe
állíthatott volna honfitársai tiltakozásával.”

A különszám célját a következőkben vázolja Pierre Abraham már idézett Köszönet Vietnamnak c. bevezetőjé
ben. Tanúságot kívántak tenni az „emberi méltóságra” tanító megkínzott Vietnam mellett. De támogatni akarják 
az amerikai értelmiségiek háborús politika elleni harcát is, és ezt azért célozhatták, mert az Europe-t jól ismerik 
az amerikai egyetemeken.

Ferenczi László
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Kritika _
Révai József válogatott történelmi írásai
(Kossuth, 1966)

Nemrég múlt húsz esztendeje, hogy megjelent váloga
tott írásainak első kiadása. Most, több mint féltucat 
különböző jellegű gyűjteményes kötete után válogatott 
történelmi írásait vehetjük kezünkbe F. Majlát Auguszta 
szerkesztésében, az MTA Irodalomtörténeti Intézeté
nek gondozásában.

Egyre sürgetőbb és elkerülhetetlenebb, hogy kísér
letet tegyünk a magyar kommunista mozgalom e ki
emelkedő szellemi egyéniségének, hatásának felméré
sére. Erre kötelez bennünket a magyar forradalmi és 
ezen belül különösen a kommunista mozgalom szelle
mi öröksége iránti tisztelet és ez örökségből meríthető 
gazdag erkölcsi tanulság.

Révai mindenekelőtt kommunista forradalmár volt : 
életének egyetlen értelme és célja a szocialista társa
dalom mielőbbi megvalósítása hazánkban és az egész 
világon. Politikai harcos volt, a forradalmi mozgalom 
katonája. De a rendkívül bonyolult, sokrétű forra
dalmi mozgalomban ő főképpen a szellem, a kultúra, 
a tudomány, az elmélet fegyverével harcolt. Egyéni
ségének, képességeinek ez volt a legalkalmasabb harci 
terep.

A több mint 800 oldalnyi válogatás természetesen 
Révai munkásságának csak töredékét nyújthatja. Még 
azokat az írásokat sem láthatjuk a két kötetben együtt, 
amelyeket elsősorban a történetírás tarthat magáénak. 
Ez nem áll elleniében a szerkesztői szándékkal. Az pe- 
dig egyenesen Révai szellemét sugallja, hogy a „törté
nelmi írások” laza műfaji keretei között különböző ter
jedelmű és fajsúlyú tanulmányok kerültek a kötetben 
egymás mellé. Révai maga is így járt el a Marxizmus 
és magyarság címen, 1946-ban szerkesztett könyve eseté
ben; nem a műfaji egységet kereste, hanem az írások 
eszmei összetartozását, gondolati egységét.

A kötet összeállítóját talán túlságosan is kötötte 
Révai eljárása. Ma már, a Révai-életmű lezáródása 
után, el lehetett volna képzelni más felfogású szer
kesztést is. Nem valamifajta erőszakolt tematikai, 
főleg műfaji egységet kérünk számon. Sokkal inkább 
érdekel bennünket az, hogy a válogatás mennyiben 
segít hozzá Révai munkásságának teljesebb megisme
réséhez és minősítéséhez. A válasz erre a kérdésre nem 
egyértelműen pozitív.

Üjat valójában egy területen hoz a könyv: a fiatal, 
az induló, az 1919-es Révai megismertetésében. Hasz
nos lett volna, ha nem az olvasónak kell kinyomoznia, 
hogy ennek az életszakasznak az alkotásai közül melyek 
kerültek most először kötetbe és melyek azok, amelyek 
már megtalálhatók valamilyen gyűjteményben. A for
rásértékű, 1919-es cikkekhez jól kapcsolódnak a később, 
erről a korszakról, a Tanácsköztársaságról szóló tanul

mányok és cikkek, melyek szintén most jelennek 
meg először gyűjteményes kötetben. Igen sok, eddig 
ismeretlen, össze nem gyűjtött anyagot hozott ez a 
válogatás a 30-as évek munkásságából is, bár ezek 
az írások nem módosítják lényegesen az eddig is
mert Révai-képet, legfeljebb kiegészítik és motivál
ják, színesebbé teszik azt. Viszonylag mostohábban 
kezelte a szerkesztő a 20-as évek munkásságát, és teljesen 
figyelmen kívül hagyta a felszabadulás utáni fejlődésre, 
a párt akkori politikájára vonatkozó írásokat. Valljuk 
be, ez volt az egyszerűbb megoldás. így a válogatás 
a valóságosnál egységesebb és pozitívabb Révai-képet 
mutat, homályban hagyva a pálya súlyos ellentmon
dásokkal teli szakaszát. A szerkesztő — és a Kiadó — nem 
indokolja eljárását, mi is csak jelezzük hiányérzetünket.

Ha a teljes és ellentmondásos életmű ábrázolása és 
bemutatása vonatkozásában hiányosnak is érezzük a 
válogatást, más szempontból azt kell mondanunk, 
szerencsés volt ez a szerkesztői eljárás. Ügy látszik, 
szükséges Révai munkásságából kiemelni és bemutatni 
a maradandót, mert az utóbbi években kezd kialakulni 
egy olyan Révai-ellenes hangulat, amely bizonyosan a 
pálya utolsó szakaszának ellentmondásosságából, téve
déseiből táplálkozik, de már-már kétségbe vonja a 
korábbi korszakok tevékenységének pozitív vonásait, 
maradandó értékeit is, Révai egész elméleti, tudomá
nyos munkásságát megkérdőjelezi.

Révainál egész pályája során erőteljesen hangsúlyo
zódik a gyakorlati politikai cél : az elmélet, a tudomány 
fegyverével bebizonyítani a szocialista forradalom tör
ténelmi időszerűségét, kimunkálni a forradalom győzel
mének gyakorlati megvalósítását. De elmélet és gyakor
lat, tudomány és politika kapcsolata nem úgy él benne 
már pályája kezdetén, 1919-ben sem, hogy az előbbi, 
az elmélet, a tudomány feltétlen kiszolgálója, aláren
deltje az utóbbinak, a gyakorlatnak, a politikának. 
,,Propagálni, fejleszteni és kiépíteni akarunk minden gondo
latot, amely a forradalmi cél érdekében áll és tudományosan 
helyesnek bizonyul: kíméletlenül megtámadunk azonban min
dent, még a szociális megváltás szolgálatában megöregedett 
dogmát és elméletet is, ha nem állják meg azt a tudományos 
kritikát, amelynek a társadalmi tények természetrajzilag igaz 
megfigyelésén kell alapulnia. A saját táborunkban sem tűrünk 
fétiseket, sőt innen akarjuk legelőször kipusztítani a hamis 
igazságokat.”

Pályája csúcsán, 1946-ban pedig így fogalmaz: 
„A marxizmus ugyanaz a napi politikában, mint az irodalomra 
és történelemre alkalmazva. A kommunisták elvek és eszmék 
emberei akkor is, amikor választási vezércikket írnak és harco
sok akkor is, amikor Kölcseyben keresik az emberi és magyar 
értékeket.” De ez már elmélet és gyakorlat, tudomány és 
politika viszonyában tapasztalatokat szerzett ember 
nyilatkozata, nem ellentétes az előbbi gondolattal, sőt
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pozitív értelmű fogalmazása annak. Azt juttatja benne 
kifejezésre, hogy a marxisták, a kommunisták politikája 
tudományos, elvi politika, mely sohasem lehet ellen
tétben a tudomány és a történelem tapasztalataival, 
tendenciáival. Az ilyen politikának nincs szüksége iga
zolásra, magyarán: történelemhamisításra.

Jó lenne hinni történelmi ismereteink és tapasztala
taink birtokában, hogy ez valóban így is volt, vagy, 
hogy maradéktalanul megvalósul majd a jövőben. Az 
bizonyos, hogy a történelmileg progresszív politikai 
mozgalmaknak sohasem volt szükségük a társadalmi 
fejlődésvonalak retusálására. A legkevésbé lehet tehát 
erre szüksége a legtisztább társadalmi és a legteljesebb 
emberi érdekeket hordozó mozgalomnak, a szocializ
mus ügyének. Az elmélet és gyakorlat egysége, a tudo
mány és politika kapcsolata azonban e forradalmi 
mozgalmon belül is, eddig is és ezután is csak komoly 
elméleti harc, szellemi munka árán valósulhat meg, s a 
döntő szerep az egészséges egység kialakításában a for
radalom értelmiségén, a forradalmi értelmiségen jelen
tős mértékben múlik. Ügy hisszük, ez a megállapítás 
igazolható a forradalmi munkásmozgalom egész eddigi 
tapasztalatával, és nem ellentétes a munkásosztálynak 
mint osztálynak a vezető szerepével. Adódtak már eddig 
is és adódhatnak ezután is olyan helyzetek a munkás- 
mozgalomban, amikor a politikai vonalvezetésben a 
tudomány és az elmélet által nem kellően bizonyított 
vagy igazolt célok jutnak uralomra, hosszabb vagy 
rövidebb időszakban. Hogy a forradalmár értelmiség, 
akinek élete és sorsa elválaszthatatlan a forradalom 
és annak politikája sorsától, hogyan cselekedhet ilyen 
esetben, arra nagyon jó példa a Révaié is. A harmincas 
évek Révaijának munkássága, főleg a Komintern VII. 
kongresszusa előtt szívós és szakadatlan harc a KMP 
helyes, tudományosan megalapozott politikájának a 
kialakításáért egy súlyos tévedésekkel terhes, de hiva
talosan elfogadott irányvonallal szemben. Majd jött 
idő, amikor Révai erre nem volt képes egy lényegileg 
hasonló szituációban: az 50-es években ha nem is kiala
kítója, de aktív támogatója volt egy sok elemében hibás 
politikának, nemigen adva komoly jelét annak, hogy 
ezt a politikát alávetette volna az elmélet, a tudomány 
próbájának. Bizonyos, hogy a két történelmi helyzet
ben ugyanannak az embernek az ellentétes magatar
tására lehet személyes és a körülményekben rejlő 
magyarázat. Azt mindenesetre nehéz elhinni, hogy 
az 50-es évekbeli Révai magatartásának emberi és fel
fogásbeli gyökerei a 20-as és 30-as évek tevékenységében 
felfedhetők.

Ügy látjuk, hogy Révai József elméleti tevékenysége, 
munkássága az 1949-es és 50-es évekig szinte egyértel
műen pozitív. Nem utolsósorban abban, hogy az ő nevé
hez és személyéhez kapcsolódik talán leginkább a 
marxizmus tanításainak magyarországi alkalmazása, 
elterjesztése, a marxista történettudomány és irodalom- 
tudomány kibontakozása. Talán nem tévedünk abban 
sem, hogy a klasszikusok művei mellett az ő írásain 
nevelődött leginkább az új magyar értelmiség.

Ezzel kapcsolatban szükséges, hogy Molnár Erik 
Révai rosszul értelmezett pártosságával kapcsolatos 
megjegyzéseire e kritika keretében is kitérjünk. Molnár

Erik, mint ismeretes, azt kívánta bizonyítani, hogy 
Révai hogyan változtatta 1848/89-ről és 1919-ről a vé
leményét a különböző időpontokban írott cikkeiben. 
(Vö.: Kritika, 1966. 7. sz.)

Ha Révai 1935, a Komintern népfrontpolitikát ki
dolgozó és elfogadó kongresszusa előtt eredményesen 
és marxista tudományossággal dolgozott a KMP helyes 
vonalának kidolgozásáért, a Magyarországon esedékes 
társadalmi átalakulás jellegének helyes meghatározásá
ért, akkor elképzelhető-e, hogy az antifasiszta népfront
politika diadalmaskodása után olyan helyzet állott elő 
Révai számára, hogy tudományos szemléletének eltorzí
tásával, bizonyos „hangváltással” tudta csak szolgálni 
a párt ügyét? A „hangváltás” elsősorban abban áll 
Molnár szerint, hogy 1935 után Révai 48-as tanulmá
nyaiban nem a belső osztályharcban, hanem a nemzeti 
függetlenségi harcban jelölte meg a 48-as átalakulás 
központi kérdését. Ha igaz is, hogy Révai 1935 utáni 
írásaiban van bizonyos hangsúlyeltolódás, az nem'hibá- 
ja, hanem egyenesen értéke akkori munkásságának. 
Szemléletbeli torzulásról, úgy hisszük, szó sem lehet. 
Hihetetlen, hogy az osztályharc érdekeit szem elől 
tévesztette volna, és a nemzeti kérdésnek alárendelte 
volna az, aki 1939-ben így írt: „A nemzeti egységfront a 
külső ellenség ellen múló, rendkívüli helyzetek terméke -  a 
harc a belső megújulásért az állandó, az igazán alakító, a 
haladást biztosító tényezője a nemzeti fejlődésnek.” Vagy: 
„A nemzeti egység a külső ellenség ellen nem azt jelenti 
és nem szabad azt jelentenie, hogy az alsó osztályok harcában 
szünet áll be.” Csakis arról lehet szó, hogy , .az idegen 
hódító elleni igazságos nemzeti harc szükségletei járhatnak 
azzal, hogy a dolgozó osztályok a belső átalakulás közvetlen, 
forradalmi kivívásáról, egész programjuk megvalósításáról 
ideiglenesen lemondanak, de nem mondanak le a vezető szerep 
kivívásáról magában a nemzeti egységfrontban”. Számtalan 
esetben hangsúlyozta, hogy „az igazságos nemzeti háború 
következetes vívásának is egy biztosítéka van : az alsó osztá
lyok ébersége, ellenőrzése, harca, vezetése”.

E korszakbeli írásaiban a helyzetnek és az alkalom
nak megfelelően valóban erőteljesen hangsúlyozódik 
ugyan a nemzeti összefogás szempontja, de az nem 
azért történt, mert elfelejtkezett az osztályharcos állás
pontról, hanem azért, mert a második világháború, a 
fasizmus elleni harc ezt követelte meg, és ezt a követel
ményt Révai helyesen felismerte.

Révai munkásságának az érdeme éppen abban van, 
hogy felfogásában, szemléletében az osztály mellett 
helyet kapott a nép és a nemzet fogalma is, de a két 
utóbbi nem nyomta, nem homályosította el sohasem az 
előbbit, az osztály fogalmát és szerepét. Révai helyesen 
és határozottan harcolt a nép fogalmának mindenféle 
fasiszta, misztikus, osztályok feletti felfogása ellen. 
A nép fogalmának egyetlen helyes és reális, osztálytar
talmú kezelését és felfogását tartotta igaznak. De a 
nép fogalmának hamis értelmezése elleni harc közben 
nem vetette el magát a fogalmat. Tudta és hirdette, 
hogy a nép és a népelnyomók állítólagos „sorsközös
sége” csak arra jó, hogy a hatalmon levők elfeledtessék 
a néppel a saját érdekeit. Ugyanakkor azonban le tudta 
írni még azt is, hogy: „van egységes magyar nemzet, 
melybe úr is, paraszt is, koldus is, gazdag is beletarto
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zik”, csak természetesen ezen a „sorsközösségen” belül 
a Dózsa és Werbőczi sorsközösségének hangsúlyozása 
el akarja hazudni, hogy itt egymással szemben álló osz
tályok sorsközösségéről van szó, míg ezzel szemben a 
másik, a Dózsa, Mészáros Lőrinc és a Száleresi Ambrus 
sorsközössége osztályközösség, érdekek közössége, esz
mék és eszmények közössége, harci közösség.

Hogy Révai az agrárkérdésben lényegében helyesen 
tudott állást foglalni, nem független az ő 48-as szemlé
letétől. Révai helyesen értette és fejtette ki a 48-as 
polgári átalakulás és nemzeti függetlenség összefüggé
seit, minthogy általában világosan látott elméletileg is 
az osztályharc és nemzeti kérdés problematikájában. 
Azt vallotta, hogy a nagy nemzeti mozgalmakat nem 
lehet szembeállítani az osztálymozgalmakkal, és viszont: 
a progresszív osztály mozgalmak egyben nemzeti érde
kek hordozói is. Ezt a gondolatot is az antifasiszta 
népfrontpolitika kimunkálása közben fejtette ki több 
esetben is, így Nagyatádi vagy Dózsa című cikkében.

Révai 30-as évekbeli írásai egyöntetűen bizonyítják, 
hogy nem tért el a marxizmus-leninizmus szemléle
tének egyedül helyes, osztályharcos felfogásától. Ha 
mégis némi eltérést tapasztalunk az egymást sűrűn 
követő írásokban az egyes kérdések hangsúlyozásában, 
akkor ezek mögött nem meggyőződésbeli változást, 
világnézetbeli ferdülést kell látnunk, hanem a viták 
belső logikájához és hangoltságához való igazodást.

Mindez nem azt jelenti, hogy Révai életművét egysé
gesnek és egységesen pozitívnak, maradéktalanul hibát
lannak ítéljük. Életpályáját, elméleti és tudományos 
munkásságát három nagyobb szakaszra lehetne bon
tani, ahogyan ezt Bodnár György már meg is kísérelte. 
(A magyar irodalom története, VI. 146-159.)

Az első szakasz az eszmélés, a készülődés időszaka. 
A forradalmi munkásmozgalomhoz való csatlakozás 
első lépéseitől nagyjából a 30-as évekig tart. Ebben az 
időszakban érik forradalmárrá, ekkor tisztázódnak ben
ne a munkásmozgalom alapkérdései. A forradalmi 
szocialisták csoportjához kapcsolódó, majd a Tanács- 
köztársaság harcaiban részt vevő fiatalember főleg 
Szabó Ervin írásain nevelődik. Hosszú évek kellettek 
ahhoz, hogy a naiv, romantikus, anarchisztikus, „szabó- 
ervines” gondolkodásmódot felváltsa nála a forradalmi 
marxizmus. E korszakbeli írásai, elméleti megnyilatko
zásai valóban forrásértékűek, a korabeli magyar 
kommunista mozgalom elméleti-politikai állapotához 
szolgáltatnak gazdag anyagot. De a Szabó Ervinhez 
kapcsolódás nemcsak akadálya, hanem egyúttal a leg
komolyabb elősegítője is lett annak, hogy Révai a 
magyarországi kommunista mozgalom legfontosabb 
elméleti kérdéseinek a felvetésére és megoldására 
vállalkozott. S a „szabóervini” örökség kritikai feldol
gozása útján ju t el pályájának második, legterméke
nyebb és legpozitívabb szakaszához.

Ez a második szakasz a 30-as évek elejétől nagyjából 
1948-ig, a fordulat évéig tart. E korszak kezdete, amikor 
bátran kimondja, hogy bár Szabó Ervin a magyar 
proletariátus első nagy marxista tanítómestere, mégis 
egy egész világ választja már Jel őt, az egykori tanít
ványt is tőle. E korszak első nagy írásai közé tartozik a 
„Marx és az 1848-as magyar forradalom” c. tanul

mány. E szakasz a teljes marxista-leninista fegyver
zetben, nagy körültekintéssel, hallatlan éleslátással, ru
galmasságai, a bonyolult politikai viszonyokhoz alkal
mazkodó, a marxizmus-leninizmus álláspontjáról lénye
ges kérdésekben el nem térő Révai József korszaka,akit 
akkori tevékenysége alapján joggal tarthatunk a ma
gyar kommunista mozgalom és a magyar marxista 
történetírás egyik legnagyobb -  ha nem legnagyobb 
-  szellemi alakjának.

E korszak végét az ebben a kötetben nemigen talál
ható, de a „Marxizmus és magyarság” c. gyűjteményé
ben közreadott, majd a „48 útján” c. gyűjteményben 
olvasható írásai, tanulmányai jelzik. Ezek az utóbb 
jelzett írások bizonyítják, hogy Révai népi demokrá
ciánk első esztendeiben -  most már nem a német és a 
magyar fasizmus elleni harc stratégiai követelményei
hez, hanem az új, szocialista társadalmi rend kiépí
tésének, a szocialista forradalomnak a perspektívájá
ban — is kitűnően kapcsolta össze a munkásosztály 
érdekeit a társadalmi érdekegyesítés, az osztályszövet
ség követelményeivel és a nép-nemzeti felemelkedés új 
lehetőségeivel. Helyesen látta, hogy miben tért el ez 
az új feladat a háború előtti és alatti céloktól, de a 
folytonosságot is látta, és azon fáradozott, hogy a kapi
talizmus elleni támadás kellő fokozatossággal és a párt 
tömegkapcsolatainak erősítésével történjen meg.

Ezután következik a harmadik, a legellentmondá
sosabb s valóban sok elméleti-politikai tévedéssel ter
helt szakasz, mely egészen haláláig tart. Ebben az idő
szakban mind gyakorlati-politikai, mind az elméleti
kulturális tevékenységében, írásaiban fellelhetők azok 
a vonások, melyek nem pozitív örökségeink.

Ezeknek a tévedéseknek és hibáknak a gyökereit 
csak erőszakoltan lehet a korábbi időszak tevékenységé
ből levezetni. A fordulat Révai magatartásában, elmé
leti tevékenységében annyira inkonzekvens, meglepő, 
hogy mással, mint a nemzetközi munkásmozgalom 
korabeli tevékenységével, a nemzetközi helyzet, a 
jugoszláv kérdés és a népi demokratikus országok belső 
helyzetének ismert megítélésével, a Tájékoztató Iroda 
határozataival meg sem magyarázható.

A kérdés természetesen az, hogy Révainak volt-e 
alkalma és készsége arra, hogy az új fordulat politikai 
gyakorlatának és a gyakorlathoz szükséges elméleti 
fegyverzet marxizmus-leninizmustól idegen elemeit 
felfedje, feltárja és figyelmeztessen azokra. Azt azonban 
tudjuk, hogy a párt 1953. júniusi határozata után, majd 
az ellenforradalom utáni időszakban lett volna erre 
alkalma, mégsem élt a lehetőséggel, sőt az MSZMP 
politikájával és elvi vonalával inkább oppozícióban 
volt. Erre a magatartásra legfeljebb magyarázatot le
het találni, mentséget nem.

A teljes Révai életmű kritikai felmérése sürgető fel
adat, mert nagyon fontos tanulságokkal segít bennün
ket. Ehhez csak azzal a szerény megjegyzéssel kíván
tunk hozzájárulni, hogy széles körű és körültekintő 
elemzés nélkül, elhamarkodottan ne bocsátkozzunk 
kategorikusnak tűnő ítélkezésekbe, másrészt az életmű
ből ne vessük el a legmaradandóbbnak és a legpozi
tívabbnak tűnő elemeket és korszakot.

Hársfalvi Péter
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SŐTÉR ISTVÁN

A z  irodalmi irányzatokról

1

A realizmus körüli viták egyre tisztább láthatárt teremtenek, mivel a problémákat újra és újra átgon
doljuk, s néhány megoldatlan kérdéshez minduntalan visszatérünk. Ilyen újra átgondolásra és 
átvitatásra vállalkozott A szocializmus irodalmáról című kötet is, melynek törekvései rokonok más 
országok marxista irodalomteoretikusainak törekvéseivel. A kötet írói mintegy velük karöltve vál
lalkoztak feladataikra. Ez a munka szükségessé tette néhány régebbi felfogás újbóli megvizsgálását. 
Vannak, akik már az ilyesmiben is káros, veszedelmes nézetek pártolására gyanakodnak. 
A Népszabadság 1967. február 25-iki számának cikkírója is ilyen gyanúsításnak adott hangot. 
Fejtegetései nem egy félreértést, tévedést tartalmaztak. Kiigazításuk helyett mégis, inkább a 
fontosabbra fordítanám figyelmemet, vagyis arra, hogy miért támad annyi félreértés a realizmus 
körüli vitákban, s miért keltenek megrökönyödést olyan vállalkozások, melyek az alkotó 
vitákra való felhívások nyomán jönnek létre. Mert A szocializmus irodalmáról című kötet annak 
a vitaösztönzésnek eredménye, melyet az Elméleti Munkaközösség 1965. évi tanulmánya tar
talmazott.

A realizmus körüli viták mélyén egy alapvető fogalomzavar rejlik, melynek tisztázása nélkül 
aligha lehet további eredményes munkát folytatnunk. A köztudatban jelenleg a realizmusnak két 
különnemű fogalma keveredik össze, s ez a két fogalom éppen nem fedi egymást hiánytalanul. 
Szerepel a realizmus esztétikai kategóriaként, -  és történeti kategóriaként. Az első esetben a vissza
tükrözési elméleten alapuló fogalmat jelent, -  a második esetben : irodalmi irányzatot. Az esztétikai 
értelemben felfogott realizmusnak ellentéte az antirealizmus, vagy a formalizmus. A történeti kate
góriaként felfogott realizmusnak társai (s esetleg ellentétei is) a különféle irodalmi irányzatok, 
a romantika, a klasszicizmus, a naturalizmus stb. Az esztétikai kategória értékítéletet is jelent, — a 
történelmi kategória pedig nem jelent ilyet.

A két különböző szférából -  az esztétikaiból, illetve a történetiből -  származó realizmus
fogalmak összekeveredése úgy történt, hogy az esztétikai kategóriából közvetlenül, tehát erőszakolt 
módon, történeti kategóriát is csináltak. Vagyis az egész művészet történetében érvényesülő 
realisztikus tendenciákat egységes és összefüggő folyamatnak tekintették, -  pedig ilyesmi a történeti 
tények és a valóság megsértése nélkül nem lehetséges. így jött létre az „örök realizmus” 
fikciója, -  mely nem esztétikailag, hanem történetileg jelent fikciót. Érthető, hogy azok, akik törté
netileg vizsgálták az irodalom és a művészetek kérdéseit, korszakait, nem tudtak mit kezdeni a 
történetivé áterőszakolt esztétikai realizmus-kategóriával. Mert tudományosan semmi értéke sincs 
az olyan konstrukciónak, mely az irodalom történetét az „öntudatlan”, a „félig tudatosodó” , majd 
a „tudatos” stb. realizmus korszakaira osztja. És olyan világirodalomtörténet, mely Homerostól 
napjainkig mindössze két, időtlen irányzatot lát (a realizmusét és az antirealizmusét) : az irodalom, 
a művészetek konkrét, történeti folyamataiból mit sem tudna megmagyarázni. Ilyen munka meg
írására eddig még senki sem vállalkozott, -  és aligha fog is vállalkozni.

Mégis, kétségtelen, hogy a visszatükrözés kétféle -  helyes és hamis -  módjának elvén épülő 
esztétikai kategóriáknak megvan a jogosultságuk, s ezek a kategóriák kulcsot szolgáltatnak az iro
dalom jelenségeinek alapvetően helyes értékeléséhez. Ezeket a kategóriákat feltétlenül szükséges is 
érvényesíteni az irodalom történeti vizsgálatában, — de oly módon, hogy a történeti kép is, az esz
tétikai kép is egymásnak megfeleljen, s a tudományos tükrözés tiszta maradjon. A művek helyes 
kritikai értékelése valóban csak a tükröződési elméleten alapuló esztétikai kategóriák segítségével 
lehetséges. Mivel az irodalomtörténeti munka : kritikai munka is, -  a műkritikában csak az esztétikai 
kategóriák használatával lehet helyesen eljárni.

Ezek szerint tehát, ha az esztétikailag felfogott realizmust nem irodalmi irányzatnak tekintjük, 
máris kiküszöböltünk néhány félreértést, -  és egy alapvető tévedést is.

Az esztétikai kategóriákat kidolgozó filozófusok nem sok figyelmet fordítottak arra, hogy ezeket 
a kategóriákat miként lehet történetileg alkalmazni. De ennél még több nehézséget okozott az,
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hogy a realizmusnak kétféle fogalomként való használata terminológiai zavarokat idézett elő mind
untalan, s a tudományos munkában éppúgy a hibás értékelések, eljárások forrásává vált, mint 
a mindennapi művelődéspolitikai gyakorlatban, vagy az irodalomkritikai munkában is.

E veszély kiküszöbölése érdekében is szükséges, hogy az irodalomtudomány komoly figyelmet 
szenteljen Lukács György új rendszerezésének, mely Az esztétikum sajátosságában kerül kifejtésre. 
Ez a rendszerezés ugyan összhangban marad Lukács korábbi nézeteivel, mégis, egy új kérdésmeg
ragadás útján tisztább képet teremt a realizmus esztétikai kategóriája körül, mint Lukács korábbi 
művei. Lukács ugyanis Az esztétikum sajátosságában nem a realizmust és az antirealizmust állítja 
szembe egymással, hanem ezt az ellentétet egy másik, átfogóbb és finomabb ellentéttel : a szimbólum 
és az allegória ellentétével helyettesíti. Ez az ellentétpár hiánytalanul fedi a realizmus—antirealizmus 
ellentétpárt, — és mégis, szerencsésebb, s történetileg is könnyebben alkalmazható amannál. 
Allegória és szimbólum : esztétikai kategóriákként jelennek meg Lukács új művében. Kiinduló
pontul Goethe gondolata szolgál, mely szerint : „Nagy különbség, hogy a költő az általánoshoz 
keresi-e a különöst, vagy a különösben szemléli az általánost. Az első esetben jön létre az allegória, 
ahol a különös csak mint az általános példája érvényes: de a második eset tulajdonképpen a költé
szet természete: egy különöst mond ki, anélkül, hogy az általánosra gondolna vagy utalna. Aki 
mármost ezt a különösséget elevenen megragadja, az megragadja vele együtt az általánost is, anél
kül, hogy észrevenné, vagy csak később veszi ezt észre”. (Gondoljunk itt Thomas Mann-nak 
a Buddenbrookhoz fűzött kommentárjára, melyben megjegyzi, hogy a [lübecki történet, e helyi 
„különösség” megírása közben nem is sejtette, mennyire általános és korérvényű jelenséget 
ábrázol!)

Lukács a goethei gondolatot kidolgozza, kiszélesíti, esztétikai kategóriává emeli. Az ő felfogásá
ban a szimbólum a helyes tükrözés (a realisztikus tendenciák), az allegória pedig a hamis tükrözés 
(avantgárd, antirealisztikus tendenciák) kategóriája. Valószínű, hogy e kategóriák történeti alkal
mazása még további finomítást fog igényelni, de annyi bizonyos, hogy mind az allegória, mind 
a szimbólum olyan szemléleti formák, melyekben a művészet két tükrözési lehetősége testesül meg. 
A két forma ellentétessége még a legszűkebben felfogott stilisztikai értelemben is alapvetően áll 
fenn. Annyi is bizonyos, hogy e kategóriák történeti alkalmazása természetesebben, konkrétabban 
lehetséges, mint a korábbiaké. Mert Lukács, régi felfogását habár megtartva, e kategóriák kidolgo
zása közben jelentősen differenciálta is azt.

E kategóriák alkalmazása az irodalomtörténet értékelő, tehát irodalomkritikai munkájában he
lyesnek és szükségesnek ígérkezik. Ezzel az alkalmazással nemcsak a kisebb hibát, a terminológiai 
félreértést szüntetnők meg, de az esztétikai sajátságok megfejtéséhez is közelebb kerülnénk.

De a ma fennálló zűrzavart még ez sem szüntethetné meg teljesen. Elterjedt ugyanis egy olyan 
felfogás, mely a realizmust mint esztétikai kategóriát: módszernek tekinti, -  a nem-realista ten
denciákat pedig: stílusirányzatoknak fogja fel. Eszerint a realista módszerrel szembenállnának a 
romantika, a naturalizmus, a klasszicizmus stb. stílusirányzatai. A realizmust, akár esztétikai, akár 
történeti kategóriaként fogva fel : azt mindenképp módszernek helyes tekintenünk. Lukács kategó
riái is a módszer szintjére torkollnak: történeti vizsgálatnál valószínűleg a szimbolikus (nem tévesz
tendő össze a szimbolizmus költészeti iskolájával !), illetőleg az allegorikus módszer vizsgálatára 
kerülne sor.

De, lehet-e pusztán stílusirányzatoknak tekinteni minden, a realizmuson kívüli irányzatot? 
Nyilvánvaló, hogy a romantikát, a naturalizmust, a klasszicizmust stb. nem esztétikai kategóriák
nak tekintjük, hanem irodalmi irányzatoknak. De az irodalmi irányzat nem azonos a stílusirány
zattal. Különbségeik kifejtésére később térek ki, de azt máris előrebocsáthatom, hogy a klassziciz
mus, a romantika, a realizmus, a naturalizmus stb. történetileg: irodalmi irányzatokként jelent
keznek, -  vagyis : van esztétikai, sőt filozófiai programjuk, elméletük, van saját alkotói gyakorlatuk, 
módszerük (e módszer mibenlétét is később jellemzem),- és van az előbbiek által meghatározott stí
lusuk. A klasszicizmus pl. nem elsődlegesen törekszik valamely stílus kialakítására, hanem kialakít 
egy esztétikai elméletet, programot, megteremt egy sajátos „irodalmi modellt”, valamint alkotói 
gyakorlatot, módszert, és ezekből ered (nem pedig ezeket előzi meg) a klasszikus stílus.

Az irodalom irányzatai történetileg konkrétan meghatározott, kialakulásukban szorosan követ
hető gondolatrendszerek is, művészeti elvek rendszerei vagyis az elmélet és a gyakorlat dialektikus 
kölcsönhatásaiból kikristályosodó módszerek. Történetileg csak ennek az elvnek alapján tudunk 
tiszta rendszerezést kialakítani, s csak egy ilyen történeti rendszerezésben, -  vagyis az irányzatok
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(és a bennük foglalt elvek, módszerek, stílusok) történeti folyamatainak rendszerében — tudjuk 
helyesen alkalmazni a fentebb taglalt esztétikai kategóriákat. Csak ilyen rendszerben érvényesít
hetjük igazán a visszatükrözési elméleten alapuló, a helyes vagy a hamis tükrözés esztétikai kategó
riáit alkalmazó, irodalomkritikai igényt.

Téves tehát az a felfogás, mely módszert és stílusirányzatot helyez egymással szembe.
Történetileg egyedül az irodalmi irányzatokban való gondolkodás a helyes. Az irodalmi irány

zatoknak az alkotói módszer is, a kifejezés stílusa is: része csupán. A történeti gondolkodással kell 
együttjárnia az esztétikainak.

Történetileg és esztétikailag akkor járunk el helyesen, ha kialakítjuk az irodalmi irányzatok (és az általuk 
teremtett elméleti rendszerek, alkotói módszerek, megjelenítési stílusok)  történeti képét, és ennek a képnek kritikai 
mérlegelésében alkalmazzuk a helyes vagy a hamis tükrözés esztétikai kategóriáit, a szimbólum vagy az allegória 
jelölte kategóriákat.

A következőkben ennek a koncepciónak csupán szemelvényes vázlatát nyújtom, hisz az esztétikai 
kategóriák és a történeti formációknak tekintett irodalmi irányzatok elvének együttes érvényesítése 
széles teret és még további, hosszú távú tudományos munkát igényel.

2

Valamennyi irodalmi irányzaton belül elképzelhető a helyes vagy a hamis tükrözés. A romantika 
irodalmi irányzata, sőt a realizmusé is éppúgy tartalmaz a helyes, mint a hamis tükrözés kategóriá
jába illő, kritikailag kimutatható jelenségeket. Ezek a jelenségek azonban nem a stílusban erednek, 
hanem a tükrözés módjában.

Az a felfogás, mely szakít a polgári tudomány stíluskorszak-szemléletével, s ehelyett művelődés- 
történeti korszakokat különböztet meg, melyek politikai, gazdasági, bölcseleti, ideológiai folyama
tok eredményeként alakulnak ki, s mintegy felépítménykorszakoknak tekinthetők : mindenképp helyes. 
A stílus azonban : formai jegyek rendszere, -  de bármily tágan fogjuk is fel a stílus értelmét, s bár
mennyi tartalmi elemet erőszakoljunk is bele: nem azonosíthatjuk a stílust valamely gondolati 
rendszerrel vagy filozófiával, de még politikai korszakkal sem. Napóleon kora kialakítja az empire 
stílust, de ez a stílus nem következik magából a rendszerből. A Napóleonra hivatkozó második 
császárság is másféle stílust fogad el. S mind az első, mind a második császárság választotta stílus 
meghonosodik ideológiai és politikai ellenfeleiknél is. A tudományos rendszereknek sincsenek stílus
beli következményeik: Newton rendszere helyet foglal ugyan a barokk stílus keretei között, de még 
csak közvetetten sem azonos vele.

Valamely stílusirányzat gyakran az ízléssel (tehát a köz- és az egyéni ízléssel), s néha éppen a 
divattal függ össze. Az ízlést persze gazdasági, történelmi, eszmei tényezők formálják, -  anélkül, 
hogy e tényezők elsősorban a stílus formálására törekednének. A különféle irodalmi irányzatok, 
programok, iskolák, melyek ugyancsak gondolati rendszereknek tekinthetők (s melyek alkotási 
módszereket alakítanak ki), magukba foglalják a stílus kérdését is, de nem elsődleges célként, hanem 
törekvéseik egyik kifejezési formájaként. A naturalizmus a pozitivista filozófiát, a fiziológiai, átörök- 
léstani szemléletet viszi bele az irodalomba, s ezáltal bizonyos alkotási módszert alakít ki. Ez az al
kotási és szemléleti módszer önmagában nem stílust jelent, s a kifejezéshez szükséges stiláris eleme
ket, eszközöket nem is szabja meg. Thomas Mann naturalista ihletésű regényének tekintette a 
Buddenbrookot, mégpedig nem is ok nélkül, mivel maga a családregény-szerkezet az átöröklésnek, 
sőt, a biológiai hanyatlásnak eszméje: zolai fogantatásúak. Mégis, az irónia jelenléte Thomas 
Mann-nál, -  egyféle romantikus pátoszé pedig Zolánál, mindkettőjük művében olyan lényeges 
stíluskülönbségeket teremtenek, s a formai hatásnak is oly mély különbözését, hogy a Buddenbrook 
és a Rougon-Macquart-ciklus között csak módszerbeli rokonságokat állapíthatunk meg. Vagyis: 
a naturalista szemléleti és ábrázolási módszer bizonyos felületesebb rokonságait. És ez a döntő 
tényező, s ehhez képest a stílus csak másodlagos.

A festészeti impresszionizmus módszerileg a legrokonabb a naturalista irodalmi iskolával (nem 
véletlen, hogy Zola lép föl legfőbb védelmezőjeként), -  mivel ugyancsak egy természettudományos 
elméletet, egy bizonyos színtani koncepciót visz bele a festői munkába. A színek bontásának, illetve 
a kiegészítő színek tudatos csoportosításának technikája kialakít egy bizonyos stílust is, -  de ez a 
stílus a módszer szoros következménye, emennek alárendelt, s alkotókként, periódusonként erősen 
el-eltérő is.
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A stílusok mögött bizonyos lényeges esetekben tehát nem is a közízlést fedezhetjük föl, nem is 
a korszak valamely közvetett ízlésbeli igényét vagy éppen divatját, hanem : valamely program, 
iskola, irányzat tudatos szándékát, törekvését, mely a stílust világosan és határozottan megszabja 
ugyan, de mindig a maga eszmei, esztétikai céljainak megjelenítése, megvalósítása érdekében, eme
zekből eredőn, emezeknek alárendelten.

Lényeges történeti, technikai és anyagi különbségek vannak a vizuális stílusok (elsősorban az 
építészet, az iparművészet -  és a képzőművészet stílusai) - ,  és az irodalomban, a zenében érvé
nyesülő stílusok között. Az előbbiek épp anyagszerűségük folytán határozottabban jelentkeznek, 
pregnánsabbak, jegyeik könnyebben követhetők, fölismerhetők. Az építészet, az iparművészet 
(bútorok stb.) -  és a képzőművészetek stílusai nem futnak párhuzamosan a zenei, az irodalmi stí
lusokkal, s egészen másféle törvények szerint alakulnak, mint az utóbbiak. A közízlésnek közvetle
nebb beleszólása is van a vizuális stílusokba, s hagyományaik is szilárdabbak, mivel anyagokkal, 
szerszámokkal dolgozó műhelyek, mesteremberek is őrzik őket. Az irodalom és a zene stílusai 
mindig kötetlenebbek, esetlegesebbek. Boileau, a francia klasszicizmus esztétikai elveinek összegezője 
barokkos allonge-parókát visel, barokk ízlés szerint nyomott és kötött műveinek címlapján, -  
maguk a művek pedig az irodalmi barokktól nagyon is eltérő, azt támadó és cáfoló irodalmi klasz- 
szicizmus elveit és módszerét hirdetik.

Az esetek egy lényeges részében a vizuális stílusok sem mindig a közízlés folyományai, s némelyi
kük valamely tudatos művészeti program és eszmei módszer szülötte (az impresszionizmus, a prae- 
raffaelista iskola stb., stb.). De az irodalomban a stílusok csaknem mindig egy-egy irányzat, program 
és a bennük foglalt módszer következményei. Sőt, az irányzat és a módszer annyival előbbrevaló, 
szembetűnőbb magánál a stílusnál, hogy egyazon stílus néha különféle, egymással ellentétes eszmék 
és irányzatok szolgálatába is szegődik, és ez mind az alkotók, mind az olvasók számára természe
tes is.

A mindennapi életben pedig néha egészen szorosan foglalnak helyet egymás mellett olyan iro
dalmi irányzatok, stílusok -  és építészeti, iparművészeti stílusok, divatok, melyek pedig egymással 
elvileg kibékíthetetlen ellentétben vannak. Az 1846-ban befejezett Nemzeti Múzeum klasszicista 
lépcsőzetét és oszlopsorát éppolyan lelkesedéssel fogadja a kor, mint fogadta már a népies, magyaros 
János vitézt, s fogadja nemsokára az ugyancsak népies, magyaros Toldit. Pedig „elvileg” a klasszi
cista architektúra Kazinczyhoz, Berzsenyihez illenék. Orlay-Petrich képén Petőfi jellegzetes bieder
meier bútorzatú szobában áll modellt, pedig gondolatait a forradalom eszméi, szobájának falait 
pedig forradalmárok arcképei népesítik be.

Az ilyenfajta példákat vég nélkül szaporíthatnók, de talán már szükség sincs rájuk annak bizo
nyítására, hogy az irodalomban (sokkal inkább, mint az építészetben, az ipar- és a képzőművészet
ben) : a stílusok mindig irodalmi irányzatokhoz, programokhoz kötődnek, módszerek folyományai
ként jelentkeznek. Az irodalomban az irányzat, a módszer a döntő, s csak ennek folyományaként 
jelentkezik a stílus. A stílus létét tagadni akár az irodalomban, akár másféle művészeti ágakban : 
esztelenség és képtelenség. De zűrzavart és kibogozhatatlan helyzetet teremt, ha a stílust az irány
zat, a módszer fölé helyezzük, s emezt amabból próbáljuk megmagyarázni. Mert a stílus azonosnak 
mutat olyan jelenségeket, melyek egymástól gyökeresen különböznek. Az irodalmi irányzatok közt 
a stílusuk alapján tenni különbséget: teljességgel lehetetlen.

Kétségtelen tehát, hogy az irodalom jelenségeit és történeti folyamatatit csak úgy érthetjük meg, 
ha az irodalmi irányzatokat és módszereiket vizsgáljuk elsősorban, és ezekkel összefüggően a belő
lük eredő, szolgálatukban álló stílusokat.

3

Ha a világirodalom egymást követő irodalmi irányzatainak programjait, célkitűzéseit és a bennük 
foglalt módszereket számba vesszük, észrevehetjük, hogy az irodalom differenciálódásával párhu
zamosan a módszereket kialakító esztétikai gondolatrendszerek szövegei világosan elkülönülnek 
a stilisztika, a kifejezésmód kérdéseivel foglalkozó szövegektől. Arisztotelész poétikai töredékeiben 
a módszer és a kifejezésmód kérdései még egymáshoz simulnak, Quintilianus azonban már lefekteti 
azt a retorikai diszciplínát, mely hosszú évszázadokon át csakis a kifejezésmód, a megjelenítés, 
tehát a stílus technikai elemeivel foglalkozik. Ezek a retorikák mindvégig a stílus elsajátításá-
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nak, helyes használatának, kifinomításának és ápolásának tankönyvei maradnak, mégpedig nem
csak az iskolai oktatásban, hanem az irodalomban is. Bennük többnyire az antik hagyomány él 
tovább, főként Cicero stíluseszménye és ízlése, illetve a vele ellentétes, anticiceroniánus eszmény, 
-  de elvegyülve a kor ízlésével is, mely a metaforák és az allegóriák használatát, a használat mérté
két és jellegét előírja, s hol az egyszerűbb, hol a díszesebb stíluseszmény javára dönt. A főként quinti- 
lianusi hagyományokat folytató (és azokat a kor ízlése szerint kiegészítő) retorikai kézikönyveket 
а XVII. századtól kezdve felváltják az önálló stilisztikai munkák, traktátusok, melyek többé már 
nem iskolás módon tárgyalják a stílus kérdését, s alakítnak ki stíluseszményt. Ezeknek a stilisztikai 
műveknek a romantika korszakáig van szerepük; utolsó korszakukba esik Batteux könyve, mely 
a francia felvilágosodás, a német klasszikus és a magyar Kazinczy-korszak kedvelt stilisztikai kézi
könyve lesz.

Ezek a retorikák és stilisztikák azonban sohasem tartalmaznak irodalmi programot, nem töre
kednek irodalmi irányzat kialakítására, hanem kizárólag a stílus fejlesztésére, ápolására szorítkoz
nak, -  de ily módon kiszolgálják, elősegítik bizonyos irodalmi irányzatok célkitűzéseit (mégpedig 
a stílus sajátos területén), s összhangban vannak egy-egy korszak uralkodó irodalmi irányzatával, 
anélkül, hogy ők maguk annak kialakításában, megteremtésében részt vennének. Szerepük nem 
kezdeményező, s nem is elsődleges, -  de ugyanakkor nem is mellőzhető. A romantika korától kezdve 
megszűnik a stilisztikai traktátusok szerepe, s a stílus élő példákon, alkotók, iskolák, műhelyek példái 
nyomán fejlődik, változik az irodalomban.

A stílus tehát technikai problémaként jelentkezik az irodalomban, s ugyanígy a festészetben is. 
A XVI. és XVII. században egymást érik a festészet technikájával foglalkozó traktátusok. Néme
lyikük Leonardo da Vinci nézeteire épül. Ezek a technikai kézikönyvek nem foglalkoznak a festészet 
elvi kérdéseivel, hanem csak gyakorlati eljárásaival, a szó szoros értelme szerinti műhelyprob
lémáival.

Mind az irodalomban, mind a festészetben megtaláljuk azonban az elvi kérdésekkel foglalkozó 
műveket, melyeknek útmutatásait a technikai traktátusok a stílus formai gyakorlatára váltják fel. 
Az irodalom és a művészetek elvi kérdéseit tárgyaló írások: egy-egy irányzat programját, törvé
nyeit, szabályait -  módszerét tartalmazzák. Ilyen irányzatok (többek közt) a klasszicizmus, a ro
mantika, a realizmus, a naturalizmus, a szimbolizmus, az expresszionizmus stb., stb. Ezeknek az 
irányzatoknak tudatosan kidolgozott programjuk és értékrendszerük van, többnyire filozófiai törek
vésekkel is párosulnak, esztétikai elveket alakítanak ki és követnek, eszmei célkitűzésekkel rendel
keznek -  vagyis: a valóság ábrázolásának, megragadásának különféle módszereit teremtik meg. 
Egy-egy irodalmi irányzat lényege éppen : a módszer. A stílus csak az irányzat egyik eleme -  meg
jelenési formája, kifejeződési közege. Tehát: a stílus -  a módszer eszköze, de nem egyetlen eszköze 
ily módon.

Az irodalomtudománynak beható, történeti vizsgálattal kell még kidolgoznia a módszer proble
matikáját, vagyis azt a kérdést, hogy egy-egy irodalmi irányzat elvei és gyakorlata miként kristá
lyosodnak módszerré. Az irányzatok eszmei, esztétikai programot tűznek maguk elé s egyrészt 
bizonyos szemléletet propagálnak, másrészt elutasítanak bizonyos eljárásokat, tehát kritikai válo
gatást végeznek a művészi ábrázolás lehetőségei közt. A választás és az elutasítás eljárásai elválaszt
hatatlanok az irányzatok tevékenységétől.

Az irányzatok esztétikai programja és az irányzatokhoz tartozó, a programot műveikben meg
valósító alkotók gyakorlata együttesen hozza létre a módszert. A program és a megvalósítás közt 
dialektikus, kölcsönös kapcsolat van: az elmélet, a program befolyásolja, sugallja az alkotói 
munkát, -  emez pedig visszahat az elmélet tudatosító tevékenységére, finomítja, árnyalja, tovább
fejleszti azt. A módszer az egyes alkotók egyénisége szerint is módosul, de vannak közös vonásai, 
tendenciái, melyek egy-egy irányzat részeseit egyaránt jellemzik.

Természetesen a stílus is beletartozik a módszerbe, része az alkotói gyakorlatnak, s az irányzatok 
elméleti tevékenységének figyelme a stílusra is kiterjed. Ily módon a stílus: a módszer egyik elemévé 
válik.

A módszer tartalma igen változatos lehet, s az egyes irányzatok elsősorban módszerükben külön
böznek egymástól. A különböző irányzatok különböző módszerei más-más kérdésekre, ábrázolási 
igényekre fordíthatna kkisebb, illetve nagyobb figyelmet. A módszer magában foglalhatja a valóság 
szemléletének bizonyos módját, az emberábrázolás, a típusteremtés mikéntjét, a társadalmi vagy 
a lélektani folyamatok tárgyalásának igényét, vagy épp elutasítását, a morális szemlélet jellegét,
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stb. stb., — és a stílust magát is. A módszer igényei szabják meg azt, hogy a stílus klasszikus 
zártságra, vagy romantikus festőiségre, esetleg expresszív nyomatékosságra törekedjék-e?

Az irodalmi irányzatokat néha bölcseleti indítékok hozzák létre, -  illetve az irányzatok nagy 
részében bizonyos filozófiai szemlélet is jelen van. Ez a szemlélet kihat a programra, az irányzat 
esztétikai elveire, tehát a módszerre is. De egy-egy alkotó világnézete döntően megváltoztathatja 
valamely irányzat funkcióját, törekvését. A lírai szimbolizmus módszere a francia költészetben 
politikától mentes költészetet hozott létre, -  Adynál és Bioknál azonban épp a forradalmi költészet 
lehetőségévé vált. A világnézet, az eszmeiség, néha ugyanannak a módszernek alkalmazóinál is: 
gyökeres különbségeket, ellentéteket teremt. A realizmus módszere is éppúgy szolgálhat világ
nézetileg reakciós, mint haladó tendenciákat. Az irodalmi irányzatok megértetésénél, megfejtésénél 
az eszmeiségből, a világnézetből kell kiindulnunk, — de azzal a lehetőséggel is számolva, hogy az 
alkotói módszer, s a belőle fakadó művészi szemlélet, illetve, maga a mű, mint tükrözés és ábrá
zolás, néha rácáfol magának az írónak világnézeti célkitűzéseire, s a mű mást bizonyít, mást mutat 
meg, mint ami az író világnézeti szándéka volt.

4

Egy-egy irányzat módszerei néha egymáshoz hasonló eredményeket hozhatnak létre, holott maguk
nak a módszereknek kiindulópontjuk más és más. A francia klasszicizmus módszere a természetesség 
és a ráció elveit érvényesíti, az ábrázolásban bizonyos mérsékletre és összhangra törekszik, eluta
sítja a formai szélsőségeket, erkölcsi fegyelembe fogja a szenvedélyeket, s ugyanakkor humanista 
szenvedéllyel üldöz mindent, amit a természettel ellentétesnek tekint. Molière vígjátéki alakjai 
azért nevetségesek, mivel szenvedélyeik, hajlamaik: természetellenesek. A természethez igazodás 
elve valósághű jellemeket teremt, a francia klasszicizmus tehát a maga módszerével eljuthat a 
valóság hű tükrözéséhez. De ezért még nem lehet módszerét: realista módszernek tekinteni. Persze, 
a klasszicizmus irányzatának módszere sok olyan szemléleti és ábrázolási elemet hoz létre, melyeket 
a realizmus irányzata is magába ölel, felhasznál, -  hiszen az irányzatok néha tagadják egymást, 
néha pedig támaszkodnak is elődeikre.

Az irodalmi hagyomány, az örökség olyan tényező, melyet nem lehet figyelmen kívül hagynunk, 
midőn az irodalom megértésére, történeti értelmezésére törekszünk. A francia klasszicizmus a 
descartes-i filozófia hatására alakítja ki a lelki élet, a szenvedélyek elemző bemutatását, a cselekede
tek gondos lélektani motivációját. A realizmus irányzatának módszere mind a lélektani elem
zést, mind motivációt átveszi, örökli a klasszicizmustól, mivel a maga célkitűzéseinek ez 
tökéletesen megfelel. A romantika viszont már távolról sem használja fel hasonló mértékben 
ugyanezeket. Mme de Lafayette, sőt akár Racine lélektani ábrázolásával Balzac és Stendhal tuda
tosan és következetesen élnek, s ezt az ábrázolásmódot a realista módszer lényeges elemévé teszik 
meg. A romantikus Victor Hugo viszont ezzel az ábrázolásmóddal alig tud mit kezdeni. A francia 
klasszicizmus irányzata tehát a lélektani ábrázolás terén is eljut a valóság hű tükrözéséhez, -  
vívmányai épp ezért a később kialakuló realista irányzat és módszer számára felhasználható 
hagyománnyá válnak.

A klasszicizmus példája is alkalmas arra, hogy a módszer és a stílus viszonyát megvilágítsuk, 
-  időzzünk tehát még nála, illetve egyik legfontosabb változatánál, a francia klasszicizmusnál. 
Ez az irányzat részint a dráma szabályainak kialakítása, az arisztotelésziként tekintett „hármas 
egység” elvének alkalmazása körüli vitákból, részint a francia Akadémia irodalomelméleti műkö
déséből, és főként Boileau kodifikáló munkájából alakult ki. Módszerét pedig az elmélettel együtt
működő nagy alkotók, Molière, Corneille, Racine, La Fontaine kristályosították ki. A klasszicizmus 
stílusa ugyancsak az ő műveikben született meg, s elméleti alátámasztást nyert Lamy, Bouhours, 
és más, stilisztikai traktátusszerzők működésében.

A francia klasszicizmust nem lehet korszakstílusnak nevezni, -  egyrészt, mivel ez az irányzat nem 
valamely stílusnak, hanem egy embereszménynek s egy azzal rokon művészetnek kialakítására 
törekedett, másrészt, mivel Franciaországban nemcsak a klasszicizmus irányzata volt jelen, hanem 
a barokké is. Elfogadhatatlan azoknak az irodalomtörténészeknek nézete, akik a barokkot a kor
szellem egyetemes megnyilvánulásának tekintik, s körébe a klasszicizmust is bevonják. A barokk 
franciaországi jelenlétét csak az összehasonlító történeti módszer segítségével lehet megvilágítani. 
Ugyanis a franciaországi barokk nem más, mint : az olasz és részben a spanyol kultúra befolyása,
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hatása. Ezzel a befolyással és hatással szemben, részben nemzeti visszahatásként is alakul ki a 
klasszicizmus irányzata.

A barokknak megvan a maga építészeti, iparművészeti, képzőművészeti stílusa, -  megvan az 
irodalmi stílusa is, s megvannak az irodalmi irányzatai, s az irányzatokból származó, azokhoz 
kapcsolódó módszerei. A klasszicizmus irányzata össze is függ ezekkel a barokk irányzatokkal és 
módszerekkel, oly módon, hogy tagadásukból, visszafogásukból születik meg ő maga. A klasszicizmus 
idején a barokk nem szűnik meg egészen Franciaországban, de nem is válhatik egyeduralkodóvá. 
Bujkáló, leszorított hagyományait, maradványait még a költészetben is megtaláljuk. Az építészet
ben visszaszorul a barokk, -  de azért, mivel a klasszicizmus visszanyúl egy, a barokknál valamivel 
korábbi, klasszikus hagyományra, Palladiora és némelyik kortársára. Sőt a képzőművészetben 
visszanyúl az antikvitáshoz is. A XVII. század francia festészetében is megtaláljuk a két irányzat 
küzdelmét: Rubens és Poussin híveinek ellentétében, illetve a kolorit vagy a rajz elsőbbségének 
vitájában.

Feltétlenül helyes az a felfogás, mely a francia klasszicizmusban egy emberi, erkölcsi, maga
tartási eszmény előmozdítóját látja. Ezt a célt szolgálja a klasszikus irodalom módszere, sőt stílusa 
is. A francia klasszicizmus ily módon része egy nagy politikai és szellemi törekvésnek, mely a 
vallásháborúk és a belső pártharcok, a spanyol befolyás elleni védekezés, a királyi központi hatalom 
megszilárdításáért vívott küzdelmek okozta zűrzavar és válságsorozat után: rendezésre, a huma
nizmus jogainak visszaállítására törekedett. Az olasz barokkban ennek a törekvésnek ellenzékét 
látta az a kor, s emiatt harcolt is ellene. A francia klasszicizmus ily módon a francia irodalom 
nemzeti jellegének újszerű kialakítását is megvalósítja.

A francia klasszicizmus, mint irodalmi irányzat, tehát elsősorban egyféle esztétikai szemléletet 
jelent, vagyis eszmei rendszert, melynek megvannak a maga filozófiai alapjai (Descartes és részben 
a neosztoicizmus), kritikai normái, megvan a maga megismerési és ábrázolási módszere, -  s ezektől 
meghatározottan megvan a sajátos, formai jelrendszere, stílusa is. Ennek az irányzatnak lényegé
hez hozzátartozik azonban egy eszmei célkitűzés is : a humanista rend és harmónia megteremtésének 
célja, melyet ez az irányzat akár tudatosan, programszerűen, akár esetleg akarata ellenére is 
szolgál.

A francia klasszicizmus jellegének felismerése ily módon elsősorban ismeretelméleti, részben pedig 
formavizsgálati úton történhetik. A francia klasszicizmus sajátos jellege azonban különbözik a más 
nemzeti irodalmakban, másféle korszakokban megjelent klasszicizmus-irányzatok jellegétől. A spa
nyol, vagy méginkább a német klasszicizmus másféle szemléleti, sőt filozófiai elemeket, másféle 
célzatokat tartalmaz, mint a francia. Ennek ellenére vannak e különböző nemzetekben kialakult 
klasszicizmusok közt döntő, közös vonások is. Az eltéréseket és az egyezéseket az összehasonlító 
módszer segítségével kell tárgyalnunk, felkutatnunk, s ez az eljárás még közelebb vihet bennünket 
a klasszicizmusnak mint irányzatnak, szemléletnek és alkotó módszernek megértéséhez.

A klasszicizmus olyan ábrázolási módszerekkel élt, melyek a valóság hű tükrözését tették lehetővé. 
Esztétikai kategóriákban gondolkodva, Molière típusai vagy Mme de Lafayette lélekrajza : realisz
tikusak. Ezeket a vívmányokat felhasználja majd a XIX. század realista irányzata is : Balzac is él 
a moliére-i típusteremtés eljárásaival, s még inkább a klasszicizmus lélektaniságának módszerével. 
Történetileg: a klasszicizmus irányzatának eme vívmányai előkészítik, elősegítik a XIX. századi 
realizmus irányzatának munkáját, de egyszersmind megmaradnak a klasszicizmus irányzatán 
belül. Esztétikai kategóriák szerint: a francia klasszicizmusnak vannak realisztikus teljesítményei, 
-  anélkül, hogy ezt az irányzatot egészében realista irányzatnak lehetne tekinteni. És anélkül is, 
hogy a klasszicizmus irányzata minden esetben : realisztikus műveket hozna létre.

Az esztétikai kategóriáknak és a történelmi formációknak (vagyis az irodalmi irányzatoknak) ez 
az aprólékos elkülönítése azért szükséges, mivel azonosításuk, felcserélésük vagy a szellemtörténeti 
stíluskategóriák elvontságához -  vagy pedig az „örök realizmus” koncepciójához vezetne.

Vessünk most tekintetet egy másik, a francia klasszicizmustól ugyancsak különböző irodalmi 
irányzatra : Petőfi és Arany korának népiességére. Ebből a példából is az előzőhöz hasonló tanul
ságokat vonhatunk le. A magyar népiesség ugyancsak irodalmi irányzat, melynek tudatos prog
ramja, elmélete, — elméletből és alkotói gyakorlatból kialakuló módszere, és az előbbiek által 
meghatározott stílusa van. A népiesség eszmei célzata kettős. Politikailag a néptömegek felemelését, 
a feudalizmus megszüntetését célozza. Irodalmilag pedig: egy nemzetileg polgárosult költészet 
létrehozását.
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A népiesség történetileg a romantikából alakul ki, s bár ennek az irányzatnak bizonyos örökségét 
megőrzi, mégsem azonos vele, s még csak folytatásának sem tekinthető. Hasonlóképp, a realista 
irányzattal sem azonosíthatjuk a népiességet, hisz a XIX. századi realizmus reprezentatív mű
fajában, a regényben, a népiesség nem is tudott létrehozni említésre méltót, sőt, magától a műfajtól 
is idegenkedett. Ennek ellenére, esztétikailag, a népiesség jelentős, realisztikus teljesítményeket hoz 
létre a verses epikában (Arany Toldija, stb.). Sőt, Petőfi még olyankor is megmarad a népiesség 
irányzatában, amikor egy időre romantikus jelleget ölt a lírája. Ez a romantikus jellegű líraiság 
összhangban van még erőteljesen realisztikus lírai alkotásaival is. Az irodalmi irányzat és az 
esztétikai kategóriák együttes figyelembevétele valóban elősegíti a magyar népiesség megértését és 
értékelését. Akik pedig a romantikus és a realista elemek ilyenfajta elvegyülésének kimutatását 
„elmosásnak” vélik, azok mind az esztétikai kategóriák, mind az irodalmi irányzat értelmét félre
értik.

A romantika, akárcsak a legtöbb irodalmi irányzat, tudatosan vállalja mind elnevezését, mind 
programját. Ebből azonban semmiképp sem következik, hogy ez irányzat részesei mindig ugyanazt 
az eszmeiséget képviselik. Alkotói módszerük megegyezhetik, de eszmeiségük, célzatuk lehet 
reakciós, vagy ellenkezőleg: forradalmi is. A romantika bölcseleté, elmélete, módszere gyökeresen 
különbözik mind a klasszicizmustól (melyet tagad is ez az irányzat), mind a realizmustól. A roman
tikus módszer az eszményítésnek, a felnagyításnak, a cselekménybonyolításnak olyan eljárásait 
alkalmazza, melyek elütnek mind a klasszicizmus, mind a realizmus irányzatainál található 
eljárásoktól. Mindez nem zárja ki, hogy ne találhatnánk a romantikus müvekben olyan ábrázolá
sokat, melyek elsődlegesen a realizmus irányzatának sajátjai (pl. a zsánerkép Jókai regényeiben). 
Sőt, a jellegzetesen romantikus módszer néha épp a valóság egy sajátos fajtájának hű megragadását 
teszi lehetővé. Gondoljunk Victor Hugo 1793 című regényében az Ancien Régime és a Forradalom 
romantikusan felnagyított alakjaira : egy történelmi helyzet valóságát, feszültségét ezek a roman
tikus típusok rendkívül hűen érzékeltetik. Jókai „aranyembere”, teljes romantikus megformáltságá- 
ban is híven jeleníti meg a magyar kapitalizálódás regényes, patriarkális kezdeteinek valóságát. 
Esztétikai kategóriában gondolkozva: a romantikát is alkalmasnak kell találnunk arra, hogy a 
valóság bizonyos sajátosságait híven tükrözze, -  sőt, a valóság bizonyos sajátosságainak megraga
dására épp a romantika az alkalmas. Ez az oka annak, hogy Balzac a maga realista művészetének 
körén belül a valóság megragadása érdekében élt a romantika bizonyos eljárásaival.

Hasonló példákat a naturalizmus, a szimbolizmus és egyéb irányzatok köréből is bőséggel idéz
hetnénk még. Belőlük is csak ugyanaz a tanulság adódnék : az esztétikai kategóriákat nem lehet 
helyesen alkalmazni az irodalmi irányzatok történeti tartalmainak alapos megismerése nélkül, 
tehát az irányzatok célkitűzéseinek, elméletének, módszerének, stílusának mellőzésével. És hasonló
képp, az irányzatok vizsgálatánál érvényesíteni kell az esztétikai kategóriákat, melyek az irányzat 
teljesítményeinek végső értékelését teszik lehetővé. A történetiség igényének nem azzal teszünk 
eleget, ha a különféle irodalmi irányzatokat „stílusirányzatoknak” tekintjük (ami jelenleg az 
egymással vitatkozó frontokon egyaránt szokásos), hanem, ha ezeket az irodalmi irányzatokat 
gondolati, eszmei rendszereknek, elméletileg és gyakorlatilag kialakult módszereknek tekintjük, 
melyeknek formai megjelenése a stílus.

5

Az irodalom irányzatai : történetileg jönnek létre, tehát vannak előzményeik és később hagyo
mánnyá, — élő vagy elfeledett örökséggé válnak. A romantika, a realizmus, a szimbolizmus stb. 
irányzatainak megvannak a maguk előzményei, -  s minél differenciáltabbá válik az irodalom, 
minél többféle örökség gazdagítja a hagyományt, annál nagyobb a lehetősége annak, hogy egy-egy 
irányzat kiválassza a korábbi módszerek elemei közül azokat, amelyeket a maga elveinek és cél
kitűzéseinek érdekében felhasználhat. Egy-egy új irányzat nem veti el mindenestül még a maga 
közvetlen előzményét sem, melyet pedig többnyire tagadni törekszik. A romantika tagadta a 
klasszicizmust, de átvette Goethétől a drámai költemény műfaját, Chateaubriand pedig, a roman
tikus prózastílus megteremtője, a klasszicizmus bizonyos prózai stílusirányzatát fejlesztette át 
romantikussá. A naturalizmus sok mindent átvett a realizmus irányzatának módszeréből, a realista 
irányzat pedig, mint már láttuk, a klasszicizmuséból s a romantikáéból. Az irányzatok szintézist is
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teremtenek: néha több, korábbi irányzat eljárásait, módszer-elemeit fogják szintézisbe a maguk 
módszerében.

Valamely új irányzat fellépte néha egy korábbinak felfrissülését, új erőre kapását eredményezi. 
A XIX. század realista irányzata után fellépett új irányzatok különféle, életképes vívmányai végül is 
azt segítették elő, hogy a XX. század újjáéledő realizmusa gazdagabb, differenciáltabb módszert 
alakíthatott ki magának, a másféle irányzatokban kialakult vívmányok adaptálásával. Ezt az 
adaptációt figyelhetjük meg Roger Martin du Gard vagy a XX. századi amerikai regény realista 
módszerében is.

Egy-egy irányzatnak megtalálhatjuk néha hosszú előzményeit is, mielőtt még az tudatos prog
ramszerűséggel fellépne. A XIX. századi francia realista regény előzményei a XVII. századba 
nyúlnak vissza, s a pikareszk regényben is a XIX. századi realista regényműfaj egyik előzményét 
lehet látnunk. A descartes-i indíttatású lélektani elemzés pedig, mely, mint láttuk, a klasszicizmus 
módszeréhez tartozik, egyszersmind előzménye is a XIX. századi realista regény lélektani elemző 
eljárásának.

Az előzmények és a hagyományok bonyolult szövevényt alkotnak, de ha e bonyolultság felett 
kényelmesen napirendre akarnánk térni, vulgarizálásba és szimplifikálásba kellene süllyednünk. 
A marxista módszer azáltal válik dialektikussá az irodalomtudományban, hogy az esztétikai 
kategóriákat és az irányzatok történetiségét együttesen szemléli.

Irányzat és esztétikai kategória csak a szocialista realizmusban esnek egybe. A két fogalom itt 
elvileg fedi egymást. De éppen mivel a szocialista realizmus történeti formáció is; létrejöttébe, 
kialakulásába behatnak azoknak a nemzeti irodalmaknak hagyományai, melyekben a szocialista 
realizmus megjelenik. Nyilvánvaló, hogy az orosz realista regény sajátságai hatnak a szovjet szo
cialista realista regényre, s nyilvánvaló, hogy a magyar vagy a francia irodalom hagyományai 
is szóhoz jutnak e nemzetek szocialista realizmusában. De ezek a sajátságok inkább a történeti 
folyamatokban és a művek nemzeti jellegében érvényesülnek, és kétségtelen, hogy a szocialista 
realizmus módszere valamennyi nemzeti irodalomban azonos, tehát a nemzeti és a világirodalmi 
vonások egységbe rendeződhetnek benne.

Ha a korábbi irodalmi irányzatoknál is fölismertük a szintézist, az adaptációt, úgy ezt a szocia
lista realizmusnál is föl kell ismernünk. A szocialista realizmus is szintézisbe fogja a maga mód
szerében azokat a vívmányokat, melyek más irányzatokban születtek meg, melyek eszmeiségével, 
célkitűzésével összeférnek, s melyek módszerét gazdagíthatják. Az esztétikum sajátosságának kategó
riáiban gondolkodva, még azt is észre kell vennünk, hogy bizonyos esetekben a szocialista realizmus 
megfordíthatja egy-egy művésznek az allegória kategóriájában mozgó tevékenységét, s elvezetheti 
a hű tükrözés művészetéhez. Világirodalmilag: a szocialista realizmus ellene szegül az allegória felé 
irányuló törekvéseknek, megfordítja a kor irodalmának ilyen tendenciáit, vagy legalábbis tagadja 
őket. Ez persze nem jelenti azt, hogy a szocialista realizmus némely alkotói nem tévedhetnek át az 
allegóriába: Lukács műve elemzi is ezeket a lehetőségeket, figyelmeztet veszélyeikre, melyek egy 
bizonyos korszakban kétségtelenül nagymértékűek is voltak. Az ilyen veszélyek és epizódok ellenére 
a szocialista realizmus, mint irányzat, teljes egészében a helyes tükrözés esztétikai kategóriáját 
teszi magáévá, egységet teremt a világnézet, az eszmeiség és a módszer között, — és éppen emiatt 
engedheti meg a formai lehetőségek sokféleségét, változatosságát. Történetileg : a szocialista realiz
mus egy-egy nemzeti irodalom hagyományait is felhasználja, - s a  realista irányzat hagyományát 
éppúgy számon tartja a maga előzményei, fejlődési alapelemei között, mint bizonyos avantgarde 
törekvéseket, melyek épp a szocialista realizmus hatására, az allegorikus tükrözéstől elfordulva, a 
„különösben szemlélt általános” művészetéhez jutottak el.

A kétféle esztétikai kategória azonban nemcsak ellentétes egymással, — de bizonyos átjárási 
lehetőségek is vannak köztük. Az allegória tendenciája megfordulhat, átcsaphat önnön ellentétébe, 
-  és viszont, a szimbólum tendenciája is. Korunk e bonyolult mozgások színtere épp, s ez teszi 
szükségessé az irodalomkritikai munkában az esztétikai és a történeti elvnek együttes, dialektikus 
alkalmazását.

Ennek az alkalmazásnak vitakérdéseit vetette föl A szocializmus irodalmáról című kötet, hisz a 
legnehezebb és eddig legkevésbé megnyugtatóan megoldott kérdések közé tartozik a szocialista 
realizmusnak és a legkülönbözőbb irodalmi irányzatoknak viszonya. Ezeket a vitakérdéseket tovább 
kell bogozni, hisz erre hív fel az Elméleti Munkaközösség vitatanulmánya is, mely termékeny 
alapot nyújt a további munkára. A veszély nem az ilyen kérdések további végiggondolásában

11



rejlik, hanem abban, hogy az első lépések után máris egyszerűen „károsnak” nyilvánítják egyesek 
e problémák felbolygatását. Az ilyen vélekedést persze elősegítette az a zűrzavar is, mely az 
esztétikai kategóriák és az irodalmi irányzatok problematikájának azonosításából származott. 
Emiatt vált is szükségessé a két szféra különválasztása, melyre fejtegetéseimben törekedtem.

6

Ne azonosítsuk tehát az esztétikai kategóriákat az irodalmi irányzatokkal, -  és ne mellőzzük az 
esztétikai kategóriákat az irodalmi irányzatoknak, az irányzatokat reprezentáló műveknek kritikai 
mérlegelésénél, elemzésénél. Ily módon létrehozhatjuk az esztétikai és a történeti szemlélet dialek
tikus egységét.

Az irodalmi irányzatokat ne tekintsük stílusirányzatoknak, s vegyük figyelembe valamennyi 
irányzat sajátos módszerét, melyben ugyancsak az esztétikai kategóriák egyik megnyilvánulási 
terét kell fölismernünk. Az irodalmi irányzatok esztétikai elveinek és magának a stílusnak elemzé
sében ugyancsak bőséges tér nyílik az esztétikai kategóriák alkalmazására.

Nem helyes, ha az esztétika figyelmen kívül hagyja az irodalmi irányzatok történeti kategóriáit, 
-  s nem helyes, ha az irodalomtörténet figyelmen kívül hagyja a helyes és a hamis tükrözés esztétikai 
kategóriáit. Az irodalomtudományi munkában sürgető az irányzatok elméleti, filozófiai tartalmai
nak az eddiginél alaposabb kidolgozása. Az irodalmi irányzatokat nem tekinthetjük egyértékűek- 
nek, de a valóság helyes tükrözését sem tarthatjuk fel privilégiumként csak a realizmus irányzata 
számára. A helyes tükrözés esztétikai jelenségeit megtalálhatjuk különféle irodalmi irányzatokban, 
tehát esetenként a romantika, s igen gyakran a klasszicizmus irányzatához stb. tartozó művek
ben is.

Ebből viszont nem következhetik az, hogy a tükrözés helyességének szempontjából minden 
irodalmi irányzatot egyenértékűnek tekintünk. Némelyik irányzat módszere kevéssé ad lehetőséget 
a helyes tükrözésre, némelyiké pedig messzemenően elősegíti a helyes tükrözést. Kétségtelen, hogy 
a realizmus irányzata a helyes tükrözést messzemenően elősegíti, s épp ezért ez az irányzat élőbb, 
életképesebb nem egy társánál. Történetileg azonban a realizmus irányzatának is megújulásokra 
volt szüksége ahhoz, hogy ezt a tükrözési képességét megtarthassa, új módon érvényesíthesse. 
A szocialista realizmus viszont több a realista irányzat puszta megújulásánál: a gyökeres újat kezdés 
és a korábbi vívmányok felhasználása egyaránt jellemzi a világirodalomnak mindinkább kibonta
kozó, szocialista realista korszakát.

SZABOLCSI MIKLÓS

Párizs, Cerisy és a francia kritika

I.

Pour ou contre la nouvelle critique ? -  Az új kritika mellett vagy ellene? — Ez volt a kérdés, a harci jelszó 
a kulturális sajtóban, az irodalmi közvéleményben, Franciaországban 1965-ben és 1966-ban. Sőt: 
az új kritika ügye -  általában a kritikáé — fontosabb lett, izgalmasabb, forróbb, mint maga az 
irodalomé. S mivel úgy esett, hogy azon frissiben végigolvashattam a cikkeket, részt vehettem a vitá
kon, beszélhettem sok kritikussal — hát hadd számoljak be röviden minderről.

De előbb két megjegyzést. Az első : a francia irodalmi élet sajátos és azt hiszem Nyugat-Európában 
ma már csaknem egyedülálló szerkezete okozza, hogy cikkek, interjúk, felszólalások, értékelések 
hatalmas visszhangot vernek, közvéleményt teremtenek, hogy ott valóban van még egy bizonyos 
irodalmi közeg, irodalmi környezet (amely persze távolról sem azonos a múlt századival, sem a 
húszas évekbelivel), egy „mini-miliő” , amely felfogja, majd felerősíti és továbbadja az elhangzot
takat, divatot teremt és diktál. Sok oknál fogva ilyen divat lett a „nouvelle critique” ; -  être dans le
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vent-, divatos volt róla beszélni, részt venni a vitákon. Persze - s  ez a második előzetes megjegyzés -, 
ha kritikáról beszélünk, akkor ezen a francia szóhasználatban mást kell értenünk, mint a magyar
ban. La critique nemcsak a szó szoros értelemben vett irodalmi bírálatot jelenti, hanem mindazt, 
amit mi irodalomszemléletnek, irodalomtudománynak, irodalomelméletnek, irodalomértésnek 
nevezünk -  sőt voltaképpen a hagyományos irodalomtörténet, sőt néha az esztétika is ide vonható.

II.

Az idei vita kirobbantója egy kis könyvecske volt, amelyet Raymond Picard, a Sorbonne professzora 
jelentetett meg Nouvelle critique ou nouvelle imposture (Üj kritika vagy új csalás) címmel, a bármely 
irányú szenzációt kiadni kész Pauvert kiadónál. Picard itt a francia hagyományos iskolák kép
viselőjeként lép fel, és éles támadást intéz az általa „új kritikának” nevezett irányzatok és főleg 
Roland Barthes ellen (aki, mint ő, egy Racine-ról szóló könyvet jelentetett meg). Szerinte az új 
kritika közös jellemvonása, „hogy az irodalmi müvet jelek sokaságának tekintik, amelyeknek jelen
tése másutt van, egy pszichoanalitikus másuttban (amely pl. az író gyermekkorában rögződött meg), 
vagy egy gazdasági-politikai struktúra ál-marxista mdsuttjában, vagy ilyen vagy olyan metafizikus 
világ mdsuttjában, amely a szerzőé lenne. És természetesen ez a másutt a mű középpontjában van, 
sőt a létjogosultsága”. Picard szerint az új kritika mindenütt művön kívüli, a művet meghosszab
bító vonatkozásokat keres, nem hisz az irodalmiságban, a mű csak ürügy számára egy filozófia 
vagy kultúrfilozófia megalkotására. Nem hisz az új kritika a mű öntörvényűségében, nem hű a 
szöveghez, nem elég alázatos a művel szemben. Picard talán legfigyelemreméltóbb kifogása, hogy 
e módszerek döntő jelentőséget tulajdonítanak a tudatalattinak, a nem szándékoltnak, a nem 
tervszerűnek -  lenézik a művész tudatos, alakító, teremtő munkáját. Picard gúnyosan ostorozza 
e módszerek abszurditásait, félrefogásait; ebben olykor a könnyebb utat is választja, amikor 
Jean-Paul Wéber hírhedt, a pszichoanalízist rendkívül felületesen és durván alkalmazó műveit 
veszi például, amelyeket a legortodoxabb pszichoanalitikusok is csak egy különc játékának tartottak. 
Picard véleménye szerint sem a marxista, sem a pszichoanalitikus, sem a struktualista kritika 
nem hozott maradandó eredményt.

De úgy látszik Picard könyve régóta kimondandó kérdést vetett fel, hogy az egyetemi tanárok 
és sok kritikus lappangó elégedetlenségének adott hangot, mert könyve váratlan sikert aratott, 
hatalmas visszhangot kavart. Minden folyóirat, az irodalmi hetilapok többször is, sőt a napilapok 
is foglalkoztak a könyvvel -  és elkezdődött a végtelen vita. Cikkek, interjúk serege, s több könyv is 
napvilágot látott, közöttük legösszefoglalóbb igénnyel Serge Doubrovsky Pourquoi la nouvelle critique ? 
(Miért van az új kritika?) című terjedelmes, csaknem 260 oldalas könyve. Háromnegyed év múlva 
maga Barthes is válaszolt (jóval kisebb könyvben) Critique et vérité (Kritika s igazság) címmel.

Mi hát ezek után az „új kritika” ? Semmi esetre sem egységes elvi alapon álló tábor (csak néhány 
hónapig tűnt annak) -  voltaképpen különféle ideológiai, módszertani alapon álló iskolák rövid 
időre együttesnek tűnő, laza tömörülése, minden olyan irány, amely nem hagyományosan filológiai, 
bibliográfiára és irodalmi hatásokra támaszkodó, pozitivista jellegű, vagy nem impresszionista -  
mindaz, ami nem „Sorbonnard” - , azaz nem egyetemi. Voltaképpen „nouvelle critique”-nek számí
tottak hát ebben a félévben apszichoanalitikus-kritika (a Charles Mauron nevével jelzett irány 
éppen úgy, mint a divatos ,,Lacau”-izmus), a szociológiai iskola (Lucien Goldmann és köre), az 
egzisztencialista kritika, a „tematikus” iskola, a strukturalisták és a marxisták. Látnivaló: vajmi 
pillanatnyi és laza egység ez. Annak ellenére, hogy a „nouvelle critique” csoportban látása nem R. 
Picard leleménye ; az ilyen irányzatokat megszólaltató Critique című folyóirat, a Tel Quel már 
néhány év óta beszélnek az egyetemi kritikával szemben álló irányokról. J . Starobinski 1965-ben 
egy Preuves-cikkében, maga Barthes 1963-ból való, de csak 1965 elején franciául megjelent több 
írásában (az Études Critiques-ben) már elhatárolják önmagukat a pozitivistának tartott, forrás- 
kutatásra korlátozódó egyetemi kritikától.

A legtöbbet támadott, a legszenvedélyesebben dicsért, tehát a legdivatosabb és legfelkapottabb 
„nouvelle critique”-us ebben az évben Roland Barthes volt. Kétségtelenül : érdekes egyéniség, sajátos 
pálya, inspiráló elme, jó mester. Legjelentősebb újabb művei a Le degré zéro de Pécriture (Az írás 
nullfoka), a Sur Racine, a Mythologies és az Études critiques legutolsónak. A most 50 év körüli Barthes 
marxista elkötelezett kritikusként indult, a népszínpadról és Brechtről írt. Néhány évvel ezelőtt 
.azonban úgy érezte, hogy eddigi útja nem jó; kettős irányú csalódást érzett. (így olvasható ez ki az
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Études critiques összegyűjtött cikkeiből, és ezt erősítette meg beszélgetésünkkor is.) A politikai ki
ábrándulás nála úgy jelentkezett, hogy azt érezte : nem váltak be azok a remények, amelyeket egy 
új, korszerű, népszerű és elkötelezett irodalom gyors felvirágzásához fűzött. Másrészt (és ez igen 
jellemző tünet, más összefüggésben még visszatérnék rá) úgy érezte, hogy az irodalom történetének, 
vizsgálatának, kritikájának, tudományának eddigi nagy tényanyagon alapuló módja nem vezet 
tovább, a konkrét tudnivalók sokasága nagyobb annál, mintsem át lehessen fogni -  és általánosabb 
magyarázatot kell keresnie. Így fordult hát irodalomban a „nouveau roman”-hoz, lett főleg 
Robbe-Grillet legfőbb kritikusa és az új regény körül kialakult teoretikus és írócsoport legnagyobb 
tekintélye, m ert ebben látta elméletének modelljét. Másrészről ezzel egyidejűleg megpróbált a 
strukturalista nyelvtudományból kiindulva egy általános jelelméletet Franciaországban meg
honosítani, amelyet előbb bizonyos kulturális jelenségek, divat, viselkedésformák, reklám magya
rázatára és általános osztályozására, később az irodalmi tények magyarázatára és általános elméle
tének megteremtésére használt fel. Jelenleg a nyelvészeten messze túlemelkedő, az ideológiai 
jelenségek teljes körét átfogó jelelmélet kidolgozásával foglalkozik, ill. ennek lebontásával egyes 
kulturális területekre, egyes irodalmi műfajcsoportokra. Voltaképpen R. Barthes -  és erre még lesz 
alkalmunk visszatérni -  a strukturalizmusnak, talán még pontosabban: a strukturalista kultúr- 
filozófiának egy francia változatát műveli (Éléments de sémiologie). Szigorú kategóriák, merev 
osztályozások és ellentétek mögé rejtve irodalmi érzékenységét, morális indulatait, Barthes 
emberileg is rokonszenves jelenség, talán kissé meg is riadt a körülötte kavargó vitától, szerény, 
visszahúzódó, s hajlamos az önmaga eredményeiben való kételkedésre, önmaga állandó revíziójára 
is. Mindenképpen jelentős teoretikus, egyik tagja annak az (alább ismertetendő) „strukturalista 
négyesnek” , amely ma Franciaország szellemi életében olyan nagy szerepet visz.*

Serge Doubrovsky említett könyve — amely terjedelméhez mérten talán nem eléggé összefogott -  
szenvedélyes, olykor szellemes, sokszor torzító és elfogult védelmezője az új kritika áramlatainak, 
és dühös támadója mindazoknak, elsősorban a hivatalos egyetemnek (de azon túl minden történeti 
jellegű iskolának), akiket konzervatívoknak tart. Szerinte az új kritika a forradalmi, a progresszív 
még akkor is, ha egyes tanításaiban húsz vagy harminc évvel követi csak az angolszász New 
Criticism vagy az orosz formalisták tanításait. Lendületes ékesszólással tesz hitet az irodalmi 
tények, az irodalmi jelek sokértelműsége és ugyanakkor koherens totalitása mellett, védelmezi a 
pszichoanalitikus, a szociológiai, a strukturalista megközelítést, élesen elhatárolja magát a hagyo
mányos történetiségtől, a vulgár marxizmustól is. Saját álláspontját a könyv utolsó harmadában 
fejti ki, itt derül ki, hogy voltaképpen Sartre követője, a kritikát lényegében egzisztenciális pszicho
analízisként fogja fel.

III.

Ilyen előzmények után került a sor 1966 szeptemberében Cerisyben az új kritikáról szóló tíznapos 
vitára. Cerisy-la-Salle : egy kissé a mi Szigligetünk, ha úgy tetszik a mátraházi Akadémiai Üdülőnk 
is, és egy kissé az írószövetségünk is. Voltaképpen már a század tízes évei óta folytak a francia és a 
külföldi szellemi élet kiválóságait összegyűjtő heves viták, eszmélkedések, ülésszakok Pontignyben 
és a pontigny-i dekadok szervezőjének Paul Desjardins-nak lánya, Mme Heurgon-Desjardins, most 
Cerisyben, ebben a normandiai kastélyban tart fenn állami támogatással író- és művészüdülőt, 
ahol évente kétszer-háromszor egy-egy fontos kérdésről ülésszakokat is rendeznek. Az élénkzöld 
normandiai dombos vidéken, a tájra oly jellemző almafák, sövények bekerítette rétek között, kis 
falu határában áll a kastély, amelynek szobáiban, valamint a környékbeli kis normandiai falvak 
fogadóiban vagy nyolcvan kritikus, tudós, professzor, író lakik, és természetesen sok irodalmi 
érdeklődő, akik mindennap tízórás vitára gyűlnek össze a könyvtárban, majd együttesen költik el 
az étkezőben egyszerű ebédjüket (tovább folytatva az élénk, eleven vitát). Esténként játék, zongora, 
éneklés vagy egyszerűen hosszú séta fejezi be a napot, olykor-olykor a kis falu kocsmájában ízlelge
tik a környék két kellemes termékét, a valódi cidre-t, az almabort vagy az elmaradhatatlan, itteni 
szülőhelyén oly ízes calvadost. A pihenőnapokon pedig az egész társaság íróstul, kritikusostul és 
professzorostul kirándul a nem messze fekvő tengerpartra, amelynek itt lapos, elnyúló partját kis

* Cikkem lezárása óta jelent meg a Helikon 1966/4. számában Simon Jeune cikke, a francia kritikai iskolák 
és a „nouvelle critique” vita (1965 végéig követett) kitűnő ismertetésével.
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családi jellegű szerény üdülőhelyek szegélyezik tízkilométerszámra. (Igaz, a cerisyi kastély és a 
tenger között ott van Coutances hatalmas normann gótikus katedrálisával -  és az élénkzöld halmok, 
kis völgyek között minden öt-hat kilométerre egy-egy hatalmas méretű, a későromántól az érett 
gótika koráig épült „normann apátság” épen; vagy a XVIII. század végi festményeket idézőn, 
festői romokban, repkény-benőtten.)

Az a valóban nagy megtiszteltetés ért, hogy részt vehettem az új kritikáról szóló dekádon (úgy 
tudom, rajtam kívül a dekádoknak magyar vendége a múltban csak az itt is nagyon tisztelt Gyergyai 
Albert volt). Megpróbáltam végigkövetni az előadásokat, sőt belekapcsolódni a vitába, együtt élni 
a részvevőkkel ezt a tíznapos szellemi tornát, amely néha-néha fárasztó volt és megerőltető, de 
mindig gondolatébresztő. Különösen jóleső volt az ülésszak ritka, magától értetődő demokratiz
musa; ez volt az az alkalom, amikor Sorbonne-professzorok és hallgatóik, fiatal festőnövendékek 
és világhírű írók, idős irodalmi hölgyek és bölcsészhallgatók fesztelenül és hamis tekintélytartás 
nélkül beszélgettek, vitatkoztak (igaz, hogy nem minden professzor és nem minden író tűri ezeknek 
a dekádoknak légkörét). Külföldi aránylag nem sok volt, a ház néhány állandó angol vendége, 
néhány német, holland, belga, dán professzor, kutató, egy olasz előadó és magam : az egyedüli 
a „keletiek” közül.

A cerisyi dekád tíz napja nyilvánvalóvá tette azt, hogy „új kritika” nincs, hogy csak kritikai, 
irodalomelméleti irányzatok vannak, amelyek egymás között is éles harcban állanak. A dekádon 
a vezető szerepet az ún. svájci iskola vitte. Szervezője és elnöke a maga is ehhez a csoporthoz tar
tozó Georges Poulet genfi professzor volt, kívüle a Sorbonne friss díszdoktora, a legnagyobb élő 
francia irodalomtörténészek egyike, a könyveivel nálunk is ismert Marcel Raymond és a (nálunk 
ugyancsak ismert) harmadik genfi professzor, Jean Rousset, néhány fiatalabb tudós és kritikus 
alkották a csoportot. Voltaképpen ennek az iskolának köréhez lehet számítani a dekád egyik leg
színvonalasabb előadóját, J . P. Richardot, aki jelenleg a madridi francia intézetben tanít és több, 
a francia költészetről, költőkről szóló esszékötet szerzője. (Littérature et sensation, Poésie et profondeur, 
Onze études sur la poésie moderne). A svájci (másképpen a „tematikus”) iskola jellemezhető egyrészről 
úgy, mint a fenomenológiai irányzat egyik folytatása, hiszen az irodalmi mű egyszeriségét, öntörvé- 
nyűségét vallja, de sok szál fűzi a diltheyi hagyományokhoz, a beleérzés esztétikához is és főleg a 
néhány évvel ezelőtt elhunyt nagy hatású -  nálunk azonban nagyon kevéssé ismert — francia 
filozófus, esztéta Gaston Bachelard tanításaihoz.* Nyomában a svájci iskola elsősorban a műben, 
illetőleg az író oeuvre-jében mélyen rejtőző „thémes”-eket, képfonadékot, pszichológiai eredetű 
komplexumsorozatot, vagy belső, egymással kapcsolódó metaforákat keres, a művet uralkodó 
obszessziók megnyilvánulásaként fogja fel, amelyhez elsősorban művészi átérzéssel lehet 
közelíteni. Néhány fontosabb alapképzet, a térérzék, az időérzék variációit vagy a szédület, 
az aggódás, a szenvedés uralkodó képzeteinek egymásrakövetkezését látják az irdalomban. J. P. 
Richard pl. esszésorozatában a francia irodalom költőit egy-egy ilyen uralkodó, rendszerint a 
gyermekkorból eredeztethető élmény alapján tárgyalja, olykor rendkívül finom érzékkel, szubtilis 
elemző-képességgel bontva ki a műben rejlő pszichológiai momentumokat.

Cerisyben elhangzott előadásában is remek példáját adta elmélete alkalmazásának: Sainte- 
Beuve-ről beszélt -  és egész módszerét, életművét néhány alapvető érzelmi-infantilis hajlamból 
magyarázta ; -  kort, alkalmát, voltaképpen a műveket is mellőzve. Maga a kész mű jelentése, sőt 
struktúrája sem igazán érdekes hát a „tematikusok” számára, helyette az íróra jellemző alapvető 
képzetek sorozata válik fontossá. De főleg az lényeges, hogy az elemző a maga művészi egyéniségé
vel mit tud belelátni, mivel tud azonosulni, mit tud beleérezni a műbe. A mű voltaképpen csak 
ürügy, alkalom arra, hogy a kritikus, az irodalmár önmagáról szóljon. A cerisyi dekád egyik 
legtöbbször vitatott, legszenvedélyesebben vizsgált kérdése éppen ez volt. A svájci iskola tagjai 
szerint a kritikus is művész, sőt, olykor igazabb művész, mint az író, és ahogyan éppen Poulet 
fogalmazta: „írókról író író” és az ő egyéni művészi víziója fontosabb, mint a műhöz való hűség; 
illetőleg : a kritikus a művet írja tovább, de más formában. A kritikus egyénisége már mindennél 
fontosabbá lesz, s a dekádon, hol már-már komikusán eltúlzott vagy végletekig elfinomított formá
kon hangzott el ismételten : igenis művészek vagyunk, írók vagyunk -  íróbbak, mint az igazi írók.

A kritika külön „nyelv”, sőt meta-nyelv (méta-langage, egyesek szerint para-langage inkább ) -

* A fenomenológiai irodalomszemlélettel kapcsolatos kérdések részletes, színvonalas tárgyalása Vajda 
György Mihály cikke a Kritika 1966/12. és a Helikon 1966/3. számában.
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bármely tárgyat megragadhat, csak saját teljessége, érvényessége igazolja, csak saját belső koheren
ciája fontos, önálló „langage”, önálló „discours” hát; a kritika önmagában -  érvényességét, ön- 
törvényűségét, csak önmagával-igazolhatóságát különben Barthes is meghirdette néhány éve - , 
logikus következményeként a mű önmagában-igazolhatóságát hirdető, saját-nyelv-voltát valló 
álláspontnak. Ez áramlatok ellenzői szerint a helyzet már odáig fajul, hogy a kritikának már nincs 
is szüksége a műre -  hogy viszont az irodalom már csak olyan, amilyennek a „nouvelle critique” 
áramlatai akarják látni -  egyesek szerint -  bocsánat a szóért ! -  az irodalom egyenesen „strichel” 
(fait le trottoir -  szebb franciául egy irodalmi vitán), hogy tessék az új kritikának.

A svájci iskola képviselői mellett kisebb számban voltak jelen a dekádon a pszichológiai és 
pszichoanalitikus iskolák tagjai vagy a hagyományos fenomenológusok (mint az idős Boris de 
Schloezer). A svájci iskola koncepcióival élesen szembenálló ortodox pszichoanalitikusok csak a 
vitában vettek olykor részt, az ún. szociológiai iskola vezetője, Lucien Goldmann nem volt jelen 
(ismeretes egyébként, hogy Goldmann és tanítványai Lukács György egyes műveiből indulnak ki), 
helyette tanársegéde, J. Leenhardt képviselte nagyon színvonalasan és bátran, de elszigetelten azt 
a szemléletet, amely azért a társadalmi-történeti folyamat és az irodalom között valamifajta kap
csolatot lát. Viszont hangot kaptak a strukturalista iskola tagjai. Maga R. Barthes nem jött el, így 
teoretikus oldalról a Sorbonne egy adjunktusa, Gervard Genette képviselte ezt az áramlatot -  és 
főleg egy fiatal író-kritikus, Jean Ricardou, a vad és agresszív strukturalizmus képviselőjeként. 
R. Barthes, G. Genette és a neostrukturalista iskola többi tagjai, a Tel Quel nevű irodalmi-kritikai 
folyóirat köré csoportosulnak, amely előbb inkább a „nouveau roman” műhelye volt, újabban 
teoretikusabb igénnyel általában a strukturalizmus teremtette irodalmat képviseli. J. Ricardou, 
kissé a mi ötvenes éveinkre emlékeztető, kizárólagos fölénnyel védelmezte álláspontját : az irodalom
ban csak a szöveg a fontos, csak a nyelv; lényegtelen a szerző, az írói egyéniség és különösen a 
(különben szerintük nem is létező) jelentés vagy tartalom, hiszen a Szöveg csak a jelek összessége, 
amelyben m ár nem az író, csak a nyelv beszél egyedül, ahogy Barthes mondja, nem a „message” 
a fontos, csak a „système”, vagy ahogyan Genette fogalmazta: a nyelv gondolja az írót. Elavult és 
gyermeteg szerintük hát minden vélekedés, amely szerint az irodalomnak, a szövegnek bármifajta 
köze van valósághoz, jelentéshez, olvasóhoz. A vita során a strukturalisták és a svájci iskola tagjai 
jól megértették és kiegészítették egymást, a közös filozófiai alapok, a magatartásbeli közösségek, a 
történetellenesség, a „külső” tényezők beavatkozása elleni tiltakozás erősebbnek bizonyult a 
különbségeknél.

így azután robbanásszerűen hatott Serge Doubrovsky előadása, aki (könyvéhez képest lényeges 
hangsúlyeltolódással) rendkívül élesen, logikusan és dühösen támadta meg a neostrukturalizmust, 
embernélkülinek, embertelennek bélyegezve, az eldologiasodás és elidegenedés jellegzetes terméké
nek, kimutatva, hogy az emberfogalom alapvető válsága húzódik meg tanításai mögött, hogy kép
viselői eltüntetik az írót, az irodalmat, magát a művet is, hogy voltaképpen az írói felelősség és 
általában a történelem elől menekülnek, halálfélelemből már élve merev-halottá, hideg formává 
változtatják az írót, az embert. Előadása végén az egzisztencializmus, de ezúttal már egy elkötelezett 
baloldali egzisztencializmus nevében tett hitet a művek humanitása, jelentése -  az irodalom embe
rek közötti szerepe mellett. Előadását néma megdöbbenés és csend -  és az ebédlőben viharos vita 
követte. Másnap a svájci iskola tagjai és a strukturalisták egyaránt elhatárolták magukat tőle -  és 
ezzel megkezdődött Cerisyben is az új kritika irányokra bomlása.

Világosan látszott: az egyik oldalon ott állnak a művet önmagukban szemlélők, izolálók iskolái 
(a strukturalisták, -  a tematikusok és az ortodox fenomenológusok), a másik oldalon a művet egy más 
rendszer segítségével magyarázók, az irodalmat valamilyen összefüggésében látók (a marxisták, a 
pszichoanalitikusok, az egzisztencialisták, a szociológusok, a történeti iskolák hívei) -  és kettejük 
mellett vagy kívülük az impresszionista, a pusztán újságírói kritika művelői, a laposan leíró, 
hagyományosan iskolás irányok hívei. (Mint arra még vissza szeretnék térni — egyes kritikai irá
nyoknak természetesen más-más irodalmi példatára, eszménye van.) Ezt a végletes kettéválást már 
előlegezte Barthes válaszkönyve, ahol többször határozottan kifejti, hogy „a műnek számunkra 
nincs kontingenciája; hogy a művet nem veszi körül, jelöli, védi, irányítja semmilyen szituáció, 
nincs semmilyen gyakorlati mód arra, hogy megmondja, milyen értelmet kell neki tulajdonítanunk”, 
és ő, a strukturalista eljut odáig, hogy a Műnek szinte misztikus egyediséget, pythikus mélységet 
tulajdonít — és visszautasít minden kritikai megközelítést, amely nem abban áll, hogy „egy szimbó
lum megkeresi a szimbólumot” ; — Saussure-től szinte a középkori misztikáig jutva így el.
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Visszatérve még a cerisyi vitára: a szociológiaibb szemléletű egzisztencializmus még egyszer 
szót kapott René Girard, jelenleg az Egyesült Államokban működő francia egyetemi tanár szín
vonalas előadásában, és szimpatikus merészséggel szólalt meg a hagyományos történeti szempont 
védelme is egy fiatal vidéki egyetemi tanár, Jacques Roger szavaiban, aki szintén a történelem és az 
ember visszautasításának tartotta mind a szélsőséges strukturalizmus merevségét, mind a svájci 
iskola szubjektív relativizmusát, és igyekezett a művek helyét a történelemben, a művek történeti 
szemléletét, az olvasó és a közönség történeti vizsgálatának szükségét bölcs mérséklettel és józanság
gal hangsúlyozni. G. Genette erre úgy replikázott, hogy az igazi történeti kritika a formalista 
kritika, mások meg a történetiség létét vonták kétségbe, úgyhogy Roger is olyan kompromisszu
mokig jutott el, hogy a történeti vizsgálat egyik célja a képzelet és érzékenység mély struktúráinak 
történeti formáit megkeresni. A hallgatóság legnagyobb meglepetésére ekkor az addig hallgatag 
M. Raymond, a legnagyobb jelenlévő tekintély lépett közbe a történetiség védelmében.

Nem folytatom: nem célom jegyzőkönyvszerű beszámolót adni 10 nap vagy 25 előadásáról; csak 
hadd utaljak rá, hogy hallottunk egy-egy előadást német, ill. olasz kritikai törekvésekről; többen 
idéztek meg nagy elődöket (Valéry és Rivière neve hangzott el legtöbbször), a szellemesen társalgó 
G. Antoine a stilisztikai kutatásokról csevegett, míg a kamaszosan lelkes-zárkózott Maurice 
Lefèbvre, brüsszeli egyetemi tanár egy „imaginaire” kritika körvonalait rajzolta fel...

IV.

A cerisyi dekád alkalmas volt nemcsak arra, hogy világossá tegye, ami lényegében persze nem is 
volt vitás: az új kritika látszategységét, a különböző irányok hol heves, hol baráti vitáját, hanem 
figyelmeztetett néhány általános tanulság levonására is. Szóltam már arról, hogy a svájci iskola tagjai 
szemében a kritikus fontosabb lesz az írónál - ;  a strukturalizmus egyes képviselői meg egyenesen 
úgy látták: a kritika szülte, teremtette az új irányzatot, hogy már nincs is különbség teoretikus és 
szépirodalmi szöveg között, hogy az irodalom már elsősorban elméleti formákban nyer kifejezést. 
A kritika uralkodása, túlsúlya a jelenlegi francia szellemi életben, irodalom és kritika valóban egész
ségtelen viszonyára, sőt a szellemi élet egy mély problémájára, mondhatnám szakadékára, hasadá
sára vet fényt, ugyanakkor figyelmeztet is bennünket : irodalom és irodalomról szóló teória, szép- 
irodalom és kritika értéksorrendje és helye nem bizonyos, hogy ma is még az „elsődlegesség” és a 
„másodlagcsság” szóval jellemezhető. Az egész dekádon tükröződött ugyanakkor az esztéták, kriti
kusok törekvése arra, hogy igyekezzenek minél egzaktabbá tenni mesterségüket s egyszersmind 
minél művészibbé azt.

Mindezekből a kritikai vitákból -  az írásban megjelent tanulmányokból és a szenvedélyes beszél
getésekből is -  sokat tanulhattam ; szempontokat, megközelítési módokat -  és amit hallottam, ha 
ellenérzéssel és vitával is fogadtam, de ösztönzött a marxista módszer finomítva védelmezésére, 
árnyalva gazdagítására, mindannak alapos kimunkálására, amit a dekádon ,,littéralité” -nak 
neveztek. Nem tagadom: olykor bosszankodtam is, s olykor szinte megszédültem, elfogott az a 
(minden kritikus és tudós által ismert) lelkiállapot, amikor egyszerre csak kételkedni kezdtem mind
annak értelmében, amit eddig műveltem; és azt kérdeztem magamban a zengő szavak áradatában: 
van-e kritika? van-e irodalom és írás egyáltalán? Mifajta élet ez? De azután egy-egy higgadt hang, 
értelmes fejtegetés magamhoz térített, és megrögzött racionalista lévén, azon kezdtem gondolkodni, 
mit jeleznek ezek az elméletek? Mi a helyük a ma fejlődésében? Mit kell továbbgondolnom? Mert 
a viták nyitottá tettek már számomra elintézettnek vélt kérdéseket is : a szépirodalom és a kritika 
hatásaira, kölcsönös viszonyára -  az irodalom és a teória funkciójára, szerepére, súlyára, jövőjére 
vonatkozóan.

A francia kritikai vita és a cerisyi dekád tehát újabb és további problémákat vet fel. Mi okozza, 
honnan magyarázható s hogyan nyilvánul meg a strukturalizmus új hulláma a francia szellemi és 
irodalmi életben: hogyan áll mindezekben a kérdésekben a francia marxista kritika — mit ismer 
egy-egy francia kritikusi értekezlet a világ marxista kritikájából? És tovább: sok mindenről volt szó 
az ismertetett művekben és vitákban, csak az olvasóról, a közönségről nem. Amikor én egy naivan 
barbár felszólalásban felvetettem ezt a kérdést Cerisyben, azt a választ kaptam, hogy az értékelés 
-  értékítélet, az olvasó és a közönség -  mindez nem jöhet számba az új kritika számára. Pedig 
hogy probléma Franciaországban is, s hogy mennyire az, arról egy másik kritikai konferencián 
volt alkalmam meggyőződni.
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ILLÉS LÁSZLÓ

Szocialista irodalom 

és összehasonlító irodalomtudomány*

Az irodalmak kölcsönös kapcsolatainak, egymásra hatásának marxista kutatóit elsősorban az külön
bözteti meg a polgári komparativistáktól, hogy őket nem a „semlegesített” irodalmi jelenségek 
öncélú vizsgálata érdekli, hanem az a törekvés, hogy feltárjanak minden olyan mozzanatot, amely 
a népek közötti emberi kapcsolatokról tanúskodik. Az a célja a marxista összehasonlító irodalom- 
tudománynak, hogy folyamatokat elemezzen, amelyek során a népek az emberi szellem, a kultúra 
értékeinek kölcsönös cseréjével gazdagodtak és előbbre léptek a haladás útján. Meg kívánja vilá
gítani a törvényszerűségeket, amelyek között ezek a folyamatok végbementek, mégpedig azzal a 
céllal, hogy társadalmilag hasznossá és hatékonnyá tegye e felismeréseket, vagyis hogy a mai 
politikai és kulturális életben gyümölcsözően hasznosíthassuk a kutatás tanulságait.

A Nagy Októberi Szocialista Forradalom döntő változást hozott az emberiség életében. Ezzel 
a forradalommal véget ért az „előtörténet”, és kezdetét vette egy egészen új korszak, a szocialista 
társadalom gyakorlati megvalósítása. 1917 óta eltelt egy fél évszázad. Amikor történelemről, 
irodalmi áramlatokról beszélünk, gyakran szoktunk arra hivatkozni, hogy' az évtizedek csupán 
múló pillanatok az idő folyamában. Ez a fél évszázad azonban nem múló pillanat volt, hanem hatal
mas változások kora. Még mindig az imperializmus és a proletárforradalmak kora, de már nem 
ugyanabban az értelemben, mint ötven évvel ezelőtt. Azóta döntően megváltoztak az erőviszonyok. 
A szocializmus kilépett egy ország keretei közül, és ma már három vagy inkább négy világrészben 
is megjelent, átfogja az emberiség százmillióit. Előrehaladása -  minden belső és külső nehézség 
ellenére — feltartóztathatatlan, ez korunk történelmének alapvető, döntő jellemzője.

Szocializmus és a polgári irodalom

Teljesen természetes és törvényszerű jelenség, hogy a politikai és társadalmi változások maguk 
után vonták a kultúra, a szellemi élet átalakulását; egészen új arculatát bontakoztatták ki az iro
dalomnak is. Amaz emlékezetes Október óta a szocializmus eszmevilága jelen van mindenütt a 
világon, kikerülhetetlen és elodázhatatlan feladat a hozzá való állásfoglalás még azoknak az írás
tudóknak is, akik szemben állnak a kommunizmussal. Az elmúlt ötven év alatt Október és annak 
minden következménye mélyen differenciálta a polgári irodalmat, katalizátorként hatva meg
gyorsította a polgári irodalom belső átalakulási folyamatait. Felfokozta már a századvég óta meg
figyelhető válságot, de ugyanakkor széles írói rétegeket ösztönzött a valóság új átgondolására és 
értelmezésére; sokakat pedig magához vonzott, újjászült ebből a táborból. Felnevelt közben 
több nemzedéket, a szocialista világirodalom sok jeles képviselőjét.

Fia csak a két világháború közötti évtizedeket vesszük szemügyre, tehát amikor még nem létezett 
a szocialista tábor, már ekkor is megfigyelhető, milyen jelentős hatást gyakorolt a Szovjetunió 
létezése, a szovjet irodalom a nemzetközi szellemi életre, annak kimagasló képviselőire. Felesleges 
e helyen felsorolnom Theodor Dreisertől Bemard Shaw-n és R. Rollandon, Flenri Barbusse-ön,
H. Mannon, Johannes R. Becheren át Illyésig, Krlezáig, Andricig, Julius Fucikig és Kuo-Mo-Zsoig 
mindazokat a neveket, amelyek a polgári világtól a szocializmushoz közeledő rétegek és osztályok 
irodalmi képviselői, és akiknek neve egyszersmind egy-egy nép eszmeileg leghaladóbb irodalmá
nak a törekvéseit jelképezi.1

Fontos talán itt figyelembe vennünk, hogy nem kizárólag irodalmi eredetű hatásról van szó, noha 
ez utóbbi jelentősége is óriási. A polgári komparativisztika az olyan mozzanatokat, amikor egy 
társadalmi esemény indít el más viszonyok közt, más népek irodalmában bizonyos művészi folya-

* A Német Tudományos Akadémia berlini Szláv Intézete 1966. dec. 6-8-án tartott nemzetközi konferen
ciáján elhangzott előadás magyar szövege.
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mátokat, szociológiai vagy kultúrtörténeti tényezőként könyveli el és kirekeszti a vizsgálódás köré
ből. A marxista irodalomszemlélet azonban nagy fontosságot tulajdonít e jelenségnek, hiszen annak 
bizonyítékát látja benne, hogy legkülönbözőbb népek egyazon irányú törekvéseiben, igényeiben 
keltett visszhangot a hívás ; hogy az új erjedését, a termékeny talajban levő mag csírázását gyorsí
totta meg e jótékony kisugárzás.

Amikor a szovjet valóságnak, a szovjet irodalomnak a polgári művészetre gyakorolt hatásáról 
beszélünk, természetesen nem gondolunk ebben az esetben sem mechanikus impulzusokra. A hu
manista értelmiség széles köreiben mindig is létezett és ma is létezik egy többé-kevésbé erős törekvés 
a jövő útjainak kifürkészésére. Az igazságnak a művészet segítségével történő meglátásához vezető 
utak sokfélék és lényegében mind előre vezetnek. Csak ezért volt lehetséges, hogy ezek közül az 
ösvények közül oly sok végül is beletorkollott abba az útba, amelyet Október nyitott meg. Ennek 
a felismerésnek természetesen nem deklaratív értelme van, hanem fontos elvi jelentősége a két 
háború közötti korszak szocialista irodalmi jelenségei nemzetközi szintű vizsgálatában. A korai 
évek során a szektarianizmus következtében sok konfliktus támadt e téren, de a népfrontkorszak, 
az antifasizmus idején megoldódott ez a probléma, és érvényessége azóta sem szűnt meg. Olyan 
időszakokban, amikor a szocialista szellemi élet kisugárzását természetes energiák hordozták, mindig 
megfigyelhetjük az európai értelmiség fokozott érdeklődését és tudásszomját a szocializmus valósága 
iránt.

Nem véletlen, hogy az Október utáni szocialista irodalmak kölcsönös kapcsolatairól, e kapcsola
tok természetéről és jelentőségéről szólván némileg elidőztünk a fenti problémánál. A huszadik 
századi világirodalom minden ellentmondásossága és változatossága ellenére (vagy éppen azzal 
együtt) szerves folyamat; és a szocialista irodalmak kutatása során sem a nemzeti keretekben, sem 
nemzetközi szinten nem hanyagolhatjuk el azt a metodológiai szempontot, hogy alakulását az össz- 
irodalmi folyamat egészében lássuk. Érvényes ez a szovjet irodalom vizsgálatára éppúgy, mint 
bármelyik európai, ázsiai vagy amerikai proletár, ill. szocialista irodalom elemzésére, függetlenül 
attól, hogy az illető országban milyen jelentős vagy kevésbé jelentős szerephez jutott az irodalom
ban a szocialista gondolat.

A szocialista irodalmak kölcsönhatásai és paralel jelenségei

Ha mármost közvetlenebbül a szocialista irodalmak kapcsolatait vizsgáljuk a két háború közötti 
időben, azt látjuk, hogy a kölcsönhatások és kapcsolatok az egyes periódusokban változatos inten
zitással, de mindvégig érvényesültek. Voltak olyan időszakok, amikor egy általános kisugárzás 
szinte az egész területet átfogta, vannak viszont olyan rokon jelenségek, amelyek az egyes nemzeti 
irodalmakban egymáshoz mérve különböző fázisokban lépnek fel, sőt olyanok is, amelyek egészen 
egyediek maradnak. A paralel jelenségeket lényegében a kommunista munkásmozgalom nemzet
közi törekvései idézték elő, a nemzeti irodalmi sajátosságok ugyanakkor a speciális hazai fejlődés 
szülöttei.

E kölcsönhatások legdöntőbb faktora az a rendkívüli kisugárzás, amely a szovjet irodalom részéről 
érte a különböző országok fiatal szocialista irodalmait. Kétségtelen, hogy ez a hatás minden más 
impulzusnál szélesebb körű és intenzívebb volt. Ezért természetes, hogy a nemzetközi irodalom- 
tudomány megkülönböztetett figyelemben részesíti a szovjet irodalom és művészet befogadását 
a legkülönbözőbb országokban.2

Külön figyelmet érdemel az a kérdés, hogy egy-egy ország irodalma mely korszakokban milyen 
jellegű szovjet irodalom felé fordult, hiszen ismeretes, hogy a szovjet irodalom eszmei tisztulása, 
művészi érése is hosszabb időt vett igénybe. Az egyes országok társadalmi fejlődésétől, az irodalmi 
tradícióktól függően általában bizonyos időbeli fáziskülönbség adódott a hatások felvételénél. 
A szocialista világirodalom kialakulásánál ennek a jelenségnek fontos szerepe lett. Erről még alább 
szólunk. Az ún. demokratikus berendezésű országokban nagyobb mérvű volt a szovjet irodalom 
fordítása; szélesebben és teljesebben informált a sajtó a szovjet művészeti életről. A befogadás 
igénye azonban itt is különböző, elég e vonatkozásban csak Németország és Franciaország példájára 
hivatkoznunk. A legújabb kutatások, dokumentumok alapján lemérhető, hogy a hatásoknak ez a 
formája mennyire erős még azokban az országokban is, ahol fasisztoid jellegű volt a hatalom, mint 
pl. Magyarországon vagy Bulgáriában.

A szovjet irodalom közvetett-közvetlen hatása a legváltozatosabb tematikai, műfaji, művészeti
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impulzusokat adta. Legyőzte a proletariátus művészi alkotóerejét illető hitetlenséget, amelynek oly 
nagy irodalma van Vanderveldétől Trockijig és még tovább. Megerősítette az irodalom tudat- 
formáló szerepébe vetett hitet, közelebb hozta a művészetet a tömeghez, sőt arra ösztönözte a 
proletariátust, hogy az osztályharc eredményesebb megvívása érdekében önmagában is fokozza fel 
és fejlessze ki az alkotói energiákat. Ezen igény megvalósulási keretévé vált sok helyütt a proletkult, 
majd később a munkás- és parasztlevelezői mozgalom, amelyből jeles írók nőttek ki.

Számtalan személyi kapcsolat keletkezett ebben az időszakban a különböző országok írói között ; 
az alkotói érés és az alkotó módszerek folyamataiban gyakran lehet kitapintani az ilyen kapcsolatok 
kölcsönös hatását.3 Lehetetlen továbbá figyelembe nem venni azt az erjesztő hatást, amelyet a 
szovjet színház- és filmművészet, valamint a képzőművészet gyakorolt szerte Európában.

A szovjet irodalom közvetett-közvetlen hatása különös erővel jelentkezett azokban a szervezeti 
formákban, amelyek a húszas évek közepétől a szocialista irodalom nemzetközi összefogására 
irányultak. A Forradalmi írók Nemzetközi Szövetsége, amelynek vezetése elsősorban a különböző 
országokból menekült emigráns írók kezében volt, hatalmas erőfeszítéseket tett annak érdekében, 
hogy eszmeileg befolyásolja több kontinens szocialista vagy haladó polgári irodalmát, terjessze a 
béke eszméjét, küzdjön a háború ellen, szervezze a Szovjetunió védelmére irányuló tevékenységet, 
visszaszorítsa a pacifizmust, és elmélyítse az irodalom szociális elhivatottságának követelményét.

A szervezet hatalmas munkát végzett annak érdekében, hogy a szovjet olvasóközönséget meg
ismertesse az európai, amerikai és ázsiai proletárirodalommal, közvetítse a más országok és föld
részek munkásmozgalmának talaján sarjadt művészi gondolatot a szovjetország dolgozóinak.4 
A FINSZ tevékenységének inspirálója a RAPP volt, erényei és gyengeségei ebből a kapcsolatból 
származnak. Noha a FINSZ történetének kutatása már megkezdődött, úgy tetszik, e szervezet sok 
országra kiterjedő tevékenységének, mint a szocialista irodalmak kölcsönös kapcsolatai teljes törté
netének feltárásán tovább kell még dolgoznia a nemzetközi irodalomtudománynak.

Az emigráns írók munkássága a Szovjetunióban hozzájárult ahhoz, hogy elmélyüljön a szovjet 
olvasóközönség internacionális érdeklődése. Külön problémakört jelent mind a Szovjetunióban, 
mind a korabeli kapitalista országokban működő szocialista folyóiratoknak, kiadóknak a munkás
sága. Ezek gyakran tűzhelyei voltak a forradalmi művészi gondolat nemzetközi méretekben történő 
elterjedésének.6 Különböző intenzitással, de kifejlődtek és megerősödtek az egyes szocialista iro
dalmak egymás közötti kapcsolatai is.® Ezek oly szerteágazóak, oly bonyolultak, hogy teljes meg
világításukért még sokáig kell fáradozniuk a különböző országok irodalomtörténészeinek. Annál 
inkább, mert e tekintetben még csupán a kezdeteknél tart a kutatás.7

Mindamellett a kölcsönös kapcsolatok és főleg a szovjet irodalom erős hatása mellett is nem 
szabad arra gondolnunk, hogy itt az egyes szocialista irodalmak önállótlanságáról van szó. Amiként 
nem létezik a forradalom exportja, nem létezhet a szocialista irodalmi hatások mechanikus átvétele 
sem. Ismeretes, hogy szinte valamennyi fejlettebb európai országban a kapitalizmus kifejlődésével 
és a proletariátus színrelépésével párhuzamosan megjelenik és fejlődik a szociális érzékenységű 
művészet. Noha a proletár-forradalmi irodalom elhatárolódásához a polgári radikális és szociál
demokrata irodalomtól általában az 1917-es forradalom adja a döntő lökést; mégis, hogy csak 
néhány példát említsünk, Oroszországban, Bulgáriában már Október előtt is beszélhetünk proletár
irodalomról. A magyar szocialista irodalomnak már a húszas évek elején van erős kommunista irány
zata (ld. az Egység-csoportot), ugyanebben az időben beszélhetünk cseh és szlovák proletáriroda
lomról, míg ugyanez a német irodalomban, a lengyel lírában csak évekkel később figyelhető meg.

Ezek a fáziseltolódások az illető nép történeti-társadalmi helyzetéből fakadnak.8 Az így létrejövő 
proletárirodalmak forradalmi jellege, tematikája világosan tükrözi az illető országokban végbe
ment osztályharc minemüségét. így vezethető vissza a német szocialista irodalom sok sajátossága 
a novemberi forradalomra, a magyaré az 1919-es Tanácsköztársaságra, a bolgáré az ottani mun
kásság hősi harcaira, majd mindenütt az ellenforradalom felülkerekedéséből származó következ
ményekre.

Mindezek a jelzésszerű utalások csak arra szolgálnak, hogy lássuk : a szocialista irodalom minden
egyes országban, a különböző nyelveken az illető nép saját társadalmi mozgalmaiból sarjadt ki, 
saját kérdéseire igyekezett elsősorban választ adni, de megerősödött saját igazának tudatában, 
amikor találkozott egy szocializmust építő ország költői üzenetével. A polgárháborús irodalom 
a harc értelmébe, a győzelembe vetett hit üzenetét hozta ; a szovjet építésről, az alakuló új közösség 
életéről, az emberi sorsok változásairól szóló művek pedig az optimizmust táplálták az osztályharc
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nehéz éveiben. Olyan irodalom formálódott, amely választ keresett a nemzeti és társadalmi problé
mákra, és ugyanakkor túlemelkedett az elzárkózó provincializmuson, összekötötte a hazafiasságot 
a proletár internacionalizmussal.9 Nagyon sok író volt pártmunkás is egyben, tevékenységükben, 
munkásságukban egy új művésztípus formálódott, az aktív alkotói személyiség lépett itt elő.

Minden nép szocialista irodalmában megtaláljuk azt a törekvést, hogy a saját kulturális örökség 
elsajátításával, annak kritikai felhasználásával formálják, alakítsák az új irodalom arculatát. Akár 
a forradalmi romantika, akár a realizmus, a népdalkincs, a műformák átvételéről van is szó, a 
szerves fejlődés, a nemzeti irodalom és kultúra továbbépítésének szándéka él ezekben a törekvések
ben. Nem változtat ezen a tényen az sem, hogy a kulturális örökség átvétele és felhasználása a leg
több szocialista irodalomban csak bizonyos nehézségek árán történt meg, mivel ez a folyamat nem 
volt mentes komoly tévedésektől.10 A kiegyensúlyozott fejlődést időnként az is zavarja, hogy egyes 
teoretikusok a múlt örökségét babonásan tisztelik, és arra hajlanak : a szocialista irodalom számára 
ne élő elveket, hanem a megmerevedés formuláit ajánlják.11

Az örökség legjobb elemeinek szerves szintézise a proletár, majd szocialista irodalom vívmányai
val általában a harmincas évek közepétől szilárdul meg, amikorra egy hosszas fejlődés eredménye
képpen megszületnek a szocialista irodalom nemzetközi áramában azok a művek, amelyek a mű
vészi realizmus korabeli kiteljesedését képviselik.

Korszakok és áramlatok

A nemzeti hagyományokra épülő és a nemzetközi hatásokra érzékenyen reagáló szocialista irodal
mak fejlődésének dinamikáját, dialektikáját sok tényező határozza meg. Ezek a tényezők eredmé
nyezik az egységes folyamaton belüli változatosságot.

És itt nemcsak bizonyos művészi irányzatok jellegben és időben eltolódó fellépésére kell figyelem
mel lennünk. Felmerül annak szükségessége is, hogy foglalkozzék a kutatás az eszmeileg, politikai 
világlátásban is rendkívül differenciált csoportokkal, irányzatokkal, amelyek több országban igen 
széles spektrumon veszik körül a szocialista irodalom forradalmi vezetőerejét. A szövetségesektől 
az útitársakon, az ingadozókon át az egy ponton renegáttá váltakig húzódik ez a tábor, amelynek 
problémája nem kerülhető meg.

A nemzetközi szocialista irodalmon belüli időbeli periodizáció is nehéz feladat. A korai proletár
irodalom, avagy éppen proletkult periódus csak néhány irodalomra jellemző (szovjet, csehszlovák, 
magyar) ; a húszas-harmincas évek fordulóján széles hullámokban terjedő ún. tényirodalom 
(valóságirodalom) már általánosabb jelenség, noha nem kizárólagos, hiszen a bolgár, a lengyel 
proletárlíra vagy a cseh poetizmus nagyon is eltérnek a ridegen-dokumentáris valóságszemlélettől.

Általánosan megfigyelhető jelenség, hogy a szociálisan elkötelezett irodalom nagy részét áthatják 
azok a művészeti áramlatok, amelyek a múlt századi polgári realizmus fénykora után egymást 
váltó hullámokban gyűrűznek a XX. század első harmadában. A szovjet vagy lengyel futurizmus, 
a bolgár szimbolizmus, a német, délszláv és magyar aktivizmus vagy expresszionizmus, a cseh poetiz
mus, majd később a francia szürrealizmus is így vagy úgy, de bizonyos történeti fázisokat jelen
tenek az alakuló, fejlődő szocialista nemzeti irodalmon belül, főleg a lírában és a drámában.12 
Ezek jelentős indításokat adnak olyan nagy művészeknek, mint József Attila, Majakovszkij, 
Aragon, Eluard, Alecsandru Sahia, J. R. Becher, В. Brecht, V. Nezval, H. Szmirnenszki és mások.

Ugyanakkor tovább élnek, általában modernebb formában a hagyományos, ún. realista tradíciók 
is szinte minden műfajban.13 De több irodalomban nem figyelhető meg a múlt századi polgári 
realizmus közvetlen áthajlása a szocialista realizmusba, oly módon, mint ez például az orosz prózá
ban nyilvánvaló. Az ún. népfrontkorszakban a harmincas évek derekától új korszak kezdődik a 
nemzetközi szocialista irodalomban, ez mintegy a háborúig tart. A korai forrongás és útkeresés sok 
tévedésén túllépve, letisztulva, de e hittel és lázzal teli évek sok művészi és emberi erényét meg
őrizve alakul ki a szocialista irodalmak új, fejlettebb arculata.

Már ebből a rövid áttekintésből is látható, hogy két-három évtized alatt is több fázison futott át 
-  ilyen vagy olyan formában -  a nemzetközi szocialista irodalom; s ez felveti azt a megoldandó 
elméleti problémát, hogy mi a lényege és meghatározó eszmei-művészi jellegzetessége egy-egy 
adott szakaszban a szocialista irodalomnak. A probléma hangsúlyozása érdekében utaljunk csak a 
különbségre és azonosságra, amely fennáll, mondjuk, a polgárháborús korszak proletárirodalma 
és az antifasiszta korszak lírájának természete között.
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A szocialista realizmusról

A húszas évek kísérleteire, eredményeire épülve a harmincas években kiteljesedik a szocialista 
irodalom, s természetes művészi éréssel forrja ki esztétikai princípiumait; a pártosságot, a népiessé
get, a valóság mélyen igaz szemléletét, a változó és fejlődő világban helytálló, küzdő ember arcának 
megmutatását stb. A későbbi irodalomelméleti és kritikusi gyakorlatban elszegényedett és merev 
sémává vált ez a fogalom. Főleg az ún. ismeretelméleti esztétika és a kultúrpolitikai voluntarizmus 
a művészi alkotómódszer értelmezéséből túl rövid úton vont le következtetéseket a művészi kifejezés 
módszereit illetően, és ezzel előkészítette a sematizmust, amely hosszú időn át súlyos károkat okozott 
a nemzetközi szocialista művészetnek.

A szocialista realizmus fogalmának értelmezésénél figyelembe kell vennünk a történetiség elvét,14 
valamint a szovjet irodalomtudomány igen találó és helytálló megállapításait az irodalmak 
/rö/e.sonhatásainak és kölcsönös kapcsolatainak korrelatívumáról. Éppen ezért megnyugtató a Gorkij 
Intézet legutóbbi plenáris vitáján kialakult vélemény arról, hogy a szocialista realizmus (amelyet 
egyesek módszernek, mások elvek összességének tartanak) az időben változó fogalom, amely magába 
foglalja a legváltozatosabb szocialista szellemű művészi megoldásokat, és amely állandóan gazdago
dik a felhalmozódó konkrét művészi tapasztalatok során. Ehhez a gazdagodáshoz hozzájárul 
valamennyi nép szocialista irodalma a maga sajátos módján.

A történeti szemlélet helyes metodológiai elvéhez társíthatjuk ugyanakkor azt a felismerést, hogy 
a szocialista realizmust nem foghatjuk fel a priori modellként, amelyhez retrospektive igazítva, 
alapos irodalomtörténeti feltáró munka nélkül vizsgáljuk az egyes szocialista nemzeti irodalmakat. 
A szocialista realizmus nem kizárólag és egyáltalán eszmei, hanem esztétikai fogalom, minden egyes 
nép szocialista irodalma eleven, élő gyakorlatában megszületett jelenség, amelyet sokban alakít és 
színez éppen az illető nép irodalmi, történelmi tradíciója. Úgy tetszik, ezt a szempontot a jövőben 
erősebben kell érvényesíteni, s meg kell haladni ezzel az irodalomtudomány korábbi álláspontját, 
amely a marxista összehasonlító irodalomszemlélet alapelveivel ellentétben vagy annak nem követ
kezetes alkalmazásával egy adott korszak irodalma egyes jelenségeiből kívánta elvonni a szocialista 
realizmusnak az időtől és tértől független sémáját.

Magától értetődik ugyanakkor, hogy a nemzetközi szocialista irodalomban nyoma sincs semmi
féle olyan mozzanatnak, amely az irodalomtudományt felhatalmazná annak megállapítására, hogy 
létezik a szocialista realizmusnak valamely sajátos, elkülönülő nemzeti megvalósulása. Nem vélet
lenül figyelmeztetünk erre a veszélyre. Lehetnek mégoly nagy eltérések az egyes művészi irányzatok 
kifejezési formáiban, tematikájában, a hősök arcának megformálásában, mégis a döntő az, hogy 
esetleg közvetlen irodalmi hatások nélkül, de feltétlenül a nemzetközi munkásmozgalom küzdelmes 
harcától inspirálva született meg minden szocialista irodalom, s ha valamely irodalom igényt formál 
arra, hogy szocialistának nevezzék, akkor nem mondhat le néhány olyan alapelvről, amely minden 
különbözőség ellenére egységbe fogja a szocialista irodalmat szerte a világon.

így van ez a húszas években is, amidőn sok európai és ázsiai országban az osztályharc nehéz 
viszonyai között küzdött létéért a proletárirodalom ; így van ez később is, amidőn a fasizmus általá
nos támadása idején a szocialista irodalomnak nem annyira a hatalomért folytatott harc adja az 
inspiráló erőt, hanem a végső emberi értékek, az emberiesség, a haza szabadsága és függetlensége, 
az emberi kultúra megőrzésének vágya. A szocialista irodalom és művészet tovább gazdagodik 
ezekben az években szerte a világon, a munkáshatalom megvalósításának írói szolgálata kiteljesedik 
a haladó emberiség nagy ügyének vállalásával, a szocialista humanizmus új tartalmaival.

A nemzetközi szocialista irodalom és az összehasonlító irodalomtudomány

Nyilvánvaló, hogy az itt érintett problematika távolról sem meríti ki annak a gazdag és szövevényes 
teljességnek még a vázlatát sem, amelyet a szocialista irodalmak kapcsolatai, kölcsönhatásuk és 
együttes fejlődésük jelent a két világháború közötti világirodalmi folyamatban. De mégis, már maga 
a téma ilyen felvetése újszerű, s időszerűsége vitathatatlan.15

Az irodalomtudományi vizsgálatot sok tekintetben mindig megnehezítik a le nem zárt, új folya
matok. Ez érvényes a szocialista irodalmak nemzeti és nemzetközi tanulmányozására is. Egyetlen 
ország irodalomtudománya sem mondhatja el ma még, hogy megoldotta volna a hazai szocialista 
irodalom dokumentumainak teljes feltárását, a hazai szocialista irodalmi folyamat teljes genezisének
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bemutatását. A nemrég kiadásra került hatkötetes magyar irodalomtörténetben az első kísérlet történt 
a magyar szocialista irodalom nagyobb szabású ábrázolására.16 Ismeretesek a tervezetek, elő
munkálatok, amelyek a német szocialista irodalom történetének kidolgozására irányulnak,17 
ismert a csehszlovák irodalomtörténészek munkássága, konferenciái, amelyeken a csehszlovák 
szocialista irodalom történetének helytálló felmérését igyekeznek elvégezni.18 A szovjet irodalom- 
történészek nagy vállalkozása jelenleg, hogy az ún. Gyementyev-féle irodalomtörténetet anyag
ban és metodológiailag is meghaladó új szintézist készítsenek, amely a soknemzetiségű Szovjet
unió valamennyi népe irodalmának kölcsönhatásait összefoglalva ábrázolja majd a fejlődést. Ért
hető, hogy az egyes szocialista irodalmak történetét és részproblémáit, írói személyiségeit, el
méleti kérdéseit bemutató és tárgyaló művek megírása ma még erősen leköti az adott ország 
irodalomtudósainak energiáit. Ez a munka lényegében alapfeltétele egy nemzetközi szintézis 
létrehozásának.

Világosan kell látnunk, hogy ez utóbbi cél felé vezető útnak éppen ezért még csupán csak az 
elején járunk. Sok helyütt a különböző irodalomkutatási tervekben alig vagy csak érintőlegesen 
szerepel a XX. századi szocialista irodalmi kapcsolatok vizsgálata. A nemzeti irodalomtörténetek 
megírására irányuló általános törekvés azonban önkéntelenül felvetette az igényt, hogy a kutatáso
kat ebben az irányban is ki kell terjeszteni.19 Erős impulzust adott ehhez az 1958-as moszkvai20 és az 
1963-as szófiai21 szlavista kongresszus, az 1960 januárjában a Gorkij Intézetben rendezett kon
ferencia, amely az irodalmak kölcsönhatásainak és kapcsolatainak kutatása elvi kérdéseivel foglal
kozott.22 Jelentős állomásnak kell tartanunk az 1962-es lipcsei szocialista irodalmi konferenciát 
(a Német Művészeti Akadémia rendezésében), amely első ízben tett kísérletet arra, hogy a német 
szocialista irodalom váza köré felrajzolja a nemzetközi szocialista irodalom térképét.23 Kiemelke
dően eredményes, tervszerű munkásságot fejtettek ki a kölcsönös kapcsolatok és hatások terén 
a szovjet tudósok, eredményeikről tanulmányok, könyvek sora és gyűjteményes kötetek tanúskod
nak.24 Több ország együttműködésével készültek kapcsolattörténeti kötetek, amelyek részben a XX. 
századi szocialista irodalmakra is kiterjeszkednek.25 Figyelemre méltó eredményeket értek el a 
német szlavisták, főleg a német-szovjet irodalmi kapcsolatok feltárásában.26 A román, a jugoszláv, 
a lengyel, a bolgár szakfolyóiratokban, könyvkiadásban számtalan munka foglalkozik a szocialista 
írói életművek recepciójával; az irodalmi áramlatok hatásával; a szocialista realizmus fejlődésének 
nemzetközi és hazai vonatkozásaival. Az összes fontosabb eredmények puszta felsorolása is sok 
teret venne igénybe.

Fontosabb talán jelen alkalommal arra irányítani a figyelmet, hogy a szóban forgó tárgy termé
szete maga kelti fel jogos igényünket, hogy valamiképpen a közös és mindenoldalú tervezés vagy leg
alábbis ezt megelőzően a kölcsönös információ megteremtésére kellene törekednünk, mert ez az 
alapja a nemzeti kereteken túllépő szisztematikus munkának. Helyesnek látszana talán egy koordi
náló vagy információs centrum létrehozása ; alapvető bibliográfiák kiadása ; bizonyos lényegesebb 
részproblémákat nemzetközi távlatokban elemző közös tanulmánykötetek elkészítése, amelyek 
mind egy későbbi szintézist készítenének elő. Azt hiszem, kevés ma az olyan kutató, aki már csak a 
nyelvi nehézségek miatt is, teljesen át tudná tekinteni akárcsak az európai szocialista irodalmakra 
vonatkozó összehasonlító szakirodalmat, nem is szólva arról, hogy a megnyugtatóan megalapozott 
szintézishez nem elegendő az irodalomtudományi művek ismerete, hanem szükség van maguknak 
a szóban forgó összes irodalmaknak primer ismeretére. Természetes, hogy ilyen természetű munkát 
csak munkaközösségek végezhetnek el. Több országban azonban, ismereteim és megítélésem szerint, 
arra is szükség lenne, hogy nagyobb személyi apparátussal és nagyobb támogatással folyjon terv
szerű munka ezen a területen.

Szükségesnek látszik már a jelenleg folyó munkák adott stádiumában is tisztázni bizonyos alap
vető terminológiai kérdéseket. Törekedni kell arra, hogy szocialista világirodalom kölcsönhatásokban 
és paralelitásokban mozgó folyamatai feltárásának és bemutatásának bizonyos módszertani kérdéseit 
megoldjuk. Sokat segíthetnek e vonatkozásban és az elméleti kérdések megvitatásában a nemzet
közi szintű symposionok, akár szélesebb körű, akár kétoldalú részvétellel.27

Könnyen belátható, hogy a szocialista irodalmak összehasonlító irodalomtudománya általános 
megerősítésével rendkívül fontos kulturális, sőt politikai missziót teljesítenek az irodalomtörténészek. 
Ma a tudományban is eléggé erősek a differenciálódás jelei, de természetesen az integrációs törek
vések is. Ezek termékeny egyensúlya kívánatosnak látszik a szóban forgó diszciplínában. Lehetetlen 
gyümölcsözően munkálkodni egy nép szocialista irodalmának történetén anélkül, hogy ne látnánk :
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ez az irodalom szervesebben és teljesebben része egy hatalmas yíVúgirodalmi folyamatnak, mint volt 
előtte valaha is a polgári irodalom, amelynek egységét számtalan irányzat tördelte szét.

A Szovjetunióban, a Gorkij Világirodalmi Intézetben készülő tízkötetes Világirodalomtörténet 
az eddigi előmunkálatokra támaszkodva nyilvánvalóan első ízben fogja felrajzolni a világirodalom 
szocialista áramlatának kontúrjait. Egy ilyen mű, amely számba veszi mindazt a teljesítményt, 
amelyet a szovjet és a külföldi irodalomtudomány felmutatott e téren, megerősíti az olvasók széles 
köreiben a szocialista erők, a haladó törekvések politikai és kulturális egységének a tudatát, azét az 
egységét, amelyet már Lenin a ma feladatának tartott, s amelyre korunkban nagyobb szükség van, 
mint eddig bármikor.
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ILLYÉS GYULA

BEVEZETÉS EGY 
KODÁLY HANGVERSENYHEZ

Az ünnepelt 80. születésnapján a kecske
méti színházban fölolvasta a szerző.

Föllendül azonnal a karmester-pálca 
s megzendül -  nem a zenekar, 

hanem ami van körben temető; 
megzendül ami van (ó s fiatal!) 

síri mező,
majtényi, mohácsi, muhi mező, 

anyádért, apádért, 
esendő hazádért, 

ami volt sírba és sárba vesző, 
ami volt hősvértől pirosult gyásztér, 

egri üszők és drégelyi várfok, 
onnan tör elő, 

amit hallani vártok -

e zenekari mélyből árad elő, 
de nem a jaj,

rosszul vártátok, nem, nem, nem a jaj, 
hanem az erő,

az erő, az a gyökérmélyü erő, 
az a múlt-táplálta erő, mely érted 

száll harcba, jövő: 
örökös élet.

Ezt, ezt kereste ő 
és ezt találta, 

kezében a pálca: 
vasvessző, mely a temetőt veri 

a marsalbot, ha szólnak ütegei; 
ezt rendezi ő, 

az elszánt, a konok, 
akinek a sírok üregei 

dobok, dobok, 
ezt hozza ő, 

búval, de hittel is tele, 
ezzel jön ő,

a hangok s lelkek megváltó mestere.

Karmester, nemcsak ezt a kart 
vezényled, jól tudod, 

hanem egy népet, a magyart, 
villanjon homlokod; 

akinek hangszekrénye lett 
vártömlöc, temető 

s kéz-intésedre égre kelt 
a pokolt-szenvedő; 

ki jajból sajtoltad a dalt, 
búból az örömet, 

vereségből a diadalt -  : 
családod, sereged, 

éneklő kórusod vagyunk 
s ki nem dalol, az is 

tudja már, szívós karnagyunk, 
mi helyes, mi hamis;

mert egybe álltunk általad 
s az is, ki nem dalol, 

érzi a Lét, a Rend szabad 
összhangját valahol.
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HANKISS ELEMER

Sorrentói narancsfák közt...
(Szempontok a magyar slágerszövegek vizsgálatához -  I. rész)

I. BONLAJSTROM

H a  ördögö t lehetne űzni szavakkal, akkor a  slágereknek b izonyára  m ár hűlt helye sem volna a  m agyar ifjúság szí
vében. M e r t csak úgy záporoznak rá juk  m ostanában az átkok. A m agyar táncdalok tú lnyom ó többsége, olvassuk 
egyetlen rövidke cikkben: „giccses” , „művészileg értékte len” , „kártékony”, „ ideológiailag fertőző”, „kom m ersz” , 
„egészségtelen” , „igénytelen”, „rom bolja  erkölcsi é rzékünket” , „m ételyt hordoz” , „h ely te len , avult, olykor kife
jez e tten  apolitikus, s ideológiailag m indenképpen ellenséges szemléletet” áraszt, „hatásvadász” , „felszínes” , 
„g u sz tu s ta lan ” , „szentim entális” , „nyúlós” , „b árg y ú ” és , , banális” , „erkölcstelen” , „ tip ik u san  kispolgári életér
zést”  terjeszt, „sületlen” , — sőt: „an tim arx ista” , vagy am i m ég ennél is rosszabb: „ n em  kell kom m entár hozzá” .

N incs kizárva, hogy a  slágerszövegek rászolgáltak a  díszítő jelzők e szép csokrára, -  de  h a  rászolgáltak: hogyan 
lehetséges, hogy mégis olyan intenzíven hatnak  a  társadalom  széles rétegeire, m üveit és ön tudatos rétegeire is. Pusz
tán  bárgyúságukkal, ízléstelenségükkel, kispolgári szem léletükkel aligha hódíthatták  vo lna m eg a fél világot. K ell 
lenni ben n ü k  valam inek, valam i értéknek, vagy m ondjuk in kább  így: piaci értéknek, am ely  egy meglevő szükség
le te t elégít (jól vagy rosszul) ki. M ielő tt irtóhad jára to t h irdetnénk  hát ellenük, lássuk: m iben rejlik varázsuk? 
Milyen eszközökkel milyen hatást váltanak  ki hallgatóságukban?

II. KÖLTÉSZET

Logikailag m inden sláger a  következő felszólító, kijelentő, illetve kérdő m ondatok egyikére redukálható: „Légy 
enyém !” , „ E n y ém  vagy.” , illetve „ M ié rt  nem  vagy még, m ost, m ár enyém?” . S hozzájuk lehet m indenkor biggyesz
teni m ég egy m agyarázó m ellékm ondatot: , , . . . ,  mert jó, hogy enyém  voltál, vagy, leszel” , illetve: , , . . . ,  mert rossz, 
hogy m ár, m ost, m ég nem  vagy enyém ” .

A  slágerek többsége nem  is sokat teketóriázik, h an em  nyíltan  és egyszerűen h ango t ad  m ondandója e 
fogalmi lényegének, s következésképpen csak úgy nyüzsög ben n ü k  a  sok „Légy enyém", s tuca tny i szinonim ája: a  „Vá
rok rád”, „Add a szád”, „Gyere hát", „Ölelj át", „Nejátsz tovább", „Jöjj vissza hát", m eg a  sok „Ne haragudj", „Sze
ress”, „Szeretlek", „Légy kedves”, „Hidd el”, „Imádlak”, „Meghalok utánad”, — s jö n  u tán u k  szép sorjába magyarázó 
m ondata ik  k a ra : az „így jó”, „Behjó”, „Beh szép”, „Gyönyörű”, „Ez a boldogság”, „Ez az üdvösség", és így tovább.

É rdem es összevetni, ebből a  szem pontból, a  slágerszövegeket a  lírai versekkel s ta lán  m ég  inkább a népdalokkal, 
m ert keletkezését, terjedését, társadalm i funkcióját tekintve a  sláger inkább a népköltészet, m intsem  az íro tt köl
tészet rokona. M á r egy futó összehasonlítás során is k iderül, hogy a népdalokban jóval ritk áb b  a  közvetlen, kije
lentésszerű fogalm azás („Végy el engem”, „Hadd ölelem meg”, „Gyere babám”, „Ülj ölembe”, „Adj egy csókot”), bár 
nyíltságban  gyakran  a  legvadabb slágereken is jócskán tú ltesznek: „Gyere subám alá!”, „Feküdj mellém!", Hadd 
aludjak véled egyet", és így tovább. Az esetek többségében azo n b an  a  népdal nem  e közvetlen, fogalmi kijelentéssel 
él, han em  áttételesen, többnyire valam ely jelképes mozzanat közvetítésével utal m ondanivalójára. Ahelyett például, 
hogy „Szeress”, „Imádlak”, „Légy enyém”, azt m ondja, hogy: „ Rakj tüzet, hadd melegedjem meg”, vagy egyszerűen: 
„Süss nekem rétest”. Vagy ahelyett, hogy „Százédes csókban forrjon össze ajkunk”, azt hogy: „Menjünk oda, szedjünk 
meggyet.” S m ég néhány ilyen szembeállítás:

Kicsit szomorkás a hangulatom Piros pejparipám  
kert alatt bánkódik 
H ej, ha  én azt tudnám , 
Melyik úton m égy el, 
Fölszántanám  én azt 
Aranyos ekével 
E lejtettem  orsóm,
Nincs aki feladja...

M ert azt akarom , hogy hozzám 
M ég visszatalálj

Száll feléd a  da l, drágám , 
Zengi, hogy ne hagyj árván
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Tetszés szerint szaporíthatnánk m ég e példákat, s folytathatnánk a lírai költészetből vett példákkal, d e  a  m érleg 
nem  változnék: az egyik oldalon végig közvetlen, fogalmi, a  másikon áttételes, jelképes közlésformák sorakoznak.

Ez sarkalatos különbségnek látszik, különösen h a  az irodalom tudom ánynak a r ra  a  csaknem m inden szakértő 
á lta l elfogadott tételére gondolunk, amely szerint a  költői kifejezés egyik a lap v ető  kritérium a épp az  áttételesség. 
Az, hogy az irodalm i m ű szükségszerűen másképp mond el m indent, m int ahogy a  k ialakult nyelvi konvenciók au to m a
tizm usa megkövetelné. E  „m ásképp-m ondás” m echanizm usát sokan sokféleképp nevezik; vannak akik  „sűrítés
rő l” , „tipizálásról” , mások „deform ációról” , „transzform ációról” szólnak vagy „eltérítésről” , „elidegenítésről” , 
„dezautom atizálásról” , -  de akárhogyan is nevezzék, h a  a  nyelvi sablonrendszer valam iféle átalakítása és az au to 
m atikus közlés helyett valamiféle áttételes kifejezés valóban  egyik előfeltétele az  igazi költészetnek, ak k o r a sláger
szövegek aligha sorolhatók a  költői kifejezés form ái közé.

N em  m intha a  sláger egyáltalában nem  használna áttételes szerkezeteket. H asznál, csak többnyire olyannyira 
e lkoptato ttakat, hogy m ár nem  m űködnek: hogy va ló jában m ár közvetlenül és autom atikusan hatnak. H iá b a  írja, 
példának okáért, a  slágerszerző azt, hogy: ,,S a szívem is újra lángra gyűl”, h a  a  slágergyűjtem ényben, m elyből 
e  sort idéztük, m ár a  következő lapon egy ilyen sorra  bukkanunk : „S a lelkem csak újra lángra gyűl” K D - 53, 54
-  s h a  az utóbbi évtizedekben évente m ár tucatny i slágerben találkoztunk s találkozunk nap m int n a p  csaknem  
szó szerint ugyanezzel a  sorral. Amikor e m etaforát először használta volt valak i, ta lán  a X V II. századi barokk 
költészetben vagy m ég néhány évszázaddal korábban , akkor egy p illanatra  valóban  föllobbanhatott az olvasó 
szeme előtt az égő szív képe, s csak ez a  szokatlan és m eglepő látomás u talt a  kifejezendő tartalom ra : a  szenvedélyes 
szeretetre. Az idők folyam án azonban m ár an n y ira  beidegződött ez a  fo rdu lat, hogy semmiféle vizuális élm ényt 
sem  kelt, hanem  azonnal és közvetlenül fogalmi m ondanivalóját közli, je len ti, a z t ,  hogy: szeretlek.

S aligha van áttételes, metaforikus hatása az olyan slágerek kedvelte ősközhelyeknek is, m int: , ,Szerelmünk szép 
volt, akár a nyár”, vagy: , ,Tegnap elrepült a nyár”, , , Fekete, akár az éj”, , ,Rózsaszín lesz az ég”, ,,Ellobbantak, mint a szal
maláng”, „Eldobsz, mint egy szál gyufát”, „Te sápadt Hold, te vándorkedvíí, régi jó barát”, és így tovább. M ég az olyan 
kopott, színpadias, de legalább tűrhetően m egfogalm azott slágerkép is, m in t : Szeme alatt fél év alatt, Mély árkot 
vont az idő 24-25 -  m ilyen messze e lm arad egy népdalbó l vett, rokon ta r ta lm ú  kép mögött, mely az élesen fel 
villanó vizuális élmény közvetítésével sugallja a  kifejezendő tartalm at :

Elmém bolyong, mint a felhő,
Hull a könnyem, mint az eső.
Árkot mosott az orcámra,
Mint a zápor az utcára J — 152

— s ho l m arad el a  m odern kő iteket döbbenetes erejű képei mögött:

És könny helyett az arcokon a ráncok,
csorog alá, csorog az üres árok Pilinszky : Apokrif

Jellem ző a  slágerszövegek stílusára, hogy még h a  egyszer-egyszer rá is h ibáz a  szerző egy-egy tűrhető  m etaforára, 
tü stén t rövidre is zárja  ezt az áttételes kifejezést azzal, hogy a  következő p illa n a tb an  közvetlenül és n y íltan  m eg
fogalmazza a  kép jelentését:

A hídon egy sirály 
A párjáért kiált,
Oly magányos szegény.
Akárcsak én 6611-12

Igazi versben tökéletesen elegendő volna az első két sor, — m ert ez a  kép m in d en  m agyarázat nélkül is sugározza 
a  magányosság élm ényét. Teljesen fölösleges a  szájunkba rágni, hogy a  sirály  azé rt kiáltozik, m ert „magányos”, és 
teljesen fölösleges az „Oly” és a  „szegény” is, m ert a  képben m ár önm agában elegendő érzés volt, és e két szócska 
segítségével kibuggyantott olvasói együttérzés m ár szentimentálissá dagasztja  vagy hígítja a sort. Fölösleges a  4. 
sor is, az „Akárcsak én”, m ert nélküle is nyilvánvaló, hogy a  költő a  saját érzelm eit fejezi ki a  képpel. A  slágerszöveg 
szerzője azonban, láthatólag, csak a közvetlen, fogalm i kijelentésben bízik, a  közvetett, vagyis az esetleg költői 
értékű kifejezésben nem .

S talán  igaza is van. M ert h a  jo b b an  szemügyre vesszük az indító képet, k iderü l, hogy szemfényvesztés áldozatai 
voltunk. M ert nem  kép ez, hanem  egyszerűen csak hatásos, hatásvadász szavak csoportja (sirály, h íd , p á rjáé rt ki
áltozás) ; de elképzelni, vizualizálni nem  lehet, és nem  is szabad. S ha mégis m egpróbálkozunk vele, belebicsaklik 
a  képzeletünk. A sirályok ugyanis, legalábbis a  tipikus sirályok, nemigen szoktak leülni a  hídra, s ha  m égis leülnek, 
nem igen kiáltoznak, s h a  történetesen mégis leülne az egyik s kiáltozni kezdene, az meglehetősen groteszk benyo
m ást keltene, holott a  szerző szándéka szerint a  m agány  és a  társkeresés kom or h angu la tá t kellene árasz tan ia . E n
nek a  hangulatnak viszont nem  a hídon gubbasztó, varjúszerű, hanem  a ködben  m agányosan repülő  és kiáltozó 
sirály  a szimbóluma. Ezt nyilvánvalóan a sláger szerzője is tudja, annak viszont m á r  nem  tud ellenállni, hogy a  si
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rá ly  m ellé  a  szép és hangulatos „ h id a t”  is oda ne csapja. V agyis: költőileg végül az  idézett négy sorbói m ind  a  
négy fölösleges.

A  „m ásképp-m ondásnál” n é h a  m ég  erősebb hatást, költői h a tást válthat ki a  nem-mondás, az elhallgatás. T alán  
azé rt, m e r t  a  tudat, ebben az ese tben , m ég bonyolultabb áttételeken ju th a t csak el a  fogalmi lényegig. A n ép d al 
gyak ran  él ezzel a lehetőséggel. A  b en n ü k  megénekelt b á n a t ok á t, tárgyát elhallgató, ki n em  m ondó dalok a  legszebb 
s a  k ö ltő ileg  legértékesebb d a ra b o k  közé tartoznak. M in t például a  b á n a to t ő rlő  m alom ról, vagy a  zöld e r 
d őben  lak ó  m adárról, a sz á rn y á t csattog ta tó , vagy a  szom orúfűzfára  reászálló  p áv áró l szóló, vagy ak ár az  
ilyen eg y szerű  kis dal is:

Dudaszó hallatszik 
A kertek aljába', 
Juhászlegény fújja 
Szíve fájdalmába'.

Oly keservesen szól 
A kertek aljába',
Még madár sem repül 
Szíve fájdalmába'. J - 3 6

E zekben a  dalokban a ki nem mondott szinte a  szemünk e lő tt lényegül át a goethei „kimondhatatlanná" : a  költészet 
tito k za to san  sugárzó lényegévé.

E rre  a  ki nem  mondásra, e lh a llg a tásra  a  sláger teljesen képtelen. Épp ellenkezőleg: inkább  kétszer-háromszor 
m ond k i, szögez le, hangsúlyoz v a la m it, m in t egyszer sem. D e az elhallgatásban, nem -m ondásban  rejlő varázst te r
m észetesen  a  slágerszövegek szerzői is ismerik, s ha ők m aguk  n em  hallgatnak sem m it is el, m egnémítják legalább  
hőseiket. K arth au z i barátok gyülekezetének nevezhetnénk b á tra n  a slágervilág lakó it, m ert szinte kötelező rítu s
ként m in d en k i csendes, halk, szó tlan , m indenki suttog, m indenki ném án szeret vagy/és szenved ebben a világban.

S jött egy új, szótlanul karjába zárt 1-10
Súgd meg csendesen 1-26
Két szemed áruló ném a vágya 669-3
Szót se szólj, csak nézz a két szemembe 669-4
Álmatlan évek csendje vár 669-24
Egy kavicsot halkan eltemet az ár 6612-6
K i nem  m ondott szavaktól súlyos a csend 655-26

A „ csen d ”  az  egyik leggyakrabban használt m otívum a slágervilágban, s az ilyen á llan d ó  használat természetesen 
kim eríti m ég  a  leghatásosabb eszközöket is. A szerzők így sokszor a rra  kényszerülnek, hogy egy helyett két „csend” - 
et gyöm öszöljenek bele egyetlen so rba , hogy a  kívánt hatást mégiscsak kicsiholhassák. In k áb b  kétszeres állítással, 
m intsem  hallgatással fejezik ki a  csendet :

Köröttem csendes, n ém a  éj B -00-3
É s én m egértelek s hallgatok ném án 656-12
Halkan, csendben megyek el én K D -3 6

A sz inon im ák  e gyakori felsorakoztatása egy újabb, a slágerszövegre jellemző nyelvi jelenségre hívja föl a  figyel
m ünket. A  nyelvi inflációra.

I I I .  IN F L Á C IÓ

A szavak, képek, motívumok á llan d ó  és gyors inflációja á lta lános és törvényszerű jelenség a  slágerek v ilágában. 
A szövegek szerzője, m ondottuk, nyelvi-költői eszközökkel: új áttételekkel, szókapcsolatokkal, szórendekkel, nyelvi 
stru k tú rák k a l, új rímekkel, m etaforákkal többnyire képtelen a  szavakba, képekbe, m otívum okba új életet pum pál
ni; kén y te len  há t valami más m egoldáshoz folyamodni. K é t eszköz áll a  rendelkezésére. Az egyik: megismételheti 
egyszer, ké tszer vagy akár tízszer a  slágerben azt a  szót, am elyet fontosnak, de kissé m á r  kopottnak érez („Légy 
enyém! Légy enyém! Légy enyém” 2 6 -1 1 ; „Hogyha látom én, felvillan a remény És álmodom, álmodom, álmodom” 24—2), 
s ha ezt a z  ismételgetést néha m ég  ritm ikai okok indokolhatják , a  másikat a lig: a  szerző halmozhatja a valaha 
h a tá so s , d e  m a  m ár nem eléggé ha tásosnak  érzett szavakat, szinonim ákat, s így m in tegy  a  mennyiséggel pótolja 
a h iányzó  minőséget. Ha például n em  elég hatásos az m ár, hogy „kék az ég” , akkor fokozhatja a  kékséget: „Veled 
kékebb az ég" 24—4 - ,  s ha  ez se elég, m ellécsaphat még egy , ,0 1 y ” -t meg egy ,,csodá” -t: „Oly csodakék volt az ég" -  
656-9. H a  n e m  elég hatásos az, hogy „ é jje l” , „éjszaka”, akkor m ondhatja  így: „Szerelmes, holdas éjszakán” K D -4 9 , 
vagy m ég  szebben: „A mámorító vágyak éjjelén" K D -23 -  s h a  m ég ez sem elegendő, ak k o r négyzetre emelheti az 
éjszakát, m o n d v án : „Felettünk nyár esti éj” 24 -17 -  s lia ez esetleg sajtóhiba, akkor így : Várlak én Átsírt éjszakák 
könnyre virradó éjjelén KD-48.
Az, hogy  i t t  m á r  az éjszakának is v a n  éjjele, sőt, könnyes éjszakának könnyes éjjele, -  b izonyára  ellenállhatatlan 
hatású . A  jelzőket is szinte ko rlá tlanu l lehet halmozni : Csak esténként várta hívó K érő , lágy  énekét (26-16); Ó, nagy 
fehér hajó, szép fényes, csillogó, Ó, kedves, drága nagy folyó (24—20).
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A slágerszerzők, jobb  híján , lépten-nyom on használják ezt az ismétlő és halm ozó technikát; néha m ár-m ár m eg
ható  a  vergődésük, ahogy egyre újabb és újabb szinonim ák halmozásával p róbálnak , ki-kifulladva, mégis csak vala
m i hatást kicsikarni:

Volt egyszer egy mesebeli álm om ,
Azt á lm odtam , te leszel a páro m  ;
Te leszel a földi menyországom,
A boldogságom, — az im ádságom ...
Én csodáltalak -  én im ádtalak  K.D-30

Sajnos azonban nemcsak a  szavakat, hanem  a képeket is lehet halm ozni, s ennek többnyire gyászos következ
m ényei vannak. A híd és a  sirály kontam inációját em lítettük m ár, de  nem  sokkal szerencsésebb az sem, m időn 
a „felhőkben” , a  „messzi távolban” , a  „ k ú tb a n ” és a  „csodában” rejlő költői lehetőségeket igyekszik egyszerre 
egyetlen képben kipréselni a  szerző: S elvitt egy csodakúthoz, Mely a felhők felett volt 26-11.

S hogy ne vádolhasson senki rosszindulattal, m in th a  a sok száz sláger közül az  egyetlen botladozót választottuk 
volna ki, íme még egy csokor metaforikus ficam, talá lom ra összeválogatva a  rendelkezésre álló gazdag anyagból :

Behunyja csillagát az éj K D -5
Ma már nincs más,
Csak jégvirág a barackfákon K.D-23
Lágy homokpaplanon
Alszik a Balaton 6612-8
Egy égő szerenád, a narancsfák tövén 24-12
Száguldó időgépünk száll, csak száll,
Szárnyán a magány búsul még 655-30

Ó va in tünk m indenkit a ttó l, hogy e képek valam elyikét is m egpróbálja elképzelni.

E gondolati-logikai igénytelenséggel á lta láb an  nyelvi, kifejezésbeli igénytelenség párosul. Nem csak abban , 
hogy -  m int láttuk  -  nem  használják ki a  nyelv n yú jto tta  költői lehetőségeket, hanem  abban  is, hogy gyakran fi
gyelm en kívül hagyják a nyelvhelyesség szem pontjait. A nyelvi sablonokat nem , de a nyelvtani norm ákat annál 
szívesebben törögetik:

Már a régi szívemet,
Gyógyítani nem lehet
Semmivel, hogy újjá váljon 26-19
Elmentél, voltál és nem lettél (?) 26-2
Fiatal pár áll a gyorsvonat szélén 26-13
A kicsike Jíobán tűz ég és lámpafény 24-13
Mért fá j a szív, ha nincs kit hív 24-17
Tovarepít minket, egyre távol 6611-26
Ez már egy lezárt lépés 655-14
Felém  is jutnak mosolyok 1-28

De ne legyünk igazságtalanok. Egy valam ihez jó l értenek a  slágerszövegek szerzői: a  ritm ikai-fonetikai játékokhoz. 
Az effélékhez:

Maga, meg a maga húga,
Csupa, csupa, csupa, csupa báj 20-12
Majd ha átadod, máris láthatod...
Keringve ring a föld, az ég 655-6

Ez az időnként felcsillanó virtuóz játékosság azonban  nem változtat azon a  tényen, hogy a  slágerszövegek tú l
nyom ó többsége igénytelen, vagy legalábbis: m ás eszközökkel dolgozik, m in t az igazi költészet. M ert, összegezzük 
eddigi megfigyeléseinket :

a) a  költészetre jellem ző áttételes közlésmód helyett többnyire a  közvetlen fogalmi közlés lehetőségével él,
b) a  nyelvet nem  új nyelvi form ák, kapcsolatok, struktúrák terem tésével, hanem  bizonyos szavak állandó 

ismétlésével és halmozásával próbálja  kifejezővé, hatásossá tenni.
A fogalmi közlés és a  szavak ism ételgetése-halmozása azonban önm agában  m ég nem volna elegendő a  kívánt 

hatás elérésére. A sláger azonban b á tran  elhanyagolhatja, s m int lá ttu k , el is hanyagolja a  nyelvben rejlő diffe
renciáltabb  költői lehetőségeket, m ert rendelkezik a hatáskeltésnek néhány  kitűnően bevált, nyelven kívüli, nem 
nyelvi eszközével. Ezeket vizsgáljuk meg a továbbiakban.
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IV. IRREALIZMUS

Anyagisággal, érzékiséggel, testiséggel vádolják  sokan a slágereket, holott épp ellenkezőleg: spirituálisnak, m eta
fizikusnak, m isztikusnak kellene in k áb b  neveznünk őket. M ert egyik, vagy éppenséggel legfőbb törekvésük az 
(s hatásuk egyik  forrása is egyben), hogy m indenáron  igyekeznek kiszakadni az anyagi v ilágból, a  valóság kauzális 
rendjéből, s m egpróbálnak föllebegni a  szellemiség és hangulatiság éteri szféráiba. A költő it, a  szépet a megfbgha- 
tatlannal, az  anyagtalannal, az irreálissal azonosítják a  slágerek szerzői és hallgatói.

Nem  is egészen alaptalanul, hiszen a szelleminek, a  m egfoghatatlannak, az anyagi törvények uralm a alól fel
szabadultnak  v a lóban  van valami vonzó, izgató , sőt, kifejezetten költői hatása az em berre. T u d ju k , a világ kauzális
fogalmi re n d jé t az  igazi költészet is szívesen s gyakran feszegeti. E bben a strófában pé ld áu l, hogy:

Aranyos lapály, gólyahír, 
áramló könnyűségű rét.
Ezüst derűvel ráz a nyír 
egy szellöcskét és leng az ég

József A. : N yár

a költő leg a láb b  hatszor a feje tetejére á llítja  beidegzett fogalm ainkat, m ert tudjuk, hogy való jában . 1. a könnyűség 
nem áram lik , 2. a  rét sem áram lik, 3. a  ré t  nem  könnyű, 4. a  derű  nem  lehet ezüst, 5. n em  a  nyír rázza a szel- 
lőcskét, h a n e m  a  szellőcske a  nyírt, s végül, hogy 6. az ég nem  leng. Csakhogy a  valóság e p illanatny i tagadásának, 
fölforgatásának, lerombolásának végül is az i t t  az eredm énye, hogy hirtelen még élesebben, gazdagabb színekkel, 
eddig ism ere tlen  összefüggéseivel lo b b an  föl előttünk : m aga a  m egtagadott valóság. A tag adásnak  és az erősebben 
állításnak ez az  egymásba át-átcsapása, az irreálisnak és a  reálisnak ez az állandó villódzása : m indenkori forrása 
és előfeltétele a z  igazi költői élménynek.

A slágerek hatásának  viszont nincs m eg ez a  dialektikája. M íg az igazi költészet csak azé rt tagadja meg, hogy 
a  következő p illan a tb an  annál jo b b an  lássuk a  valóságot, a  sláger azért, hogy végleg és egyáltalában ne lássuk. 
Célja nem  a  valóság megismerése, han em  a  valóság elfelejtése. A  sláger csak tagad : igyekszik m indenáron ellökni 
m agát a  va lóság tó l, s megpróbálja m ag á t az irreális, a  m egfoghatatlan, a  szellemi, az illuzórikus szféráiba fel
tornászni a n é lk ü l, hogy -  az igazi költészet m intá jára  m indun ta lan  visszalendülne, visszacsapna a  realitásba, 
így s tö b b ek  k özt ezért is válik érzelgőssé és giccsessé. ÉrzelgSssé, m ert az egészséges érzések érzelgősséggé oldódnak, 
lazulnak föl a  m egfoghatatlan irrealitások e világában, ahol csak hom ály, holdfény, tü n dérv ilág  és zokogó zeneszó 
van, de n incs egyetlen szilárd p o n t sem , am elyhez a  tu d a t vagy az érzelem hozzákapcsolódhatnék. Giccsessé, 
m ert m in d en  giccs közös sajátsága, hogy elszakad a valóságtól, m égpedig a  „szellem i” , a  „m egfoghatatlan” , 
a  „m űvészi”  felé nyújtózkodva szakad el tőle. Lássuk, m ik ennek az irreálissá, an y ag ta lan n á  oldásnak az eszközei 
a slágerszerzők kezében.

A lebegés. — A  sláger világában lehullanak az  anyagi világ bilincsei, m inden s m indenki sú ly talanul „ lebeg”, ,,száll”, 
„ suhan”, „oson” , „illan”, „ring”, hogy a  leggyakrabban előforduló igék közül em lítsünk néhányat.

A bánat messze száll 6612-12
Ami fáj, A múlt ködébe száll 655-18
Elrepül a csók, suhanón tovaszáll 24—27
Legszebb emlékeink taván
Végigsuhan a képzelet 655-23

-  és így száll, többnyire „elszáll”, vagy „messze száll", vagy költőibben „tovaszáll”, „lengve száll”, s ő t : , ,szellő szár
nyán tovaszáll” i t t ,  a  slágerek világában m in d en  : az éj, a  kedv, a  nyugalom , a bánat, a nyár-ősz-tél-tavasz, az ifjúság, 
az élet, a  szerelem , a  dal, a szó, a  rem ény , sőt, még a  délibáb is.

A szél. -  M in t  láthata tlan , illékony, m egfoghatatlan s mégis létező szubsztancia, a  szél az egyik leggyakoribb 
kelléke a  slágerszerzőknek. K ifogyhatatlanok a széllel kapcsolatos ötletekben. H a  kell, a  szél „fütyül”, „süvít”, 
„zúg”, ,, fú ”, d e  a k á r ,, / hí” is, vagy: „cél nélkül kószál a tónál”, „csókolja arcom”, „szerelmes dalt dúdol”, „visszabeszél”, 
esetleg „szerelemről mesél”, „sír”, „zokog”, ső t: „régi nótát sír Budán”, és szükség esetén „búcsú levelet kézbesít”. Az is 
előfordul, h o g y ,,langyos szellő” form ájában „cirógat lágyan”, vagy esetleg „langyos esti szél”-lé, illetve még éteribben : 
„dél felől ideszálló lágy szél”-lé nemesedve szublim álja költőivé a  sláger atmoszféráját.

A messziség. — M egfoghatatlan m ár az is, hogy: „száll”, még légiesebb, ha  a „szelek szárnyán száll”, s végképp 
anyag talanná, költőivé szellemül, h a  va lam i „ messze száll a szelek szárnyán”. N em  csoda h á t, hogy a slágerek 
világában sz in te  törvény: aki vagy am i nincs jelen , az csak a végtelen messzeségben lehet, s ak i vagy ami elmegy,
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az semmi esetre sem valami határozott helyre, mondjuk a szomszéd városba megy, hanem kizárólag messze, 
nagyon messze, lehetőleg a ,,távoli végtelenbe”:

Mennyi szerelem, Végtelen messze jár I—10
Illanó álmaim távoli tájain éltél 669- 7
Ami volt, messze jár, tova tűnt 669-11
Az emlék színes fátyla messze száll 24—31

-  s ha  egyszer a  sláger szerzőjének sikerült m ár hallgató it a  messzi s m egfoghatatlan  távolba repítenie, boldogan, 
s m in t aki jó l végezte dolgát, otthagyja őket. T u d ju k , lenyűgözi a  messziség és a  végtelen tér az igazi költőt is, 
de  ő ritkán ad ja  á t m agát fenntartás nélkül e szédületnek. Inkább  áttetsző „üveggolyóvá” varázsolja, s úgy nyújtja 
á t olvasójának a távolságot, vagy akár az egész univerzum ot.

A Múlt, a Múlandóság. — Csak úgy rajzanak a slágerekben a  X V III—X IX . század borongó sírköltészetének képei, 
fordulatai ; nem  m in tha  akár a legkisebb nyom a volna is bennük a  halálvágynak. K orántsem . É terizáló, szublim áló 
törekvéseikhez van  szükségük a M últ, a  M úlandóság képeire. M ert a M últ ugyanolyan  messze van , s ugyanolyan 
elérhetetlen, m in t a  Messziség. A M úlandóság ped ig  m inden földi dolgokat an yag talanná  szellemit. S ráadásul 
m ég meg is h a tja  a  hallgatóságot, s így két legyet lehet ütn i vele egy csapásra: a  slágerek szerzői és hallgatói 
ugyanis nem  csak a m egfoghatatlannal, hanem  a  meghatóval, az érzelmessel is összetévesztik a  szépet, a  költőit.

A m úlandóság leggyakoribb slágerszim bólum a az elmúló, az elm últ n y á r: , ,Elmúlt a perzselő nyár” -  6611-11. 
V agy d rám aibban : ,,Az én szivemben haldoklik a nyár” — VH-Békeffy. K öltő ibben: ,,Hova tűnt a ragyogó csoda nyár”
-  24-27. Az álom m al kom binálva: , ,Elmúlott a nyári álom” -  VH-Zerkovitz. V agy  a  repüléssel, színnel, fénnyel és 
a  messziséggel dúsítva: ,, Tegnap elrepült a nyár, A színe fénye messze már” A K A -3 7 -8 .

D e kitűnő hatást lehet elérni a  nyár nélkül is, egy kis álom-csillag-fény-messzeség-éiszaka keverékkel:

,,Messze tűnt a drága álom,
Csillagfényes éjszakákon” B -22-3

Az Idő. -  De nem  is kell elm úlnia: a  szálló, suhanó, száguldó időnél é teribb, m egfognatatlanabb s következésképpen 
költőibb tünem ényt keresve sem lehetne találn i. R égente gyakran „szállt”, ,,elszállt” és sokat „ futott”, m anapság 
egyre inkább: , ,rohan”. R övid néhány hónap leforgása a la tt, 1966-ban, a  következő form ákban ro h an g ált:

Úgy hajtanám rohanón az időt 1-4
Hisz a zord élet oly rohanó.
Nincs idő, hát ne várj 1—27
Rohan az idő, elmúlik a nyár K O D -50-8

-  s még bizonyára van néhány hasonló sor az 1966-os termésben. De ha valaki az t hinné, hogy valam i rendkívül 
m odern , sőt, esetleg a  nyugati egzisztencializmustól ih le tett életélmény dobja  a  felszínre ezt a sok rohanó  időt,, 
an n ak  hadd álljon itt két idézet. Az egyik tíz évvel ezelőttről való:

Rohan az idő,
Aztán a búcsú újra oly nehéz K D -44

-  a  másik meg harminc évvel ezelőttről :
Rohan az idő,
Ma már csak a moziba'
Vonaglik a nő AKA-37-36

-  s valljuk meg : ta lán  még ez az időrendben legelső (vagy ez se a legelső, s egészen H oratiusig kellene visszarohan
nunk?) és hum oros változat a  leginkább a kedvünk szerint való. M indenesetre: boldog világ, ahol nem  ismerik 
a plágium  fogalm át.

A Fény és a Zene. -  M egfoghatatlan, anyagtalan  tünem ény a  fény és a  zene is. T ele  is szórják a  szövegírók műveiket 
csillogással és ragyogással, szikrázással és csillanással, csillag-, nap- és ho ldsugárral, -  zengéssel, pengéssel, dallal, 
zokogó dallam okkal, zongorával és g itá rral, hegedűkkel és húrokkal, m uzsikával, halk futam okkal, andalító  
szerenádokkal és m iegyébbel. A hatás fokozásának lehetőségei, természetesen, i t t  is korlátlanok. H a  a  szerző 
történetesen nem  érzi elég kifejezőnek azt, hogy: A fénylő két szemének pillantása, Napsugár villogása 656-10 -  akkor 
m ég néhány fényszilánkot odavethet: „Két szemének izzó fénye villog felém” -  K D -3 4 , vagy belékeverhet a k á r
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egy kis m essziséget is: „Távolról szikrázva villog, ragyog -  6612-6. D e a leghatásosabb az, h a  a  holdfényhez még zenét, 
m égpedig  halk zenét, gitárt, m égpedig  legalább száz gitárt, s ráadásu l még néhány  tu ca t álmot s egy kis égboltot 
is hozzáelegyitünk  :

Álmaim holdfényes egén,
Száz halk gitár zeng felém 24-17

Ez te lita lá la t!  Ez m ár nyolcszorosán ab sz trah ált, átszellemített valóság. M ert m egfoghatatlanul éteri m ár az „ég” 
is, h á t m ég  az  „álmok ege", h á t m ég az  „álmok holdfényes ege", -  m egfoghatatlan a zengés is, h á t még a „halk zengés”, 
s különösen h a  nem  egy, hanem  „száz” g itá r  zengi, s pláne, h a  nem  is közvetlenül a  százgitáros zenekart halljuk, 
hanem  h a  zengése csak valahonnan  az  univerzum ból, az „álmok holdfényes egéröl" visszhangzik révetegen „felénk".

A nagy számok törvénye, -  Érezzük, m ennyivel hatásosabb, titokzatosabb, ha  azt m ond juk : „száz gitár", ahelyett, 
hogy: egy g itá r . Érthető há t, hogy a  sláger-világ számrendszerében az 1 és a  2 u tán  (É n  és M i ketten) sorrendben 
rögtön a  100, aztán  az 1000,100 000, a  M illió  é sa  Százmillió következik, s innen m ár csak egy ugrás a : Végtelen.

Száz világvárosi éjszakánál...
Száz édes csókban forrjon össze ajkunk 26^4
E zer arcú meseváros 24—7
Egy csókod tovább él százezer emléknél 655-17
Cseng, cseveg, csattog m illió száj,
Pihenés nélkül K O D —34—3
Még esküvő ily szép sose volt,
Százmillió levél táncolt K O D -3 4 -2
Én igyekszem majd végtelenül 669—11

E m eg a lo m án ia  nem csak a  szám okra, hanem  a térviszonyokra is kiterjed: Felírni az égre Csupa lángbetűvel A te 
nevedet — 655 -5 .

De leh e t a  lángvörös helyett a ran y b e tű k e t is használni : Színarany sugárral írom, Hogyha kell az égre fel -  1 -28-29.

V agy leh e t mindenféle szín nélkül, ahogy a  harmincas években cselekedte egy slágerszerző: Mosolyodat én az 
égre írnám — AK A-37-51 -  b á r  100 évvel ezelőtt, 1860 táján , úgy látszik, mégiscsak a lángvörös volt a  divat:

Oh amit én mondtam
Lángbetűvel van az írva emlékembe T óváry, Hölgyfutár 1861

Köd és Homály. — A valós ág éles, érte lm ileg  m egragadható kontúrja it is el kell m osni, s erre a  célra term é
szetesen a  „köd”, esetleg a „Dunán lapuló köd”a. megfelelő eszköz, s m ég sokkal jo b b  az „álmatag köd” 
s a  leg jo b b  a  „fájó múlt köde”. J ó l  használható a  „homály”, az „esthomály”, s leg jobban a „félhomály”. 
Igen jó  eredm ényeket lehet elérn i azzal is, h a  a kontúrok o ldására  egy kis lágyltószert keverünk a slágerbe, -  
b á r  ezzel a  lehetőséggel a  szerzők m ár-m ár visszaélnek. Egyetlen  kis slágerfüzetben (24-25, 1959) például a 
következő h a t  változat ta lá lh a tó : ,,Lágyabb a dallam”, „Lágyszirmú virág”, „Lágyan ölel, csókol a szél”, „Lágy hangod”, 
„Szelíd, lágy mosolyát”, és: „Lágy valcer”. Ezek persze egyszerű, p u ritán  esetek; lehe t dúsabban is hangszerelni: 
Milyen simogalón puha a kezed — 655—5, S úgy hangzik, hogy puha selymes, andalító, Szívet-lelket mámorító csók — 655—3.

V an  egy k itű n ő  nyelvtani oldószer is, egy határozószó. Az, hogy: „talán". Bárm ilyen m ondato t egy szempillantás 
a la tt b izony ta lanná, sejtelmessé, költőivé hígít. Az, hogy: „V alam i m egm aradt a  m últbó l” egyszerű, prózai 
kijelentés. D e  ha  azt m ondom  h e lye tte , hogy: „Tán valami megmaradt a múltból” — 656—11, akkor rögtön m egperdül 
a  so rb an  va lam i tétova költőiség. S ki tagadhatná , hogy az efféle sorokban az em beri sorsok egész kifürkészhe
te tlen  re jte lm e  benne remeg:

Egy őszi délután majd elindulsz,
Hogy megkeressél valahol talán 24-13

De m eg  leh e t tölteni akár egy egész sort ilyen talányos bizonytalansággal:

Az első szerelem ábrándozás,
De könnyen lehet, hogy nem is jön más,
Talán, talán, talán, talán. 656—29

S van , szerencsére, a talán m ellett m ég  egy titokzatos kérdőszó is, a  „Miért ?”, m elyre a  slágerekben á lta lában  csak 
trag ik u san  ném a kérdőjelek válaszolnak : Annyi ember él a földön, Miért kell az az egy csupán ? 1-28 -  Mondd, miért 
nem múlik A régi láz? 6611—19 — Miért mentél el, Mi volt az oka, És mért oly hirtelen, Jaj nem tudom 656-24.

Álom, Mese, Varázs. -  Segítségül leh e t h ívni a  valóság ellen fo ly tato tt küzdelemben a  m ág iá t, a  tündérvilágot, egy
két iro d a lm i műfajt, s néhány tu d a tta la n  vagy féltudatos é lettani funkciót, m int am ilyen például az „álom”, „álom

32



kép",,,szédület”, „mámor”, „ábránd”, „csoda”, „varázs”, „bűvölet”, „délibáb”, „tünemény”, „mese”, „regény” és így to
vább. Az efféle szavaknak m indig van valam i kellemesen zsongító-kábító h a tása , am elyet szükség esetén fokozni is 
lehet a  jó l bevált ismétlő és halm ozó technikával: Még ezer nagy csodát á lm odunk  6713-7 -  Messze mentél színes 
álm okért 24 -4  — Elringat e bűvös regény K D -71 -  Mint csoda a mesében, úgy elszállt 11-32.

Filozófia. -  S jö h e t a  filozófiának is valam i agnosztikus válfaja, elsősorban a  Sorsnak, a Végzetnek és az isme
retlen  Jövőnek a  kultusza, mely érthetetlen, de  m agasztos homállyá oldja föl az életet:

Mit hoz a jövő, ki tudja még?
írják a sorsnak könyvét 1-8
És hogy mit hoz majd az élet,
Azt nem tudod te sem, sem én, sem más A K A —39-44
Egy nyári estén sodort a végzet feléd K D -13

Misztérium. — S végül, ha  még m indez nem  volna elegendő, akkor jöhet, s jö n  is csőstül, a titokzatosság. M inden 
titokban, illetve pontosabban „titkon”, „rejtve” s leggyakrabban a  „szív sejtekén” történik ebben a  világban: 
Titkot súg a falevél 655-26 -  S azóta, titkon, hogyha jö  az alkony K D -29 -  Mit rejtek szívem sejtekén? -  A kettőnk titka, 

senki más azt meg ne sejtse K D -5.

S m egint csak gazdagabb hangszereléssel:

Hold fénye ragyog a dzsungelén át,
Rejtelmes trópusi éj,
A csendben, titokban míg susog a nád,
Száll az éjben a szerenád K D -2 1

jé  agy zenekarral. — M ost, hogy szám bavettük a  m egfoghatatlanná, éterivé, költőivé absztrahálás néhány  eszközét 
lássuk, m ilyen pom pás hatást tu d  elérni egy tehetséges szerző, ha m indezeket a  regisztereket egyszerre, egyetlen 
sláger néhány sorában szólaltatja meg. Az idézendő példában csak azokat a  m ozzanatokat emeljük ki, amelyeket 
e  fejezetben em lítettünk, de m egjegyezzük, hogy a névelők kivételével az összes többi szó is a  sláger-költészet 
„hatásos” szavai közül való.

T ü ndér-á lom  színaranyból fátyolt sző körénk 
H o ld  fényéből színezüst eső hull most fölénk...
Fenn az égen csillagfényes csillogó szekér
Táltosunk a boldog édes rózsaszárnyú szél. B-22-26

K ü lö n  szerencse, hogy a  szerző a  rím kényszer m ia tt a z t írja , hogy: eső hull „fölénk”. Ez így költőien értelm etlen 
és irreális, -  m íg  az, m ondjuk, hogy „eső hu ll rá n k ” , „esik az eső rán k ” , s különösen az, hogy „m egázunk” 
b án tóan  köznapi és értelmes volna. M i a m agunk  részéről azonban mégis a  „m egázást” javasolnánk. M ert gon
doljuk csak m eg : „Színezüst holdfénnyel”  „ b ő rig  ázn i” , — ez a  kép, jó l m egfogalm azva, m ár akár egy R im baud- 
versbe is beillenék.

(A II. részt a következő számban közöljük.)

Az idézetek forrására utaló jelek feloldása a következő:

Bárd Ferencz és Testvére: 1899/1900-iki 
Századvégi K arácsonyi Album.

Bárd Ferencz és Testvére. Karácsonyi A lbum . 1900-01; 1902-03; 1903-04 
Az Országos Széchényi K önyvtár Ponyvagyűjte

m ényének világháborús dalfüzeteiből.
B árd K arácsonyi Album a. 1922-23
B árd és N ád o r Egyesített Karácsonyi A lbum a. 1923-24 
H angulat. Rózsavölgyi. X V . Füzet, 1933.
A rany K arácsonyi Album . Bárd és R ózsavölgyi 1937-38; 1939-40; 1941-42 
K edvenc dalaink . Legnépszerűbb tánc-, 
operett-, film dalok és sanzonok szövegei.

Zenem űkiadó. 1959

16 V álogato tt dalszövegek. A legnépszerűbb dalok  és
20 táncdalok gyűjtem énye. 16-17. füzet, 2 0 -21 .,
22 22-23., 24-25 ., 26-27. füzet. Z enem űkiadó. 1957-1959
24 
26

B-99

B -00; B-02; B -03 
V H -15

B-22
B-23
H -3 3
A K A -37 ; A K A -39 ; AKA-41 
K D
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655
656 
669 
6611 
6612 
1713
K O D -3 4
K O D -4 9
K O D -5 0
I

II

Slágerszövegek. 5., 6., 9., 11., 12., 13. füzet. 
Zenem űkiadó. 1965-1967

K o ttás  Daloskönyv. 34., 49., 50. szám.
Zenem űkiadó. 1962-1966

A  Televízió I. tánczenei fesztiválja.
A  d ö n tő b e ju to tt 12 szám. Zeneműkiadó. 1966

A  Televízió I. tánczenei fesztiválja. 12 sikeres
szám  az elődöntőből. Zenem űkiadó. 1966

Az „elégedettek” és az „elégedetlenek”

10 esztendeje  született a  Voproszi lityeraturi. Nehéz és m eglehetősen bonyolult helyzetben. Egyben kedvező körül
m ények k ö zö tt is, az SZKP tö rténelm i jelentőségű 20. kongresszusa után. A jeles folyóirat nagy érdemekre te tt 
szert. N agym értékben  segítette a  m arx ista  irodalom tudom ány kibontakozását, m erev princípium ok leküzdését, 
új lehetőségek megteremtését. E  lap  hasáb ja in  a  szovjet irodalm árok felvették a  küzdelm et a  szocialista realizm us 
elveinek helyes értelmezéséért, a  realizm us történeti felfogásáért, az irodalom tudom ány helyes módszereinek ki
m u n k álásáé rt. A  folyóiratnak az a  törekvése m a is eleven, hogy a  m arxista irodalom tudom ány elméleti p roblém áit 
m indig a  figyelem  középpontjában ta rtsa  és korszerű választ keressen azokra. M a is híve a nyílt és őszinte eszme
cseréknek. Ékesen bizonyítja ezt ú ja b b  szám a is.

A stru k tu ralizm us körül világszerte m á r  régóta folynak heves és szenvedélyes eszmecserék és viták. Az utolsó 
időkben m ég  csak fokozódott az érdeklődés. (Gondoljunk csak Lévi-Strauss, Lucien G oldm an, Lefebvre, Sebag, 
Sartre és m áso k  munkáira és m egnyilatkozásaira.) N éhány esztendeje a szocialista országokban is nagyobb figyel
m et szen te lnek  a  strukturalizm us kérdéseinek. (így pl. Csehszlovákiában G rygar, Jankovié, Levy, Dolezel, 
ő e rv en k a , K ace r, Lengyelországban: Zólkievszki, M arkiewicz, Slavinski, M ajenow a, Jan ion , Jugoszlávia: 
Flaker.) A  Szovjetunióban a  struk tu rális  poétika m ár nem  egyszerűen kérdőjel és já m b o r  óhaj, ellenkezőleg egy 
sor érdekes és értékes mű beszédesen je lz i létét. A strukturális poétika  azonban nem  M oszkvában, és nem  a  Gorkij 
V ilág irodalm i Intézetben, hanem  a  le tt ta r tu i  egyetemen, G orkij és m ás városokban vert gyökeret. A Voproszi 
lityeraturi ez id á ig  csak m ódjával n y ú lt a  strukturalizm us kérdéseihez, illetve az inform ációelm élet és a  m űvészet 
kapcso la tának  problem atikájához. M indenképpen m egem lítendő Zareckij A kép mint információ c. tanulm ánya. 
1965./5 . szám áb an  pedig egy tan u lm án y  a  strukturális poétika védelm ében, egy m ásik ped ig  azt tagadó értelem ben 

jelent m eg . M ás szovjet folyóiratokban is kitértek e tém ára. Első helyen említenénk a Voproszi filoszofii és a  Voproszi 
jazikoznanyija folyóiratokat, ahol a  k ibernetika , a szemiotika, a  m atem atika és a  m űvészet közötti kapcsolatról, 
illetve s tru k tu rá lis  verselemzésekről szóló szám talan cikk és tanu lm ány  láto tt napvilágo t. Az Oktjabr c. folyóirat 
pedig h e ly t a d o tt  Palijevszkij, a  G orkij In téze t m unkatársa, két, a  strukturalizm ust hevesen tám adó tanulm ányának.

E zért o ly  figyelemre méltó a  Voproszi Lityeraturinak az O któberi Forradalom  ötvenedik esztendeje első szám ában 
m egjelent nég y  tanulm ánya a  struk tu rális  poétikáról.1 H á ro m  nyíltan  és h a tá ro zo ttan  igenlő (Scseglov-Zsol- 
kovszkij, L o tm a n  és Szaparov) és egy szkeptikus állásfoglalás (K ogan). A szerkesztő b izottság  e vita rendezésének 
szükségességét a  következőkkel tám asz to tta  alá  : „A  m űvészetismeret és az egzakt tudom ányok, az irodalom tudo
m ány és a  m atem atika, a  ,poétika és a  k ibernetika’ -  e kérdéskör továbbra is leköti a  tudom ányos nyilvánosság 
érdeklődését. Hasonló problem atika m edrében  a  m űalkotás ún . strukturális tanulm ányozásának  a  ,strukturális 
poétika’ létrejö ttének  gondolata k ö rü l is gyűrűzik a  polémia. A  tudós-szakemberek között ennek a gondolatnak 
akadnak  kom oly  ellenfelei és szenvedélyes hívei (utóbbiak, igaz, olykor a  ,strukturális poé tiká t’ lényegesen külön
féleképp m agyarázzák)” .

A Voproszi lityeraturi új száma je lz i, hogy az irodalom tudom ányon belül éles nézeteltérések tám adtak. Ezeket 
a nézete ltéréseket az irodalom tudom ánynak az egzakt tudom ányos eljárások bevezetésére irányuló korszerű
sítési ig én y e  vá lto tta  ki. Sőt m a m á r  nem  is beszélhetünk egyszerűen igényről, hiszen a  Szovjetunióban a létrejött 
müvek egész sora beszédesen bizonyítja létét?
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Jellemző és tanulságos tény: a strukturális poétika módszere bevezetésének gondolata ezúttal nem elsősor
ban az irodalomtudomány, hanem a matematikai, strukturális nyelvészet, illetve a jeltudomány területén 
érlelődött. Ez természetes is, hiszen ezek a tudományok állanak a legközelebb a kibernetika és az infor
mációelmélet ösztönző hatásforrásához. A kibernetika -  mint tudjuk -  parancsolólag sürgeti a matematika és a 
statisztika alkalmazását, valamint új módszerek felhasználását a különböző tudományokban. A matematika 
és a statisztika ma már jelentős módon hódított a nyelvészetben. E tény bizonyítására szükségtelen távoli tájak 
felé tekintenünk. Fónagy Iván, Szépe György, Papp Ferenc, Petőfi Sándor János és mások munkái is meggyőzőek.

A Gorkij Intézet irodalomtudósai, L. Tyimofejev, P. Palijevszkij, V. Kozsinov, J . Elszberg utasították el a leg
határozottabban a strukturalizmust, a strukturális poétikát. Védekezve a polgári, az idealista strukturalizmus 
ellen, elvetették a struktúrakutatás lehetőségét is. S így szembekerültek a strukturális módszer marxista vallóival 
is. Mik ellenvető érveik? Az irodalom — állításuk szerint — olyan egyedi sajátosságokkal rendelkezik, melyek meg
értésére és megismerésére alkalmatlan az analitikus módszer. Az egzakt tudomány eljárásait alkalmazó strukturális 
poétika erőfeszítései, hogy „megragadhassa a megragadhatatlant” és „kimeríthesse a kimeríthetetlent” , hasztalan 
és reménytelen kísérlet (Palijevszkij). Azért vetik el a strukturalizmust, mert formalizálni akarja az irodalomtudo
mányt, tagadja -  úgymond -  a tartalmat, az eszmei mondanivalót; Tyimofejev e tekintetben analógiát lát a 20-as 
évek Opojaz (orosz formalizmus) esztétikai platformja és a mostani szovjet strukturalista, illetve a szemiotikái, 
kibernetikai indíttatású művészetelméleti törkvések között. Palijevszkij a strukturalizmus rovására írja, hogy a mű
alkotást a mű nyelvével azonosítja, pedig az irodalom nem azonos a nyelvvel. A legterhelőbb vád a strukturális 
poétika módszere és elve ellen abban összegeződik, hogy e kutatások során elvész és eltűnik az ember, azaz a huma
nizmust nyirbálja meg. Ilyen aggálynak ad kifejezést a Voproszi lityeraturi szóbanforgó számának Kogan tollából 
származó cikke is. Ezek a strukturalizmusnak szegzett ellenvélemények nem csekélyek és nem alaptalanok, mert 
ezidáig nincsenek kellően és megnyugtatóan megoldva. A strukturalista poétikának e felvetett és kényes kérdésekre 
választ kell adnia.

Zsolkovszkij és Scseglov közös írásukban megállapítják, hogy a mai strukturalisták az orosz formalisták (Sklovsz- 
kij, Propp) és Ejzenstejn irodalom- és művészetelméleti örökségének, mely elvi vonatkozásait hasznosítják.
J . Lotman a strukturális poétika általános módszerbeli kérdéseiről értekezik. M. Szaparov a műalkotás létmódjá
val és rétegzésével foglalkozik. Kogan több fenntartást nyilvánít ki a strukturális poétikával szemben, bár több 
vonatkozásban helyesli annak létrejöttét.

Szaparov megjegyzi, hogy ma a Szovjetunióban se szeri se száma a struktúráról írt könyveknek és tanulmányok
nak. (Néhány bibliográfiai adattal pregnánsan érzékelteti e tényt.) Kijelenti, hogy „az az éles kritika, amelynek 
a marxista filozófia aláveti a strukturális elméleteket, nem a struktúrára mint olyanra irányul, hanem lényegének 
idealista torzítása ellen”. (102).

A szovjet strukturalista poétika abból az alapfeltevésből indul ki, hogy az irodalom tényei objektív jelenségek, 
amelyek formalizálhatok, azaz modellezhetők, funkcióik és jelentéseik megragadhatók és leírhatók. E konkrétra 
(nem empirikusra) való irányulásával óhajtja kiküszöbölni az intuíciós és a szubjektív ítélkezés esetlegességeit és 
önkényes visszaéléseit. Zsolkovszkij és Scseglov a hagyományos irodalomtudomány szemére vetik, hogy előre meg
határozott és eldöntött tételek és „tipológiák” alapján közelíti meg az irodalom jelenségeit és ezek alapján ítél
kezik fölöttük. Ezért a ,,hagyományosak” csak a dedukciós eljárást üdvözítik. A strukturális poétika a konkrétan 
megragadható jelenségek vizsgálatára törekszik. Ügy építi anyagát, hogy a realizált leírást új leírás követi, a meg
teremtett modell leírása és értelmezése után új modell megragadását tűzi ki céljául.

A szovjet strukturalisták tevékenysége jelen fázisában főképpen a műalkotás belső világának elemzésére és értel
mezésére összpontosul. Az irodalmi művet egységes egésznek fogják fel, melynek elemei bonyolult szövevénye: 
alkotja az egészet. Kutatják a mű elemeinek az alkotásban betöltött meghatározott funkcióit. A mű azonban nem 
a részek közömbös összege. Ahogy Szaparov mondja: „az egész nem egyenértékű a részek agglomerátumával, 
az egész „újjáteremti” a részeket, feltárja rejtett sajátosságaikat, a részek a maguk részéről az ,egész’ meghatáro
zóját hordják magukban, kifejezik az ,egész’ természetét”. (103-104.) Lotman szavai szerint „a műalkotás nem 
ismérvek összege, hanem funkcionális rendszer, struktúra” . (93-94.) Ezért a szovjet strukturalisták a műalkotást 
dinamikus és dialektikus egységnek fogják fel, vagy ahogy Lotman mondja: „a  mű bonyolult önépítő rendszer”. 
(Hudozsesztvennoje proizvegyenyije — szlozsnaja szamonasztraivajuscsajasza szisztyema). (96.)

Az irodalmi mű egységes képződménynek való felfogása eleve kiküszöböli annak tartalom-forma dichotomikus 
szemléletét. Ezért alaptalanok azok a vádak, jegyzi meg Lotman, miszerint a strukturalisták ,,formalisták”. 
A hagyományos irodalomtudomány olyan szerkezetté alakult, amely az irodalmi mű tanulmányozását eleve 
tartalomra és formára bontotta. A mű összetevőinek ilyen metafizikus elkülönítése következtében, az irodalom
tudósok a műalkotást egyrészt a társadalmi tudat termékei sorában tárgyalták, megfeledkezve annak egyedi 
specifikusságairól, más oldalról pedig elkülönülten elemezték a ritmust, a strófát, a rímet, a kompozíciót, a stílust. 
Ezek a tartalmi és formai kutatások pedig oly mértékben önállósultak, hogy meg is szakadtak köztük az Összekötő 
szálak. „Az első esetben az irodalomtudós tulajdonképpen a társadalmi eszmék történészévé válik, megfeledkezve 
az elemzett tárgy művészi specifikumáról. A másik esetben abba a kérdésbe ütközik: mit is jelentenek a formából 
leszűrt megfigyelései.” (96.) A strukturalizmus elveti a műnek ezt a kettébontását. Abból indul ki, hogy az iro
dalom a művészet része, a társadalmi tudat specifikus formája és „feladatának tekinti a mű eszmei mondanivaló
jának felfedését, mint a jelentésteli elemek egységét” . (96.) Lotman szerint a műalkotás lelke az eszmei mondani-
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való, „nem  létezhet az anatomista által felboncolt testben és e testen kívül.” (96.) Ezért a műalkotás valamennyi 
elemét funkciójában szemléli, „azok az elemek, amelyeket kiszakítottunk a rendszerből nem hordozhatnak semmi
lyen jelentést.” (96). Ezek a megállapítások sajnos jóformán még csak kinyilatkoztatások.

Egy másik fontos probléma : a struktúra és a történelem, vagyis a folyamat összefüggése. Ez volt a strukturalizmus 
eddigi történetének is egyik bogos és megfejthetetlen kérdése. A struktúratörténetiség kérdése egyébként a mai 
nyugati vitáknak is egyik legfőbb ütközőpontja. (L. e vonatkozásban Lévi-Strauss, Garaudy és Sartre eszmecse
réjét.) Lotman leszögezi, hogy a strukturalizmus nem ellensége a történetiségnek, és fellép a szinkrón és diakrón 
elemzés merev szétválasztása ellen. E két eljárás különválása egykor szükséges lépés volt a funkciók sokaságának 
differenciálásához. De most már az irodalom mint szisztéma funkciójának feltárására kell törekednünk. Éppen 
ezért Lotman szerint „az egyes művészi struktúrák (műalkotások) mint a ,kultúra’, a , történelem’ bonyolultabb 
egységeinek elemeiként való értelmezése időszerű feladat.” (94).

Szaparov cikkében megállapítja, amennyiben a marxista esztétika tényleges harcot szándékszik folytatni az 
izolacionizmus elve (a társadalomtól való elszakítottság) ellen, akkor törekednie kell a műalkotás létezés
módjának felderítésére. írásában vázlatos képet ad a mű ontológiájáról. A műben három réteget állapít 
meg. Megjegyzi, hogy nyugaton a mű rétegeire való felosztásával főként a fenomenológia és az azzal rokon indít
tatású tudomány hívei foglalkoztak. Nem vonható kétségbe, hogy a fenomenológia a szubjektív idealizmus egyik 
válfaja -  állítja a szerző - ,  de el kell ismernünk, hogy a műalkotás rétegben való szemlélete visszaállította a mű 
„objektív voltát”. Egyszersmind idealista módon szembeállította a művet a társadalmi gyakorlattal. A marxista 
számára a műalkotás nem „időnkívüli lényeg”, hanem a történelmileg létrejött társadalmi tudatforma terméke. 
Szaparov megkísérli a műalkotás három rétegének megkülönböztetését. „1. anyagi eredetű réteg -  a közvetlen 
érzéki észlelés tárgya, 2. tárgyi-bemutató réteg -  a képi rekonstrukció rétege; 3. tárgyi-nem-bemutató réteg -  
a művészi jelentés rétege.” (112.), e három réteg megkülönböztetését követő magyarázat túl vázlatos ahhoz, hogy 
érdemben lehessen ítéletet alkotni e hipotetikus tételről. De így is kétséget támaszt a művészi jelentés külön réteg
ként való abszolutizálása, ez némileg ellentmond a mű esztétikai funkcióinak, annak, hogy a műalkotás vala
mennyi elemének esztétikai jelentésteli funkciója van.

Kogan több elvi megállapításában rokonszenvezik a hagyományos irodalomtudománnyal. Elismeri ugyanak
kor, hogy a kibernetika, a szemiotika, és a modell-elmélet rohamos fejlődése nem hagyhatja érintetlenül az iro
dalomtudományt sem. A strukturalizmus egyik gyengeségére tapintott rá, amikor hiányolja az értékviszony kérdé
sének megfelelő tárgyalását. S valóban a strukturalizmus mindmáig nem tisztázta kellőképpen a jelentés és érték 
viszonyát.

A strukturalizmus ellenlábasai, jegyzi meg Lotman, a tudomány „elégedettjeinek” pártiakhoz tartoznak, akik 
úgy érzik, hogy „a társadalomtudományok terén és módszertanukban minden rendben van, elértük a tökéletes
séget, és nem marad egyéb hátra, mint afelett őrködni”. Idézi Kozsinov önhitt és magabiztos kijelentését, miszerint 
megengedi, hogy a forrófejű strukturalisták csak ügyködjenek, egyszer majd oda férkőznek a ,felbonthatatlan mag
hoz’, beleütköznek, és arra kényszerülnek, hogy visszatérjenek a hagyományos módszerhez. Az „elégedettekkel” 
szemben, mondja Lotman, „a strukturalisták az ,elégedetlenek pártjához’ tartoznak”, akik nem az elért ered
mények megőrzésére rendezkednek be, hanem a tudomány új útjainak vájnak medret.

A Voproszi Lityeraturi vitájának még csak kezdetén állunk, s nem bocsátkozhatunk jóslásokba, hogy milyen 
irányba folytatódik majd. Azt azonban már vonakodás nélkül is megállapíthatjuk, hogy a szemünk előtt kibonta
kozó ellentétes irodalmi szemléleteknek nyílt konfrontálása újabb bizonyítéka a marxista irodalomtudomány 
érettségének és rendíthetetlen haladni akarásának. Időszerű és halaszthatatlan problémákról folytat eszmecserét : 
tudományunk megcsontosodott módszereinek korszerűsítéséről. Figyeljük tovább a vitát.

Nyirő Lajos
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Felelet
K ü z d ő  vagy a d m in isz trá to r?

-  Válasz egy levélre -

Szememre veti, hogy nem tapasztal nálam elég erélyt és állhatatosságot az ízlés és a stílus dolgaiban. Nem jó az, 
írja nekem, hogy nem választok magamnak kritikusként valamely stílus-irányzatot, amelyért megverekedhetnék, 
így szabotálom is egy kicsit magát a stílus-küzdelmet, amelyet nemrég még szükségesnek ismertem el. Miért adok 
engedményt a stílus szabadosságnak, miért nem pártolom jobban azt, ami szerintem a legmegfelelőbb stílus; s 
miért nem fordítok különben is több figyelmet az írók stílusára, miért nem elemzem jobban hangsúlyaikat s for
máikat?

Megvallom, tőlem sem volt idegen mindig az a  követelmény, amelyet velem szemben támaszt. Volt idő, 
amikor úgy gondoltam, hogy nem lehet egyszerre sokfélét szeretni, s még kissé egyet is értettem azokkal, akik 
határozottan kijelentették: nekik ez és ez a stílusirányzat tetszik. De aztán — rendszerint — megint meggondoltam a 
dolgot. Olvastam, olvasgattam, s jóllehet nem is akartam volna, az a benyomásom alakult ki, hogy érdemeset nem
igen tehetnék akkor, ha valamely stílusirányzatot választanék; s miként kívánja, valamely irányzat „élére áll- 
nék”. Hiszen az újabb irodalomban a stílusirányzatok teremtői maguk szoktak maguknak élenállói, magyarázói 
és esztétái lenni.

Gőg lett volna, hogy így vélekedtem? Csak egy kis irtózás a megjátszottól, az anakronisztikustól, a haszontalan
tól. S némiképp hasonló megfontolások riasztottak el attól is, hogy -  mert mintha még erre is biztatna -  egy-egy 
műfajnak kizárólagos hívévé szegődjem. Tudom, mostanában sokan szeretnek szakosodni, még olyan területeken 
is, ahol nem túlságosan nagy erény a szakosodás. Az ilyenek olykor a legkomolyabban képesek kijelenteni pél
dául, hogy számukra mint kritikusok -  tehát közírók -  számára már csak a líra fog létezni egyedül, azt védelmezik 
és magyarázzák. Szerénységük nyilatkozna meg ebben? Bizonyos, hogy az is, de talán valami más is. A dolgaik 
alakultak talán úgy, hogy egyelőre nem látnak más lehetőséget a cselekvésre, mint azt, hogy meghajoljanak való
ban nem akármilyen líránk előtt. Meg tudom érteni az ilyen utakat is, ám magam nem tudnék rájuk fordulni. 
Hogy a líránál maradjunk, nem tudnám például meg nem látni, hogy immár szerencsére olyan időket élünk, ami
kor a költők többnyire maguk is jól megvédik magukat, s ezzel módot adnak nekünk arra, hogy rajtuk kívül még 
mást is védjünk és magyarázzunk. Meghagyják nekünk azt a lehetőséget, hogy ne legyünk egyoldalúak még úgy 
sem, hogy csak a lírát magyarázzuk.

Így vagyok én ezekkel a dolgokkal. És nem tudtam nem tartani magamat bizonyos tényékhez különben sem. 
Ön állhatatlannak nevez ízlésemben, s talán volt is bennem némi állhatatlanság. Megpróbáltam például egyszer, 
jó  pár évvel ezelőtt -  miként sokan mások is tették -  az úgynevezett tárgyias s rendszerint rövid mondatos prózát 
a többi fölé helyezni. -  Üj tárgyilagosság ! -  köszöntöttem magamban például az ismert, kölcsönvett elnevezéssel 
ezt a prózát, s elgondoltam, hogy az lesz a jövő. Ám amikor már nemcsak gondolkodtam erről, hanem le is akartam 
írni lelkesedésemet, eszembe jutott, hogy mi lenne a világgal, ha csak tárgyiasan írnának az írók és kipusztulna a 
másik, az érzelem és az ítélet szövevényes útját szövevényesen is követő s olykor ugyancsak hosszú mondatos próza. 
És amikor eszembe jutott ez, már nem tehettem úgy, mintha nem jutott volna eszembe. Dicsérnem kellett már ezt 
vagy azt a művet, amely tárgyias volt, ám anélkül, hogy bántottam volna azt, ami nem volt az s minden bizonnyal 
nem is akart az lenni.

Eklektikus lettem volna? Ha Ön szerint ez eklektika, akkor csak nevezzen nyugodtan annak. M ert mondom, sok 
minden tetszik nekem, s hol ez tetszik meg, hol amaz, és gyakran már nem is igen tudom, hogy mi tetszik jobban: 
az a vers-e, amely mint sokszor Illyésé, klasszicizálni mer és tud a mi korunkban; vagy az, amelyik — újabban 
Nagy László és másoké -  új fogókkal fog és szorít bennünket erősen; s az a prózai mű-e, amelyik a láthatóban 
és hallhatóban, öt érzékünkkel érzékelhetőbben mutatja meg, hogy milyenek vagyunk -  mint Sánta régebbi elbe
széléseiben -, vagy az-e, amelyik főként a gondolattal elérhetőt, a gondolhatót hozza elénk, és mutatja drámaként 
mint -  szándékosan említem ugyanazt az írót -  Sánta Az árulóban. Tetszik a könyv, amelyiknek életzamata van, 
de tetszik olykor az is, ami némileg könyvtárszagú : ha nincs is benne mindig a közvetlen élet íze, benne van 
-  mint például Déry új könyvében, A kiközösítőben -  a szellemi-történeti világ magaslati levegője.

De hát ha így van, ahogyan írom, akkor mi lesz a stílusütközéssel, a stílusharccal, amelynek tényét magam is elis
merem? Csak nem akarom ravaszul elkerülni e kérdést — kérdezhetné. Dehogyis akarom. A leghatározottabban 
állítom most is, hogy stílusharc csakugyan van, s az, amit írtam, e ténnyel egyáltalán nem ellenkezik. Van és lesz 
stílusharc már csak azért is, mert a stílusok mögött különböző magatartások vannak : csupa olyasmi van mögötte, 
ami nem tud nem ütközni. A stílus az ember maga, mondták a régiek. Igaz ez, ám -  gondolom — pontosnak nem
igen nevezhető: túlságosan is mozdulatlannak tételezi fel az embert, s hallgatólagosan változatlannak az ember
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stílusát is. O lyan korokból származik ez a megállapítás, amikor viszonylag könnyebben áttekinthető volt a művész 
számára a  világ, s könnyebben -  viszonylag kevesebb őrlődéssel és ingadozással -  lehetett megtalálnia benne az 
egyénnek a  m aga saját arkhimédészi pontját : azt a pontot, amelyből kiindulva önmaga lehet s egyszersmind 
mindenki lehet, korunk emberének nevében beszélhet. A stílus valóban az egyén volt akkor, az egyén úgy, ahogyan 
húsz- vagy harmincegynéhány évesen kiforrott, s az állandóság, amellyel sokáig, nemegyszer hosszú évtizedeken 
át a világot lá tta  és kifejezte. Ma, századunkban, s főleg napjainkban nehezebb elérni ilyenfajta állandóságot. 
Az ismeretek, élmények gyorsabb mozgása alig engedi meg ma valakinek is -  s ez alól még a nagy művészek sem 
kivételek mindig - ,  hogy a már megtalált stílusnál nyugodtan megmaradjon, megtalált önmagánál maradjon. 
Az ősi, prim itív ábrázoló módszereket meghökkentő modern formákká újító s e formáktól a klasszikus formákhoz 
hajló, s azokat korszerűsítő, egyensúlyt éppen ebben a mozgásban kereső Picasso nemcsak a modern képzőművé
szet jellegzetes alakja ma, hanem egy kicsit minden művészé. A mai, változó korban, „átmeneti” korban élő 
művésznek a  stílusa így aztán nem egyszerűen az ember, hanem az ember a maga mozgásában, az összhang 
keresésében, egyik harmónia-hipotézisének felbomlásában, a másik hipotézisének építésében, noha ezen belül is 
van persze bizonyos állandóság. H a stílusharcra adott okot a régi, viszonylag tempósabb szellemi fejlődés, akkor 
még inkább okot ad rá a mai. Merész visszanyúlás és merész előretörés gyakran a jobbaknak, a gondolkodóknak 
és mélyen érzőknek a stílusa -  s műfaja -  tűz és víz, hő és fagy egymás után : hol mcghatpdottan lírai, hol ironikus, 
hol epikai, hol esszészerű.

Amit szocialista embernek nevezhetnénk, nincs még kész, most és ezután teremti meg magát, nem utolsósorban 
a művészet szellemi erőfeszítéseivel. V annak új erkölcsi elvek, amelyek már kikristályosodtak, amelyek már sokak 
erkölcsévé váltak. Sok fontos elv azonban még nem kristályosodott ki, s nem vált gyakorlattá. Ilyen körülmények 
között nem adódhat oly könnyen az alkotó egyéniség számára ama szilárd pont, nehéz a tehetségnek viszonylagos 
állandóságra találnia. Munkája, teremtő kedve -  s gyakran egzisztenciája -  megkövetelné a hangulati, szemléleti, 
stílusbeli állandóságot. Ám kevesen érik el ezt igazán, s aki el is éri, nemegyszer olyan áron, hogy modoros lesz. 
Megőriz egy stílust, amelynek a tegnapi viszonyok között még volt feszítőereje, előbbrevivő energiája, de ma már 
tán nincsen: rutinná vált, modor lett, nincs már merészsége; fölébe kellene talán nőni, le kellene vetni! Fájdalmat 
okoz az ilyesmi az alkotónak, ha csakugyan alkotó, s csak harccal űzhető el ez a fájdalom, küzdelemmel saját 
magának és másnak modorossága ellen. Fájdalmat okoz az is, ha valaki nem védi meg magát és stílusát az inga
dozástól, h a  túlságosan is könnyen adja fel a régit, tetszetősen bújna ki a bőréből, azzal a  veszéllyel, hogy nemcsak 
azt veti el a  régiből, ami idejét múlta, hanem azt is, ami érték volt abban, továbbvihető érték. Fájdalmat érez, 
aki nem elég rugalmas, és fájdalmat az is, aki rosszul rugalmas, s küzd mindenki e fájdalom ellen, s míg küzd, 
sebeket kap és sebeket oszt. Sebeket, amelyek esetleg nemcsak fájnak, hanem mozdítanak is: a küzdelemben ki
alakulhat az is, amit kölcsönhatásnak mondunk.

Így értettem  és így értem én a stílusharcot, mint ahogyan mások is így értik, legalábbis akkor, amikor vívják. 
Harc ez a  mozgásban levő, s mozgásával mostani arcunkat és jövendő arcunkat kikutató és formáló személyiségért. 
A stílusért, amely valakié, s egyszersmind a miénk is, mindnyájunké.

És látja, ezen a ponton látnék én lehetőséget a kritikus és az esztéta számára. Nem a műfaji és irányzati össze
tűzésekben kellene őneki -  poéta adminisztrátorként — egyik vagy másik oldalra állva, bekapcsolódnia és kitűnnie. 
Szerepének — ellenkezőleg -  azt kellene talán tekintenie, hogy mintegy felülemelkedjen ezeknek a csatározásoknak 
személyes részén, vagy csoportrészén, s elhárítva még a gyanúját is annak, hogy valamelyik csoport és stílusirány
zat gondnoka, szólnia stílusokról, mint mai szellemi-emberi magatartások formáiról.

Elfogadja ezt? Azt hiszem, ha belegondol, el kell fogadnia, s ha elfogadta, egy kissé meg kell enyhülnie irányom
ban is. Látnia kell, hogy talán mégsem vagyok én oly közömbös a stílus kérdésében. Igaz, hogy egyformán szeretem 
a heveset és a  megfontoltat, az érzékleteset és az intellektuálisát, az egyértelműt és a szimbolikusát. De hát mikor 
szeretem? Higgye el, csak akkor, ha indokolni tudja magát, ha remek vagy legalábbis jó.

Ha kitűnik belőle, hogy aki írta, az életet írta, nem az élet hajdani mozgását utánozva, hanem csakugyan mai 
életet írva, am int ő maga is benne van sodrában, s onnan szól hozzánk, örömmel vagy panaszosan, de onnan. 
Mert ne gondolja ám, hogy ez az ,,onnan” nem stílus. Annyira az, hogy másban nem is tud megmutatkozni, csak 
stílusban. Hangsúlya, színe, ritmusa van, noha sokféle hangja, ritmusa, színe. Ki lehet érezni e színekből, hangok
ból az igazat, s a hamisat is, ha hozzá keveredik az igazhoz. Nem az iskolák stilisztikája alapján lehet belőle 
kiérezni, persze, annyira nem, hogy többnyire gyanús is az, ami túlságosan az iskolás stilisztikához igazodna. 
S mivel nem  erről, nem ilyen stilisztikáról van szó, talán nem is szükséges mindig hangsúlyoznunk azt, hogy 
„no most” a  formáról fogunk beszélni, stílust elemzünk. A jó irodalom ügye nem azt kívánja meg, az többet akar: 
eleven kritikát akar: tovaáradását azoknak a szellemi energiáknak, amelyeket magába sűrített és hírét annak 
amit elért.

Nem m éltatom  eléggé a stílust -  írja. Iskolásán csakugyan nem méltatom : a szellemi minőségben szeretném ez
után is felfedni az embert és stílusát. Nem alkalmazok szabályokat és nem szeretnék iskolás lenni még úgy sem, hogy 
azon mesterkedem, miképpen lehetne iskolák számára elfogadhatóvá tenni valamely merészebb stílust. Az iskola 
végzi a m agáét, akit csak lehet megtanít stílust elemezni, s a művet ekképpen adaptálni. Amit nem tanulhatunk meg 
órán leckéből, olvasók s kritikusok, az a művészet és az élet magasabb leckéje: úgy fogadni a művészi élményt és 
benyomást, ahogyan ér bennünket, miközben magunk is alkotunk, küzdünk.

Héra Zoltán
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L I R A
írta: Koczkás Sándor

Kritika

G arai Gábor: Kedd

Ügy tűnik először, hogy csak némi rezignáltság, fájdalmas borongás színezi új kötetében Garai Gábor már ismert 
lírai hangját. Fojtott keserűség, befelé égő panasz motívuma telepedett a világot józan mérséklettel figyelő-szem
lélő vagy a világgal indulatosan perlekedő énekei közé. E bánatnak éppen csendessége, mormoló-tűnődő hangulata 
ad megrendítő erőt. Nemegyszer szinte dallá egyszerűsödik ez az élmény, merengő sóhajok ,,bugyborékai”-t 
érleli verssé a poéta. Mint a Töredékek a szomorúságról mozaikos versecskéiben is: „Egyszer elér a bánat, / és többé 
nem hagy el; / hajóid gőzben állnak, / örvény tajtéka ver, / hajóid gőzben állnak, / de nem lesz indulás.” A bénult 
lelkiállapot fojtott légkörét varázsolja elénk a letisztult képek sora: „Csak vesztegelsz sötétben, / nem oldoz föl 
a nap. / S csillag-bólyáid ében / tengerben ringanak.”

Az emberi élet fájdalmas ,,bugyrai”-ról már korábban is beszélt, de talán sohasem ily esengőn, ilyen megtépá- 
zottan, ilyen önmagába fordulón. Ebben a nemrég megjelent Kedd című új kötetben egész ciklus épült a meg
rendülés énekeire, amelynek címadó költeménye, Az erdő, nem véletlenül hordozza mottójában a dantei sorokat : 
„Az emberélet útjának felén -  egy nagy sötétlő erdőbejutottam”. Erről a jelképes ,,erdő”-ről szól Garai is, az élet, 
az élete megsűrűsödött szövevényeiről. Vallja, hogy „Szép volt az erdő — messziről! Ragályos — indulatok sötét 
sűrűje lett — mire bejártam” . Küzdelmeket, csalódásokat és vívódásokat idéz meg a költő: „tulajdon sorsának” 
megpróbáltatásait. Visszájára fordult áltatások, elhagyott hűség és elhagyott emberség, elárult önmaga: ilyen 
nyomok maradnak „az átkozott erdőt” megjárt emberi lény mögött, s ösvény szinte sehol, amely kivezessen. 
De a költő kapkod még próbált eszményeinek, kiharcolt öntudatának „oltalma” után, „mi e földi nép ügyével 
összefűzi” és utolsó menedéke még egyetlen kívánság, hogy „csak igazságom virrasszon velem — úttalan útján 
a föltámadásnak”.

Különös élmény e megpróbáltatások örvényeiben, e szinte borzongató látomások sodrában követni a költőt. 
Különös élmény, mert Garai Gábort eddigi versei nyomán a köztudat valahogy másként „sorolta be” . Nemcsak 
arra a tulajdonságára utalunk, amit már az Emberi szertartás és a Mediterrán ősz című kötetei idején tudatosított 
a kritika, nemcsak arra, hogy Garai jellegzetesen gondolati fogantatású és analitikus kifejtésű verseket ír, hanem 
arra is, hogy egész költői magatartását a határozott politikai tudatosság, vagy ahogy — jobb szó híján — fogalmazni 
szoktuk: közéleti elkötelezettség jellemzi. Ennek a magatartásnak szép és gazdaguló megvalósulása volt az 1964-es 
Artisták című kötete, s e magatartás kialakulását és első kiteljesedését foglalta össze az 1965-ben megjelent, több 
mint másfél évtized terméséből válogató Nyárvég című gyűjtemény. Igaz, hogy éppen a gyűjteményben nemcsak 
az intellektuális hajlandóság és az elemző módszerü poézis példáiban bővelkedhettünk, hanem egyfajta -  hol 
bujkáló, hol hirtelen felizzó -  lírai személyesség lendületes megnyilatkozásaival is találkozhattunk. De valami
képpen visszafogott, keményen tartott és egészében derűs világképbe ágyazott személyesség volt ez. Egy fegyelme
zett, tudatosan kormányzott líraiság bontakozott ki előttünk. Mondhatnánk úgy is, hogy mértéktartó szemlélet 
és ars poetica, amely csak ritkán engedett a végletek vonzásának.

Mi történt most, miért nyomultak be a Kedd versei közé a zaklatottság motívumai? A Nyárvégge\ talán egy 
pályaszakaszt érez lezárva a költő, s most egyfajta szemlélet- és hangváltás igénye érlelődne benne? De honnan 
is törnek fel e buzgárok? S micsoda érzelmi árvíz háborog itt, hogy némely ponton a költő fegyelmezettségének 
megerősített partjait is elmossa? A kritikust persze nem a precízen részletezhető tények, az életrajzi adatok eset
legességei érdeklik, hanem egészében ezt a költői magatartásban megindult metamorfózist szeretné érzékelni és 
értékelni. Azt, ami megtörtént : a személyes lét ellentmondásainak beáramlását a versekbe, a fájdalmasra szineződő 
emberi láthatárt, amelytől persze e kötetben az egész életet is komorabb kontúrokban látja már az ember.

Mindez Garai Gábor egész költői magatartásának, ars poeticájának megváltozását is jelentené? Ügy gondo
lom, hogy e metamorfózis csupán az eddigi líraiság módosulását hozhatja, de semmi esetre sem lényeges átalaku
lását. Sőt: okvetlenül bizonyos felszabadító, előrevivő lendületet adhat ez a korábbi -  a költőnél már megszokott -  
mértéket túlhaladó személyesség. Mert a fegyelem „erényét” sem szabad misztifikálnunk: önmaga szobrává 
merevülhet a közélet ihlette lírikus is, ha csak pózokhoz, s nem az élet -  a saját meg az emberek élete -  mozgásához 
igazodik. Már Bálint György megírta, amikor a „nagyon fáj” panaszaiért József Attilát hántások érték: „Gyanús 
az olyan költő, aki minden versében szabatosan és félreérthetetlenül döntögeti a tőkét, és ha siránkozhatnékja van, 
gyorsan leteszi a tollat, és félrevonul. Az ilyen költőnek nemcsak művészi, hanem emberi és szocialista őszintesége 
is fölötte gyanús. Nem igazi harcos az, aki soha, egy pillanatra sem csügged, és nem igazi költő, aki ezt a pillanatnyi 
csüggedést nem meri bevallani. Őszinteség nélkül nincs költészet, és nincs harc sem.”
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Más módon és más frekvenciában érvényes mindez Garai Gáborra is. Személyes szenvedéseinek és megrendülé
seinek dallamai nem rontják, sőt erősíthetik, fokozhatják a közös gondokról valló költeményei hitelét. Hiszen 
a közösségi élmények ihletforrása most sem apadt el nála : Kedd című kötetének másik ciklusa a jellemzően egye
temes képzeteket keltő Anyaföld címmel társadalmi rendeltetésű költeményeit foglalja egybe. A két ciklus különböző 
motívumai között természetesen még vita is éleződik: Az erdő egyes verseiben az önmagába zártság félrehúzódó 
élményeit mondja a költő, e másik ciklusban pedig egy egész költemény hirdeti a „kilépni önmagunkból” elren
delésszerű igényeit. A gondolat a maga kiforratlan nyerseségében is jelzi a Garaiban forrongó indulatok termé
szetét: „Kilépni önmagunkból, több lenni, mint egyetlen / gyertyaláng-lázadás a halál éje ellen; / kilépni ön
magunkból, nemcsak vigaszt keresve, / de egyensúlyt, amelyből fölnő a lét szerelme”. S a címadó Anyaföldben 
még egyetemesebb összefüggések irányába mozdul : az emberiség világméretű sorsának és törvényeinek koordiná
tái között latolgatja az egyéni és közösségi lét meghatározó motívumait. Kiszabott végzet köt e honunként meg
ismert bolygóhoz: „Én visszatalálok minden ösvényre, meteor-záporon át, / hozzád, haza-föld” . Történelmi 
alternatíva kényszerít fölülemelkedni a részleges érdekeken : ,,ha most nem fogunk össze a végtelen s a parányi / galakszis 
nyers törvényeit megzabolázni, / fölzengenek / a föld felett / az ítélet harsonái. -  / Mert csak tebenned lakhatunk, csak / te vagy 
humusza a múltnak, / j rügye a jövőnek, / Anyaföld, / csíráink beléd-szorultak ; / 6, légy szilárd kikötőnk, / rendet ragyogó, / 
igazság réve, hatalmas / összeterelő pásztor, / enyhet-adó szállás, / diadalmas / őrtüze fáklya-lelkek megőrző tiszta hitének, / 
milliárdok lakása, / hol fényben fogamzik az élet, / ez az egyetlen emberi lét, mely szép értelem is, / nemcsak kannibál sejtek 
háborúsága... / Lőjjföl az égbe, nomád-csillag-terelő / Anyaföld, / s végy vissza öledbe, hazámba.”

A meditáló-eszmélkedő költeményeknek abból a fajtájából való az Anyaföld, s e kötetben még — többek között — 
a Bizalom, a Kedd, az Ablaktörlő, a Kétéltűek vagy az őértük szólok én, melyeknek sorát jó tíz évvel ezelőtt az Tűz-tárw 
kezdte meg s legutóbbi kötetében a statisztika adataiból lírai megrendülésig emelkedő, az éppen prózaiságában 
megdöbbentő Éhség zárta. E többnyire nagyobb építkezésű költeményei között akadnak most fáradtabb alkotások 
is. Allegorikus példázatnál aligha több az Ablaktörlő című verse, éppen az a finom metamorfózis hiányzik belőle, 
amely például Artisták című versét jellemezte: látvány, érzés és gondolat meghitt összehangolása, a képben kifeje
ződő jelentés kimondott-kimondatlan rejtőzködésének művészete. S inkább deklarált, mint hiteles átéléssel meg
jelenített magatartás bukkan elénk a Bizalom vagy a Kétéltűek című versek soraiban. Mert nem egy esetben éppen 
az intellektuális fogantatású, az elemző jellegű költészetnél szükségszerű drámai kiélezés atmoszféráját nem 
sikerült a költőnek kellő szuggesztivitással megteremtenie.

Mégis Garai Gábor új kötetére -  az elmondottak ellenére sem -  a megtorpanás vagy a költői stagnálás a jellemző 
elsősorban. Inkább valami küzdelem és kereső elindulás egy új irányba. Mert az erősödő személyességnek és a már 
kialakult közösségi töprengések motívumainak mintha egyfajta új ötvözete készülne, formálódna Garai lírai 
műhelyében. Ez a most még csak ösztönösen érlelődő újfajta hang egy elkövetkező új költői korszak jellemző és 
vezető szólama lehet. Legalábbis ezt ígéri, ezzel biztat a jelenlegi kötetben néhány szenvedélyesebb lendületű 
költemény. Bujkáló személyesség és elemző magatartás fonódik egybe például a Téli estén című versében is, hogy 
ellentmondások feszültségeiből emelkedjék magasba a lírai hitvallás. Az emberi boldogság különböző lehetőségeit 
sorakoztatja egymás mellé, s így szembesíti is, szinte dialektikus „rangsorukat” teremtve meg: „Boldog, kit téli 
estén gyermeke vár haza, / boldog, kit nem aláz meg a részeg éjszaka; / boldog, ki fény-virágok vad ábrái között / 
szelíd ösvényt talál a gyanús kátyúk fölött; / és boldog, kit az álmok lidérce elhagyott, / s ki ábrándok hínárján 
füst-könnyen andalog.” A lehetőségek árján az ellentétek különös sorakozása már drámai feszültséggé szélesedik: 
„boldog, ki önfeledten egy mámorért lobog, / s boldog, kit önfegyelme szilárdan összefog; / de boldogabb, ki 
hűvös bölcsessége hajóján / mély közönybe evez be az irgalmatlan órán; / ám a legboldogabb az, ki önmagát 
feledve, / s milliókba vegyülve, befut a végtelenbe.”

Ez a személyesebb hangvétel fogja egységbe a Kedd című költemény mozaikos részleteit : már szinte látomásos, 
de groteszk jellegű jelenetek keverednek itt a mindennapok ellenpontozó értelmű „prózájával”. így válik az emberi 
lét megpróbáltatásainak különös lírai meditációjává e költemény, ha befejező feloldása némiképpen leegyszerű
sítőén idillikus is. Mintha néhány „mozdulat” már meg is hozná a harmonikus holnapot. De a kavargó emberi 
küzdés ütköző motívumai így is teljesebb horizontot nyitnak a lezáró megnyugvás dallamai fölé. S a feszítettebb 
drámai exponálás indokolja, hogy Garai most ismét publikálja Rapszódia az elragadtatásról című verses táncjátékát, 
amelynek első változatát már az Artisták c. kötetből ismerjük. Az új — a színpadi előadás igényeinek is megfelelőbb — 
változat differenciáltabban, élesebb drámaisággal fejezi ki az eredeti mondandót. A fojtottabb drámai előadásmód 
jellemzi a Napkelet című költemény kontrasztos hangulatképeinek egymásba torlódását is.

Valami új elindulás, az eddigi ars poetica személyesen motivált túlhaladása érlelődik Garai Gábor költői 
műhelyében. Mindez várakozásra készteti a kritikust is : készülő új, egyéni szintézis létrejöttét ígéri ez az egyszerre 
bonyolultabbá és személyesebbé váló liraiság.
(Szépirodalmi, 1966)
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S Z Í N H Á Z
írta: Vajda György Mihály

Vidám esték

Kellemes előadásban játssza a Madách Színház Kamaraszínháza Tabi László új darabját, az Enyhítő körülményt. 
Lengyel György biztoskezű rendező, pontosan ismeri a színpadi hatás fortélyait, tudja, mikor fog nevetni a  közön
ség a helyzeteken, alakokon, a jó „bemondásokon”, mikor fog megilletődni a jelenet „kedvességétől”, mikor 
fog halkan fészkelődni egy kis erotikus „csemege” reményében. Minden lehetőséget kihasznál, amit a téma, a szö
veg, a színészek képessége nyújthat, s a közönségnek is alkalmat biztosít a szórakozásra. A rendezéssel nagyjában 
jellemeztük a darabot is, mely a „Pesti dekameron” egy csiklandós történetkéje, ezúttal színpadra téve és a közép
görög és reneszánsz komédia óta kedvelt típusokon megjelenítve. Szerepel benne a kikapós asszonyka, a szarvait 
vakon viselő, kissé már idősecske, de éppen ezért szerelmes férj, érettebb korú széptevők, akik az asszonyért hasz
talan esengenek, valamint a szerencsés fiatalember, aki elnyeri az áhított kegyeket. Környezetül a hotelportás 
és couleur locale-ként a balatonparti üdülőhely rendjének derék őrei szolgálnak. Az előadás menetét, amely — 
ráadásul két szünettel megszakítva -  egyébként sem gyors, minduntalan megállítja a közönség tetszésnyilvánítása ; 
de megvan a művészi haszna is a sikernek: a színészek kedvvel játszanak, láthatóan szeretik a darabot, ami a jó 
előadáshoz szintén hozzájárul. Dómján Edit az asszonyka szerepében okos, kecses és látványos, Cs. Németh 
Lajos, a szerencsés kis lovag valóban bájos kamaszfiút alakít, a férj, Ujlaky László esetlenségében kitűnő, Dajbukát 
Ilona pedig aranyos nagymama. Sikerült kabinetalakítások Vándor József hotelportása és Zenthe Ferenc rendőr
alhadnagya; Horváth Ferencnek és Andresz Vilmosnak, a két esengőnek kevesebb lehetőséget ju ttat az alakformá
lásra a szöveg. Várhegyi Teréz fh. ügyesen állít a színpadra egy talpraesett fruskát. Az előadás „meglepetése” 
Huszti Péter, ezt már megírta róla a kritika. Komikus vénája és karikírozó képessége, amelyről tanúságot tesz, 
annál nagyobb örömet okoz, mert láthatóan tudatos és kidolgozott alakformálásban jut érvényre, s azzal a remény
nyel kecsegtet, hogy ha a fiatal művész megőrzi testi frisseségét és továbbfejleszti intellektuális adottságait, szín
padunknak egy belső kvalitásokra és külső megjelenésre egyaránt rangos egyénisége válhatik belőle.

A darab egyébként senkit sem állított nagy feladatok elé. Sem a rendezőt, sem a színészeket, sem a díszletek 
és jelmezek tervezőjét, Köpeczi Bócz Istvánt, még magát az írót sem. Egy maroknyi élet, mulatságul, egy kis élet
utánzat a színpadon. Nem vitatom, szükség van erre is. Más kérdés, feltétlenül össze kell-e kapcsolni a szórakozást 
és szórakoztatást azzal a provinciális „szekszualizálással”, amely a darab minden helyzetén, minden jelenetén, 
minden párbeszédén végigvonul, s amely estéről estére békés koegzisztenciában váltakozik a szekszuálerotika 
tengerentúli nagymesterének, Tennessee Williamsnak „komoly komédiájával” -  Amíg összeszoknak. Szerencsére 
még mindig tartja magát a színpadon Tabi László előző darabja, Az élet királya is, hogy írójának igazságot szol
gáltasson.

A Thália Színház újdonsága Örkény István kétrészes „tragikomédiája”, a Tóték. Kazimir Károly rendezésében 
és Léner Péter társrendezésében, Prokópius Imre zenéjével, Rajkai György díszleteiben és jelmezeiben megszü
letett a tudatosan ,,abszurd” eszközöket alkalmazó első magyar darab. Abban a kitűnő színházban került színre, 
amely egyfelől Slawomir Mrozek három egyfelvonásosát, másfelől Samuel Beckett Godotját és Franz Kafka regé
nyének, A pernek színpadiasított változatát már bemutatta, tehát az abszurd színház különböző válfajainak meg
jelenítésében szert tett bizonyos rendezői és színészi tapasztalatokra. Mostani magyar bemutatója így nemcsak 
abba a sorba tartozik bele, amelybe az előző bemutató, Fejes Endre Mocorgója: az elbeszélésből formált színpadi 
művek sorába, hanem beleilleszkedik a színház műsorának egy másik tendenciájába is. A Tóték színrevitelében 
megmutatkozik a Thália Színháznak az a helyes törekvése, hogy minden szempontból korszerű játékstílust fejlesz- 
szen ki, s ezt kipróbálja és gyakorolja a klasszikus és a modern színház különböző változatain, stílusnemem.

A Tóték bemutatását az irodalmi közvélemény nagy része rendkívül kedvezően, a kritika nagyobbik része 
ünnepléssel fogadta. Általános vélemény szerint a darab tulajdonképpeni mondanivalója nemcsak antifasiszta 
és humanista, nemcsak a két háború közötti Magyarországra és annak viszonyaira vonatkozik, hanem „időtlen” 
társadalomkritikai emócióval a hatalom és az alárendeltség, a kíméletlen parancs és a meghunyászkodó kiszol
gáltatottság emberi viszonylatait és az általuk létrehozott emberi -  illetve embertelen -  viselkedésformákat vizs
gálja. Egyben kimutatja értelmetlenségüket is. Tóték fölöslegesen áldozzák fel életük nyugalmát a fronton levő 
fiúk parancsnokáért, az őrnagyért, hiszen, noha ők nem tudják, akiért mindent vállalnak már nem él; az őrnagy 
pedig semmire sem jut azzal, hogy egy időre feldúlja Tóték és a többi Tót, Kis, Nagy és Szabó életét, mert egyszer- 
csak négybe vágják, s akkor végre mindenki élhet úgy, mint azelőtt. Abban az eltorzult társadalmi környezetben 
tehát, amelybe a szerző a cselekményt helyezi, sem a hatalom gyakorlása, sem a neki való alávetettség kisemberi 
békessége nem boldogít, s az idegorvosra, aki elmondja, hogy jön majd egy olyan világ is, amelyben mindenki 
nagysága szerint kaphat helyet, rövidesen kényszerzubbonyt húznak. Teljes egészében elfogadom Pándi Pál 
NépszabadságbeM elemző kritikájának azt a megállapítását, hogy Örkénynek ez az „illúziótlansága” egyáltalán nem 
nihilizmus, meg vagyok győződve arról, hogy amit az író elmond, azt az aggodalom mondatja vele, az aggodalom
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az emberért ; tehát hogy Örkény ebben a művében is elkötelezett, sőt humanista. De nem tagadom, határozottabb 
állásfoglalást az ember érdekében szívesebben vettem volna tőle. A világ és az emberiség még a két háború között 
sem csak idegroncs őrnagyokból, idióta postásokból, kényszerzubbonyba bújt professzorokból, üresfejű plébáno
sokból vagy meghunyászkodó kisemberekből állt. S ha Örkény azért korlátozódott az ő körükre, hogy eleget 
tegyen egy abszurd-groteszk irodalom íratlan szabályainak, amely nyugatról Európa másik felének egyik-másik 
írójához is elszármazott, akkor gondolkodnom kell a Pándi Pál kritikájában említett átfunkcionálhalóság feltételein. 
Egyet kell értenem vele abban, hogy „az abszurd törekvés és a groteszk elemek egy más szemlélet és magatartás 
közegébe kerülve, mint eszközök, mint a művészi ábrázolás lehetőségei érvényesítik ezt a mást -  eltávolodván így 
attól a funkciótól, amelyet a dekadens irodalomban betöltenek”. Lukács György is több szép példát hoz erre 
a jelenségre; közülük kettőt említenék: az egyik Thomas Mann késői regényírása, amelynek keletkezési ideje 
egybeesik a nagy költő aktív, antifasiszta humanizmusának kialakulásával, a másik a szocialista Johannes R. 
Becher, akinek Búcsú című regényében mutatja ki Lukács György ilyen átfunkcionált eszközök jelenlétét. De 
tegyük hozzá: Majakovszkij már jóval az ,,abszurdok” előtt is használt drámáiban abszurd és groteszk elemeket — 
gondoljunk csak a Poloskára. — és nála ezeknek az elemeknek az a funkciója, hogy a szocialista társadalom érdekében 
mozgósítsanak. Világos ennyiből, hogy az átfunkcionálás mindhárom példában szubjektív állásfoglalással párosult, 
ami a szocialista Bechernél a ,,mássá levés” követelésében jelentkezett, Thomas Man-nál — magukban a müvek
ben -  allegorikusán, latensen és áttételesen, publicisztikájában és más megnyilvánulásaiban nyílt, pozitív követ
kezetességgel, Majakovszkijnál pedig sodró, viharos hevességgel. Majakovszkij nem is a múltba, hanem a jelenbe 
és a jövőbe helyezte szatírájának cselekményét, s ezáltal világosan beszélt, történeti kötöttségektől szabadon, 
tisztán a célnak megfelelően mozgott.

Szerintem Örkény István darabjának esetében a múltba helyezett cselekmény és az ezáltal szükségessé váló, 
legalább bizonyos fokú „kor- és környezetábrázolás” inkább tehertétel, mint előny, mert ha egyidejűén akarja 
a múltat bírálni és egyben a mi korunkkal szemben is fűti bizonyos kritikai emóció -  s ezt nem történeti darabon 
fejezi ki, amely a  jelenkornak múltba vetített problémáival foglalkozik, hanem múltba helyezett abszurd-groteszk 
játékon, amely természeténél fogva nem történelemábrázolás : ebből mindenképpen az elemek bizonyos keveredé
sének, összezavarodásának kell előállnia. Nemcsak a tisztán komikus és a tisztán tragikus elemek vegyületének, 
amire a szerző által adott műfaji megjelölés, a „tragikomédia” utal, hiszen Örkény darabja -  hagyományos érte
lemben -  nem  ez. A tragikum itt csak a darab mélyére szorul, mintegy a szerző attitűdje tragikus a komédiában, ami 
egyébként régtől fogva sok jó komédia ismertetőjele. A mélyben meghúzódó tragédia fölött azonban a komédia, 
szatíra és a humor különböző rétegei helyezkednek el, s ezek a darabban összevegyülnek, olykor ellentétbe is 
kerülnek egymással. A darab „látható fele”, ahogy már több kritikusa megállapította, a komikus elemek megnyil
vánulásának különböző fajtáiból áll: paródiából, realista vígjátékból, groteszk farce- ból és kabaréjelenetből, bohó
zatból, abszurd allegóriából, szatírából és talán még másból is. Az én véleményem szerint ezek között az elemek 
között a kitűnő rendező sem tud mindig rendet teremteni, a színészek pedig, ki-ki a maga egyénisége, alkata, 
intellektualitásának foka szerint más-más rétegekben játszanak.

Az egyik ilyen réteg minden bizonnyal a régi népszínmű paródiája, ennek értelmében készült Rajkai György 
díszleteinek szabadtéri része, ebben az elemben mozog Dajka Margit Tótnéja is. A művésznő tragikus alaptónusú 
színészi egyénisége egyébként a szükségesnél több sötét árnyalatot is kever a szerepbe. Hacser Józsa vígjátéki 
kislányt alakít, ebben a nemben helyesen. Ugyancsak a vígjáték naturális elemeit érvényesíti Sütő Irén falusi 
démona, György László plébánosa, valamint Fellegi István és Kollár Béla két epizódszerepben. Kautzky József 
egyetlen jelenetben lép színre, s ez éppen kabarétréfának hat, így ő is ennek megfelelően viselkedik. Peti Sándor 
postása, aki kórusként kíséri kommentárral a bonyodalmat vagy éppen szeszélyes véletlenként nyúl bele olykor 
az események menetébe, esettségében emberi és rokonszenves, de így nem személytelenedik az allegória elvont
ságába. Lényegében ugyanezt kell megállapítani Nagy Attila Tótjáról is. Nem vitatható, hogy gonddal kimunkált 
és következetes alakot formál a tűzoltóból, hogy fejlődést vagy legalábbis változást visz bele a nagy buta gyermeteg 
jóságtól a megnyomorított kisemberi vergődésen keresztül az ösztönös önvédelemig, amelyre a végén elszánja 
magát — s ő a darab egyetlen olyan alakja, amelynek belső története van. De megmarad ezen a reális szinten, 
amelyhez a darab szövedékében nincs elég kapaszkodója, s így sem a nagy realista művészet tipikus egyéniségen 
megjelenített szimbolikusságát nem tudja elérni, mert annál vázlatosabb, sem az egyéni megjelenésen áttetsző 
allegóriát, m ert ahhoz túlságosan konkrét. Bohózatos az árnyékszék-jelenetben (akkor Latinovits is az), természetes 
a megaláztatásban és összetörtségben, groteszk a végén, mikor az őrnagyot az udvaron négyfelé vágja. A groteszk 
tiszta formáját Inke László mint orvosprofesszor és a szolgája, Harsányi Gábor fh. képviseli, de másként ez nem 
is lehet, m ert jelenetük erre ad alkalmat nekik. Latinovits Zoltán kitűnő szerep-építéssel mindvégig az abszurd- 
groteszk szférájában marad, monomániás fellépéséből jóformán kiküszöböli az emberi jelleget, egyetlen elv csupán, 
a megszállott hatalmi őrületé, amely egy bábfigura érzéketlenségén nyilvánul meg. Alakítása emlékezetes marad. 
Játékának stilizáltsága adta vissza leghívebben a rendezés szándékait.

Örkény István darabjának előadása a Thália Színházban nem szokványos színházi est, s maga e tény is elegendő 
dicséret és elismerés.
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T A N U L M Á N Y
Irta: Köröspataki-Kiss Sándor

N a g y  Péter: Két évad

Kevés kritikus merhetné megtenni azt, amit Nagy Péter. Kritikákat kötetben összegyűjteni sokkal veszedelmesebb 
vállalkozás, mint hétről hétre megjelenni az irodalmi lap színházi rovatában novellák, versek, útleírások, vita
cikkek társaságában, ahol a környezet már önmagában is színt, érdekességet kölcsönöz a kritikusnak.

Nagy Péter kritikusi módszerének, habitusának rendkívül érdekes revelációja ez a kötet. Már első kritikájának 
olvasásakor kiderül, hogy milyen messze túljutott mai színházi kritikusaink ,,derékhadának” módszerein.

Nem méricskél, nem bizonyos szabályokhoz, elvekhez próbálja hasonlítani tárgyát, mint azon kritikusaink, 
akiknél bizonyos meg nem emésztett, teljességükben át nem gondolt esztétikai problémák a klasszicista kritika 
mechanikus módszereinek újjászületéséhez vezetnek.

Nincs köze azokhoz sem, akiket olvasva az embernek az a benyomása, hogy úgy látszik, a legjobb kritika az ön
magunkról szóló beszámoló.

Legmeglepőbb tulajdonsága a nyíltság. Manapság, amikor a színházi kritikák feltételes és megengedő mellék- 
mondataikkal diplomáciai levelezéssé válnak, Nagy Péter kijelentő mondatokat ír. Az ő kritikái nyomán az olvasó
ban szertefoszlik a maradék respektus is az „angolosan” diplomatikus kritika iránt, s csak azon tűnődik el, hogy 
óvatosság és félelem vagy csak egyszerűen határozatlanság és eszmei bizonytalanság szüli-e azokat.

Mindez persze nem azt jelenti, hogy Nagy Péter zord, kegyetlen, vagdalkozó kritikus. Mikor minősít, nem 
jelzőket, hanem határozókat használ. Mint tudjuk, a jelző az alanyt minősíti, a határozó az állítmányt. Nagy Péter 
az előadás egyes elemeit, jellemző vonásait színes tárgyilagossággal jeleníti meg és érzékelteti. Pompásan talál rá 
egy-egy darab, előadás faculté maîtress-ére, s ez a tulajdonsága valahogy Péterfyvel és Riedllel rokonítja. E tárgyi
lagos lényegre törekvés formailag aztán ötvöződik Ambrus Zoltán kritikusi tulajdonságaival. Tartalmas gondola
tait nem szakmai vagy filozófiai zsargonban, hanem a művelt ember élvezetes, csevegő belletrisztikus stílusában 
adja elő. A legnagyobb ritkaság, hogy nem mindenki által érthető kifejezéseket használ.

Nagy Péter kötete több mint száz kritikát tartalmaz. Ezeknek egyharmada az 1945-63 közötti színházi jellegű 
írásokból készült válogatás. Az egyes előadásokról szóló kritikákat ugyanaz a műgond jellemzi, mint a kötet két
harmadát kitevő két évad krónikáját. Noha ebből a válogatásból is kitűnt, hogy elsősorban a mérföldkövet jelentő 
magyar és helyenként néhány külföldi produkcióról szóló írását emelte be a kötetbe, ezzel a válogatással nem 
tudunk minden esetben egyetérteni. Emlékezetünkben sok nagy előadás képe felmerül, melyről Nagy Péter is írt, 
s félő, hogy van bizonyos esetlegesség ebben a válogatásban. Mindenesetre az kétségtelen, hogy ez a válogatás nem 
reprezentálja azt a bizonyos tizennyolc évet.

Van viszont ebben a részben két tanulmány (Mi a  baj klasszikus előadásainkkal?, A színházi tervek margójára, 
1954.), melynek megjelenése rendkívül örvendetes. Ez a két írás bámulatosan jó keresztmetszete a dogmatikus 
korszak szinházpolitikájának. Kiderül, hogy az ötvenes évek elején mennyire lecke volt majdnem minden bemu
tató, mennyire nem kísérte izgalom a produkciókat, mennyire ellenkező hatást értek el a harsány, külsőleges 
pártossággal. Kiderül Nagy Péter tanulmányából, hogy azokban az években mennyire elburjánzott a művészi 
felületesség, a frázis. Lehet, hogy amit a szerző elmond, a  harmincon felüli nemzedék számára nem jelent újat, 
de azoknak, akiknek az a néhány év még a gyerekkor végére esett, a reveláció erejével hatnak az ilyen mondatok: 
„ .„  a kortárs külföldi drámairodalom hazai sorsa valóban kétségbeejtő. Idén, reméljük, Nazim Hikmet végre 
tényleg színre kerül a Nemzetiben, s itt-ott egy-egy szovjet darabot is játszani fognak”.

Jól kapcsolódhatott volna korabeli provincializmusunk szemléltetéséhez a Csillag 1956. júniusi számában meg
jelent beszámolója, melyben a hírből ismert (és azok alapján elparentált) Brechtről elsőnek tudósit. Kár, hogy 
Nagy Péter ehelyett egy három évvel későbbi lelkes tudósítását választotta, mely már nem olyan csattanósan 
jellemző, mint a korábbi írás.

Van még az első részben egy cikk, mely mutatja, hogy milyen szerencsésen találkozik benne az irodalomtörténész 
és a színházi ember. 1959-ből való Beszéljünk a beszédről című kis írása ma is aktuális kérdést elemez: színészeink 
beszédkultúrájának elmaradottságát. Ez a kérdés még többször visszatér kritikáiban, rendszerint külföldi szín- 
társulatok látogatása kapcsán.

Kötetének nagyobbik fele az 1963/64 és 1964/65-ös színházi évad rendszeres és átfogó krónikája. Mint ilyen, 
felbecsülhetetlen értékű dokumentum. Fentebb már vázolt kritikusi kvalitásai ezekben a rövid kis mesterművekben 
nyilvánulnak meg igazán. A rendezői és a színészi munkát megjelenítő és érzékeltető írásai valóságos miniatűr 
mimográfiák. Scofield Lear királyáról csak ennyit mond: „...öreges motyogástól a színházat egy harang belsejévé 
változtató zengő pátoszig mindenre képes.” És máris tudjuk, hogy mi volt az egyik legfontosabb jellemzője ennek 
az alakításnak. De bármelyik kritikáját kezdjük olvasni, újra találkozunk ezzel a kitűnő módszerrel: nem minősít, 
hanem megjelenít. És bebizonyosodik, hogy sokkal többet lehet határozóval jelezni, mint jelzővel határozni.
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Mikor elfáradtam abban, hogy kritikáit egymás után sorban olvassam, valami eszembe jutott. Elkezdtem 
keresztbeolvasni. A kötet végén ugyanis névmutató van, s azt is megtudhatjuk, mit írt le a két év során Nagy 
Péter Ruttkairól, Törőcsikről vagy Major Tamásról. Az is mond valamit, hogy egyáltalán ki hányszor szerepelt 
ezekben az írásokban. Egyik másik színészünk akár pályájának elemzését is összeállíthatja magának ezekből 
a rövid, de pontos leírásokból. A színháztörténész pedig száz év múlva is megtudhatja, hogy hogyan is csinálta 
Gábor Miklós a Negyedik Henrik királyt.

De ami talán ennél is több, a kritikákból kirajzolódik előttünk az adott időszakban az egyes fővárosi színházak 
arculata, tendenciája. A kései színháztörténész azt is megtudhatja, hogy a Madách Színház 1963-ban pályafutásá
nak csúcsára ért, majd ezt követően eluralkodott valami lombik jellegű kísérletezés, melyben a színháznak egy 
ideig nem voltak közlendői a  társadalom számára. A Vígszínházról kiderül, hogy milyen műfajokban és darab
típusokban remekel, s melyek azok, melyeket kevés lélekkel, feladatként old meg. A Nemzetiről is megtudjuk, 
mennyire befolyásolta munkáját a  vezetési válság, s hogy a Thália Színháznál a szocialista avantgarde időnként 
az egzotikumba csúszik át. Ugyanilyen találóak a József Attila Színház friss és mindig igényes munkájáról szóló 
megjegyzései, vagy a Vidám Színpad társulati és a Kis Színpad műfaji elöregedéséről szóló megállapításai.

A két évadról szóló beszámolót mintegy intermezzóként W-'foldi színházi élményeiről szóló tudósítások választ
ják el. A kritikust idegen vizeken is biztosan vezeti iránytűje. Érdekes például, hogy a kitűnően megírt Albee 
darab, a Nem félünk a farkastól nem kápráztatja el, s a szerzőt i . ni tartja nagy, eredeti tehetségnek. Az azóta elmúlt 
négy év mintha neki adna igazat. Albee négy újabb darabja négy nagy bukás története. Az író a Nem félünk a farkas
tól teljesítményét meg sem tudta közelíteni.

Nagy Péter az egyes drámaírókkal szemben tárgyilagos. Megkülönböztetett szimpátiát csak Brecht és Tennessee 
Williams esetében éreztünk. És ezekben az esetekben is olyan meggyőzően érvel, hogy kedvünk van neki igazat 
adni. Williams esetében például pontról pontra megmutatja, hogy „a nemiség és torzulásai... mindenütt társadal
mi betegség kísérői, tünetei” .

Jelentőségüknek megfelelően néhány kritikai megjegyzésünket csak most, a végén mondjuk el, szinte zárójelben.
Ügy érezzük, hogy Nagy Péter a színdarabfordítások elemzése és kritikája kapcsán nem jár el ugyanolyan 

gondossággal, mint az előadás többi elemének bírálatában. Itt bizony előfordul, hogy semmitmondó vagy ellent
mondó az ítélete. Dudás Kálmán egyik fordítását például meglepően magasra értékeli, a másikat pedig olyan 
alacsonyra teszi, hogy az olvasó kétli : ugyanaz a fordító képes-e ilyen hullámzó teljesítményre.

A név- és a címmutató hasznáról már beszéltem. Kár, hogy nem minden szerzőnél találjuk meg az oldalszámot. 
A West Side Story-t Henri Bernsteinnek, a század eleji divatos francia drámaírónak tulajdonítani olyan tévedés, 
hogy ebben, azt hiszem, nem Nagy Péter a ludas.

H add fejezzem be egy személyes jellegű vallomással. Ügy adódott, hogy a két évadot, melyről Nagy Péter 
tudósít, külföldi kiküldetésben töltöttem. Furcsa, de a kötet elolvasása után Nagy Péter jóvoltából nemcsak isme
reteim, de szinte emlékeim vannak erről a két évadról.
(Szépirodalmi, 1966)

TUDOMÁNY

A lm á s i M ik ló s: Maszk és tükör

( Magvető, 1966)

Be kell vallanom, azzal ültem neki Almási Miklós köny
vének, hogy „rajtakapom” a szerzőt az első fejezet vé
gén exponált -  és a fülszövegben külön kiemelt -  írói 
alapállás önellentmondásán. „Tanulmányom nem ké
zikönyv és nem rendszeres felépítésű dramaturgia, nem 
is lép fel a »dramaturgiai szemlélet« igényeivel” -  írja 
Almási. Aki ebből próbál következtetni a dolgozat jel
legére (amely éppenséggel az Esszé a dramaturgiáról al
címet viseli), bízvást hiheti, hogy az apologetikusan 
megfogalmazott mondat mögött „elkötelezetlenül” 
szubjektív reflexiók felsorakoztatásának szándéka rej
lik. A dramaturgiai szemlélet szókapcsolat idézőjelbe tétele 
meg mintha csak megkérdőjelezné a dráma -  mint a 
művészi megjelenítés öntörvényű formája -  műfajon 
belüli, immanens aspektusból adódó vizsgálatának lét

jogosultságát. Szerencsére azonban maga a tanulmány 
sorra cáfolja a fenti deklaratív kijelentésbe kapaszkodó 
recenzens előre gyártott érveit.

Almási könyve hézagpótló mű. Nem dob újabb ka
vicsot a napjainkban viharosan változó drámaesztétikai 
felfogások és újdonsült „dramaturgiák” amúgy is zava
ros vizébe. Ellenkezőleg: a lerakódott üledék eltávolí
tásával magát a medret, a színház funkcionális feltéte
leit teszi láthatóvá. Nem teremt új „dramaturgiát” 
(amíg nem utalok rá, miért tesz különbséget a szerző 
a dramaturgia szó eredeti és mai értelmezése között, 
kénytelen vagyok én is idézőjelet használni), hanem 
mindenekelőtt a színi hatás lényeges komponenseit 
elemzi. Amit Almási ír, valóban nem „konkrét” dráma- 
esztétika, hanem valamiféle „pre-dramaturgia” : a 
színház minden formájára érvényes, a színpadi megje
lenítés aktusát megelőző pszichológiai, szociológiai és
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természetesen esztétikai tényezők számbavétele. Nem 
teljességre törekvő rendszerességgel, hanem a lényegre 
koncentráló szelektív átgondoltság igényével. Mielőtt 
egy recenzió terjedelmi korlátái közt megkísérelnénk 
részleteiben is górcső alá venni a tanulmány gondolat- 
menetét, szeretnénk az olvasó figyelmébe idézni Almási 
talán legelementárisabb gondolatát : nevezetesen a szín
ház társadalmi jelentőségéről vallott nézeteit. A szerző 
nem hagy kétséget afelől, hogy a színjátszás mint m ű
vészet társadalmi tevékenység, s ennélfogva érvényesek 
rá annak legáltalánosabb törvényei. De ebből követke
zik „a  világot jelentő deszkák” nagy paradoxonja: 
a színpad megteremti a saját szuverén valóságát is, egy
fajta szcenikai illúziókra, látszatokra épülő külön való
ságot, amely bár eltér a „valóságos valóságtól”, vég
eredményben azt tükrözi, sőt teremti újjá. Ezen a bo
nyolult dialektikán alapszik a színház társadalmi haté
konysága és ebből magyarázható például az a furcsa 
helyzet, hogy a francia udvari nemesség lelkesen tapsolt 
Beaumarchais darabjainak, s miközben Figarót ünne
pelte, alig vette észre, hogy Almaviva felsülésén derül
ve önmagát neveti ki. Almási a tudat kicserélésének nevezi 
a jelenséget, amelynek oka, hogy az előadás három órá
jára, sőt talán a következő néhány napra-hétre „a néző 
kiszabadul szűkös érdekei szorításából”. A színpadi 
hatásnak ebben az esetleges irradiációjában és nem a 
máról holnapra nevelés fikciójában kell keresni a szín
ház legfontosabb társadalmi szerepét.

Almási művészetszemlélete töretlenül társadalmi
történeti jellegű, vizsgálati módszere pedig ennek meg
felelően következetesen dialektikus. Munkájáról azt írja 
egy helyen, hogy „csupán kísérlet a  dráma és színház 
rejtett, de a különböző történelmi korok mégis mindig 
kimutatható alapelveinek felkutatására”. Másutt ,,a  
dráma-színház-közönség kapcsolatának állandóan meg
újuló, de mégis viszonylag állandó elveiről” beszél. Ez 
a történetiségből kiinduló, a színház mai formáit mindig 
konkrét előzményekhez kapcsoló dialektika teszi lehe
tővé számára, hogy kimutassa a dramaturgiai alapelvek 
permanenciáját. Elveti a minden írónak saját külön 
dramaturgiát tulajdonító dürrenmatti nézetet, más
részről azonban vitába száll a „parttalan dramaturgia” 
elméletével is, amely szerint a hagyományos drámaépí
tési szabályok változás nélkül mennek át a modern 
dramaturgia gyakorlatába. A „továbbélés” csak bizo
nyos áttételeken keresztül valósulhat meg. Almási h á 
rom ilyen lehetőségre utal. Az első Shaw színházi for
radalmával kezdődött és ironikus tagadás formájában 
újítja fel a hagyományos dramaturgia eszközeit. A m á
sik szándékoltan ellenpontozza a konvencionális, sőt 
kommerciális dráma hatáselemeit, de e mögött a máso
dik sík mögött az originális elsőt is látni engedi. (Almási 
a  húszas évektől minden avantgardista kísérletet ide 
sorol, s ha ebben a kontextusban nem is tesz említést 
a mindenkori avantgardizmust létre támogató szellemi 
erőtérről, vagyis a tartalom primátusáról, a forma jellem
zőit tekintve kétségkívül helytálló következtetésekre 
jut.) Végül a továbbélés harmadik lehetősége a „lélek
tani dráma” formákat szétolvasztó törekvése, amely 
némi stilizáció révén bár, de szintén a hagyományos 
dramaturgia eszközeit éleszti fel. (A példa itt Tennessee

Williams, akinél a szakítva-továbbélés dialektikájában 
egyértelműen az utótagra tenném a hangsúlyt.) Ha ez 
a felosztás első pillanatra mechanikusnak tűnik is, s 
látszólag nem számol az átcsapások gyakoriságával 
(Brecht a Koldusoperában például kiszámítottan fel
használja a feszültség fokozására épülő jelenetezést, tu
datosan ellenpontozza, visszájukra fordítja tehát a pol
gári színház obiigát helyzeteit, s ezáltal éri el azok iro
nikus tagadását), maga Almási sem zárja ki az átmen
tés egyéb lehetőségeit.

A tanulmány kimutatja azokat az ütközőpontokat, 
amelyeknél elszalasztódik az átmentés lehetősége: az 
erőszakolt időfelbontás, a funkció nélküli epizálás, a 
személyes emberi életanyag hiánya megöli a drámát. 
(Ez utóbbi -  egyébként szintén Almásitól származó — 
megfogalmazást szerencsésebbnek tartom a könyvben 
kiemelt „személyesen átélhető alakok” formánál. Ügy 
érzem, hogy allegorikus figurák és egyénített hősök 
nemcsak a szerző által említett szimbiózisban élhetnek 
együtt. Sarkadi Oszlopos Simeonjának néhány alakja 
például — Kiss János, Vinczéné — a darab folyamán 
egyre inkább „szublimálódik”, köznapi egyéniségük 
mind jobban eltűnik, s a kezdettől fogva meglevő ket
tős síkból végül csupán a második látszik: az allegori
kussá növesztett, elszemélytelenedett szimbólum-hősök 
világa. De nem fedezhetünk fel személyesen átélhető 
alakokat Peter Weiss Vizsgálatában sem -  a 3. és 7. 
tanú sem ilyenek — az általánosítás magas művészi 
szintjére emelt személyes emberi életanyag mégis igazi 
drámát teremt.)

Rátérve most már a szerző fogalom-tisztázó érdemére 
(amely annál is inkább jelentős, mert dramaturgián 
manapság mindenki mást ért), nem kerülhetjük el egy 
lényeges megállapításának idézését: „Dramaturgia ál
talában van is, nincs is. Van, mert a legáltalánosabb 
elvek mégiscsak léteznek — mint az anyagkeresés, a kö
zönségformálás kötöttségei, -  és nincs, mert minden 
egyes életanyag, kor, író és színház másképp és másképp 
módosítja és valósítja meg a lehetőségként adott »sza
bályokat«”. A drámaiság legáltalánosabb esztétikai
műfaji elvei tehát Almási interpretációjában csak a 
dramaturgia egyik oldalát alkotják. Sokkal fontosabb 
ennél az életjelenségek, élettények drámaisága; azok
nak a kifejezetten drámai jelenségeknek a körülírása, 
amelyek — éppen az előbbi általános szabályok révén — 
csakis a színpadon, színjátszás formájában realizálódhat
nak. A dramaturgia harmadik összetevője azoknak a 
lehetséges módozatoknak összessége, amelynek segít
ségével a leírt dráma megjeleníthető : ez az előadás, a 
színjáték dramaturgiája. Röviden tehát: dramaturgia 
=  az élettények drámaisága, plusz a megjelenítés szín
padi dramaturgiája, plusz a  közönséget befolyásoló 
pszichológiai eszközök összessége. A fenti egyenlet ará
nyainak eltolódása s a színház-közönség-dráma hármas
egységének felbomlása Almási szerint arra vezetett, 
hogy dramaturgián ma nem értünk mást, csupán a 
rossz darab „kijavítására” szolgáló fogások gyűjtemé
nyét, az inszcenálás prakticista rutin-technikáját. Ez az 
Almási által említett „színházi dramaturgia” voltakép
pen a századforduló idején kezdett önállósulni, amikor 
„a  drámaiság két síkja — az élettények drámaisága és a

45



megjelenítés dramaturgiája — teljesen szétvált”. A folya
mat kezdetét a 48-as forradalmak bukásának idejére 
teszi, amikor az író már nem a „társadalmi kollektí- 
vummal (a tágabb értelemben vett közönséggel) együtt 
éli át kora nagy konfliktusait”, hanem a korkifejezés 
belső kényszere helyett mint „magányos író” a „magá
nyos színház” speciális igényeit elégíti ki, dolgozószobá
jának íróasztalánál ülve. Hozzátehetnénk: nem vitás, 
hogy a drámaíró-színház-közönség hármasának szét
szakadása az élő és hatékony dramaturgia halálát jelen
ti, az is kétségtelen azonban, hogy a XX. század meg
annyi kataklizmája, az életanyag differenciálódása, az 
osztályszempontok minden eddiginél intenzívebb ér
vényesítése, a közönség eladdig elképzelhetetlenül bo
nyolult rétegeződése, az ideológiai-filozófiai áramlatok 
bősége és megannyi más összetevő nagymértékben 
komplikálta ezt a sokáig relatíve egyszerű viszonyt. 
A dráma akkor élheti át újabb „nagy korszakát”, ha 
mint műfaj -  amelyet Almási találóan nevez „az élő 
színház kínálta lehetőségek, a közönségkontaktus dik
tálta hatáseszközök és az életanyag követelte megjele
nítési formák közös lecsapódásának” — visszatalál az 
író-színház-közönség új, az eddiginél magasabb rendű 
szintéziséhez.

A dramaturgia-fogalom tisztázása csak bevezetője 
Almási gondolatmenetének : az a szemléleti alap, amely
re további fejtegetései épülnek. Csupán felvillantani tud
juk azokat a tematikus sugarakat, amelyeket a szerző 
a színház-esztétika tárgylencséjébe gyűjt. Két sarkala
tos pont jellemző vizsgálódásaira: a drámát, mint szín
padi konvenciót, cselekvést, az ember hétköznapi tevé
kenységéből származtatja; a színház másik oldalát, 
vagyis játék-jellegét pedig ennek megfelelően minden 
tevékenység eredőjéből, a munkából vezeti le. Ezt írja 
A hétköznapi élet dramaturgiája c. fejezetben: „A színpad
konvenciók eredetileg — valamikor — a hétköznapi élet 
valóságos színjátékának voltak a kellékei, a társadalmi
emberi hatáskeltés, poén, feszültség, fordulat, a meg
lepetés más alakzatban életünk sajátos maszkjai és ese
ményei. A színház ezekből csupán a desztillálás mód
szerével emeli ki saját művészi-formai elveit: megtisz
títja ezeket a hétköznapi élet trivialitásától és esetleges
ségétől, és tiszta formában bocsátja anyagának, a drá
ma és közönség kapcsolatának rendelkezésére.” A gon
dolat folytatásaként a hétköznapi élet legjellemzőbb 
reagálásainak színpadi átlényegítését, pszichikai motí
vumból esztétikai jelenséggé válásukat elemzi. A dráma 
„külön világa” a műfaj specifikus jellemzőit veszi sorra: 
a cselekmény, a drámai hős, a konfliktus fogalmait. 
Különösen érdekes a kétfajta írói szerkesztésmód analí
zise. Az Almási által lineáris építésűnek nevezett dráma 
egy lényeges mozzanatot emel ki az emberek közötti 
viszonyból, ezt követi nyomon a különböző szituációk
ban, s hősét legtöbbször az egymásutániság elve szerint 
meríti meg a környezethatások áramában. A koncent
rikus szerkesztésmód mintegy körüljárja a hőst, „befelé 
mélyíti” a konfliktust, s nem egy mozzanatot ragad ki, 
hanem egyidejűleg mutatja be a relációk teljességét. 
Almási Büchner Danton halála c. drámájában látja 
ennek kiteljesedését. Ügy érzem azonban, mintha kissé 
túlbecsülné, fetisizálná ez utóbbi módszert, főleg a

„sok apró jelenetből való építkezés” előnyeit. Ellen
példaként hadd hivatkozzam Miller Pillantás a hídról 
c. „lineáris drámájára”, mint a bonyolult relációk 
komplex ábrázolásának mesterművére.

A színpadi idő problémáját tekintve csak az idő-zsilip 
találó terminusára szeretnék utalni. Ez abból a feszült
ségből adódik, amely a drámai cselekvés időre korlá
tozottságának következménye. Talán csak azzal a som
más kijelentéssel vitatkoznék, hogy a múlt századi pièce 
bien fait (az ún. jól szerkesztett darab, azaz a kom
mersz vígjáték) lejáratta az idő szerepét, amely ma m ár 
csak külsődleges feszültségteremtő eszköz. De gondol
junk Arthur Miller Közjáték Vichyben c. drámájára, 
amelyben az idő koncentráltsága dramaturgiai tényező : 
összefügg a konfliktussal és az emberábrázolással (a 
Herceg a többiek kihallgatása alatt járja végig a „ tu 
datkicserélődés” útját).

A színpadi térről szólva is, mindössze egyetlen lényeges 
pontra hívnám fel a figyelmet: az önállósuló szcenika 
elhatalmasodásának veszélyeire figyelmeztet Almási. 
A szcenika, amely sokáig a  színház elhanyagolt területe 
volt, a század elején radikális forradalmat élt át, nap
jainkban azonban a modorossá, formálissá merevülés 
fenyegeti. A szcenika fogalmának mindeddig hiányzó 
magyar fordítását Almási egyébként a találó színikép 
terminussal pótolja, amely utal rá, hogy a díszleten, 
jelmezen kívül a csoportmozgatás és a világítás -  tehát 
az előadás látvány jellegét kialakító összetevők -  is bele
tartoznak.

A szöveg színpadi élete c. fejezetből a leírt mondatok 
levegősségének igényét emelném ki, mint Almási leg
fontosabb gondolatát. Valóban az a jó dráma, amely
nek szövege kissé „kitöltetlen” : beszámítja a játékbeli 
gesztusokból adódó színpadi többletet. Nem hinném 
azonban, hogy Németh László műveit ennek hiányá
ban könyvdrámákká kellene degradálnunk. A leíró je l
legű szövegben is feszülhet egyfajta belső dinamika. 
(A Bemard Shaw-darabok próbáin gyakran hallani a 
tréfás megjegyzést, hogy a terjedelmes instrukciók szö
vegeit is „el kellene játszani” .) A dráma „szivacs-jelle
ge” egyébként (erről más helyen szól Almási) bizonyos 
korlátok között a tartalmi értelmezés variációs lehető
ségére is vonatkozik. A Hamlet szinte már közhelyszerű 
példa a rendezői-színészi interpretációk potenciális 
sokféleségére. Almási találóan mutat rá arra, hogy a 
dráma jó értelemben vett aktualizálásának feltételei, a 
viszonylagos rendezői szabadság lehetősége tehát, amely 
a mű elsődleges, eredeti anyagának érvényesítésén túl 
az előadás korához kapcsolódó vonatkozásokat is ér
vényre juttatja, általában az ilyenfajta szellős szerkesz
tésmód következménye.

A szerző vizsgálati módszerére jellemző komplexitás 
legfőbb forrása a társadalomtudományok kiterjedt terü
leteit érintő rendkívül gazdag ismeretanyag, amely 
világosan tagolt, arányos szerkezettel párosul és árnyalt 
esszéstílusban ölt formát. Mindez egyszersmind élve
zetes olvasmánnyá is teszi a művet. Hadd utaljak 
csupán frappáns definícióira („a gesztus a cselekvés 
epigrammája”) vagy egy-egy láttató erejű, szellemes 
fordulatra („ha Júlia, mondjuk, a földszinten lakna, talán 
egészen más hőfokon égne ez a szerelem, amely Rómeó-
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val hágcsót hozat” -  írja a drámai és színpadi térről 
szóló fejtegetésében.)

A korszerű színház esztétikájával foglalkozó stúdiu
mok nálunk -  a külfölddel ellentétben -  a filológia 
mostohagyermekeinek számítanak, maga a dramatur
gia pedig majdhogynem terra incognita a vállalkozó 
szellemű felfedező számára. Ezért hézagpótló munka az 
Almásié. Hatékonysága, mint minden jó elméleti műé, 
paradox jellegű: a gyakorlat jobbításán munkál, de 
mint ahogy egyedül szakácskönyvből sem lehet meg

tanulni főzni, nem számíthatunk arra sem, hogy Almási 
könyve után egy csapásra megtanulunk drámát írni 
vagy -  előadni. Ha dramaturg veszi kézbe, egy elhanya
golt színházi munkakör felelősségére ismer. Ha -  az 
érthetetlenül alacsony 1000 példányszám ellenére -  a 
néző is elolvassa, hasonlíthatatlanul nagyobb érdeklő
déssel, sőt érdekkel ül majd be a nézőtérre. S ha meg
esik netalán, hogy drámaíró lapozza végig, talán feleletet 
kap arra, hogy miért látogatják ritkábban a múzsák, 
— elsősorban Thália — mint szeretné.

Kottái Tamás

G yertyán E rv in : Művészet és szubjektivitás

Évek óta közhelyként szerepel a marxista esztétika 
problémáival kapcsolatos vitákban az, hogy a marxista 
igényű esztétikai kutatások sehogy sem, vagy csak el
nagyoltan foglalkoztak a művészet szubjektív oldalá
val. A viták közben számos ötlet és elgondolás merült fel 
arra vonatkozóan, miképpen, milyen feltevésekkel lehet 
valóban marxista módon megszüntetni ezt a hiányt. 
A hazai javaslatokat mellőzve elegendő, ha egyfelől 
Vanszlov és Sztolovics, másfelől Ernst Fischer és Garau- 
dy idevágó fejtegetéseire emlékeztetünk. Nyilvánvalóvá 
vált, hogy noha a művészet ismeretelméleti kérdés
komplexumának megoldása eleve feltételezi a szubjek
tivitás szerepének a legmesszebbmenő figyelembevéte
lét, éppen a művészet ismeretelméleti megközelítését 
célzó esztétikák, köztük a legszínvonalasabbak is, úgy 
próbálták a művészi megismerés objektivitását bizo
nyítani, hogy sajátosságának egyik legalapvetőbb té
nyezőjét tették, s nem is ideiglenesen, zárójelbe.

Gyertyán Ervin ezt a zárójelet próbálja feloldani, 
mindenekelőtt Lukács György esztétikájának néhány 
sarkalatos tételével vitatkozva. Elsősorban az olyan 
tételeket bírálja, amelyek, mint például a különösség 
kategóriája, a művészi megismerést, sőt magát a művé
szetet olyan módon és olyan mértékben rokonítják a 
tudományos, elméleti megismeréssel, s kritériumait an
nak kritériumaival, hogy a művészet számos jellegzetes 
tényét, értékét, lehetőségét kizárják a művészet fogal
mából. Bírálja a tipikusnak azt a meghatározását is, 
amely ezt az értékmérő kategóriát elsődlegesen, sőt 
szinte kizárólagosan a realista stílus és az epikus, vala
mint a drámai ábrázolás némely (egyébként nagy je
lentőségű) vonására alapozza. Érthető, hogy e kulcs- 
kategóriák bírálata, érvényességi körüknek megváltoz
tatása a lukácsi művészet- és realizmusfelfogás gyökeres 
korrekciójával jár együtt, bármily óvatos és tisztelet
tudó is ez a kiigazítás. Ügy tetszik, Gyertyán a maga 
színvonvalas (bár Lukács György eszközeihez képest 
egyszerű, nyers és csiszolatlan) eszközeivel végzi el a 
legtekintélyesebb marxista igényű művészetelméletnek, 
s általában a realizmus-centrikus művészetelemek
nek azt a belső korrekcióját, amelyre ez idő szerint 
sem Lukács György, sem tanítványai, sem a realizmus
centrikus elméletek más, önmagukkal és a körülmé
nyekkel vívódó képviselői nem vállalkoztak. Kétség
telen, hogy ezt a kiigazítást jelenlegi felkészültsége fo-

( Magvető, 1966)

kán jórészt még csak utalásszerűén tudja elvégezni, s 
hogy az így nagy vonalakkal felvázolt esztétikai rend
szerben ma még inkább csak a megoldásra törő igény 
munkálkodik. Ennyiben ez a munka, noha arányai és 
terjedelme többet sejtetnek, alig-alig lép túl az említett 
esztétikai viták során fölvetett gondolatok és elképzelé
sek szintjén. Lényegesebb azonban ennél az a rokon
ság, amely a vita fő tendenciája és Gyertyán ígéretes 
erőfeszítése között áll fenn: ez is, az is a művészet eleven 
fejlődésének szempontjait, a modern művészet és külö
nösen a szocialista művészet létfeltételeit, eredményeit 
és fejlődésének szükségleteit igyekszik szem előtt tar
tani. S ez alighanem hasznosabb, mint a ráhagyatkozás 
egy olyan esztétikai rendszerre, mely a  maga követke
zetességében ezektől a követelményektől eltérni látszik, 
s melynek ad hoc jellegű rugalmasítása, alaptételeinek 
nyílt vagy burkolt átértelmezése azt a gyanút kelti, hogy 
az efféle manőverezések egy nagy érdemű, de a maga 
módján merev és egyoldalú elméleti tendencia deka
denciájának jelei.

Fő mondanivalója szerint ez a mű nem egyszerűen 
pszichológiai vonatkozású észrevételekkel egészíti ki az 
ismeretelméleti oldalról kidolgozott esztétikát: a szub
jektivitás elvi helyét és szerepét próbálja megragadni, 
s kijelölni azokat az erővonalakat, melyek mentén az 
egész adott (főleg Lukács rendszerével azonosítható) 
esztétikai rendszer elemeinek át kell rendeződniök. 
A szubjektivitás általános jelentőségéről szólva meg
állapítja, hogy ez „eredeti funkciójában az embernek 
mint szubjektív lénynek legáltalánosabb, ha úgy tet
szik, természetes magatartását is kifejezi az élet jelen
ségeivel szemben” (55-56). A szubjektivitás a művészet 
viszonylatában tevőlegesen mint érzelmi ítéletalkotás nyil
vánul meg, figyelembe véve, hogy a művészet alkotásai
val az embernek nincs közvetlen érdekkapcsolata -  a 
kapcsolatban közvetett, társadalmi, szellemi jellegű ér
dekek fejeződnek ki. Kiindulópontjának leglényege
sebb eleme, hogy -  miként az ún. ismeretelméleti esz
tétika bírálatára irányuló több más törekvés -  a művé
szetet a gyakorlat egyik sajátos formájának tekinti, s 
mint érzéki, tárgyi tevékenységet is vizsgálja. Rendszer
vázlatának sajátos, eredeti vonása, hogy következteté
seit a „termelő ember” és a „fogyasztó ember” dialekti
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kus ellentmondásának elemzésével alapozza meg. így 
újszerűén és érdekesen tudja meghatározni a képzelet 
szerepét a művészet legáltalánosabb vonásainak kialakí
tásában. A művészet eszerint a képzeletben teremti 
meg az egységet az ember fogyasztói szubjektivitása 
és termelői objektivitása között, s a képzelet egyben a 
lehetőség és valóság ellentmondásában kifejlő sajátos 
szubjektív esztétikai viszony közege is. A műalkotásban 
ß. konkrét, egyéni szubjektivitás méri föl az emberi lehe
tőségeket az adott történelmi valósághoz való viszo
nyaiban, próbára teszi az elképzelt lehetőség valósá
gosságát. Noha a valóság és a lehetőség ilyen szembe
sítése a képzeletben játszódik le, ez nem jelenti azt, 
hogy ennek nincsenek meg a maga szigorú játékszabá
lyai, helyesebben a társadalmi valóságban gyökerező 
objektív törvényszerűségei. Indokoltan állapítja meg a 
fentiekből következően, hogy ,,a lehetőséget tükröző 
művészi alkotáshoz való szubjektív viszony is bonyo
lultabb, egyénibb, mint az objektív igazsághoz való 
viszonyunk” (127). Ebből a gondolatmenetből az a 
megállapítás is logikusan következik, hogy a műalko
tásokról alkotott ítéletek és vélemények nem tekinthe
tők elméleti igazságoknak. Ez nem a művészet objektív 
meghatározottságának, vagy objektív társadalmi funk
ciójának tagadása, még ha kategorikusan el is utasítja 
azokat a nézeteket, amelyek — lényegében formális kri
tériumok alapján — a művészi értéket önmagában vagy 
némely összetevőre redukálva próbálják egyszer s min
denkorra meghatározni.

A művészi érték mértékét Gyertyán a tipizálással 
hozza kapcsolatba úgy, hogy a tipikusra vonatkoztatva 
felhasználja Lukács Györgynek a különösség kategóriá
ját illető elméleti megállapításait. A típusalkotás együtt
hatóit azonban Lukácstól eltérő módon jelöli meg. 
Aláhúzza a típusalkotásban a művész aktív, eredeti 
általánosító és egyénítő szerepét, s ezen az alapon kifej
ti, hogy nemcsak realista tipizálás lehetséges, mert a ti
pikus nemcsak tárgyi, hanem szemléleti különösségben 
is megnyilvánulhat, mindenekelőtt a stílusok és irány
zatok sajátosságaiban. Ezek a sajátosságok objektíve a 
konkrét történeti helyzet által vannak meghatározva, s 
magukba foglalják a kor tükrözésének művészi lehető
ségeit és korlátáit (illetve azok meghatározott részét).

Mindazonáltal a realizmusnak alapvető szerepet ju t
tat a művészetek fejlődésében, minthogy ez az irányzat 
(legalábbis programja, lehetősége szerint) „a helyze
tekben és jellemekben körülírt és teljességében megha
tározott emberi valóság közegében” (152) valósítja 
meg az általánosítást és az egyénítést, míg a többi 
irányzatok (az izmusok a példa) a történeti, szociológiai 
Szempontú teljességet valamilyen egyéb, művészileg le
hetséges, tipikus szempont teljességével, sőt abszoluti
zálásával helyettesítve tükrözik vissza koruk valóságát. 
A realizmussal (pontosabban annak „egy meghatáro
zott formájával”) nemcsak az egyéb irányzatokat állítja 
Szembe, hanem a realizmust is mint örök, a művészetben 
a materializmussal egyenértékű és analóg irányzatot, 
melynek „alkotóelvei — a valóság tudatunktól függet
lennek és megismerhetőnek tételezése, a valóság tör
vényszerűségeinek tudatos művészi tükrözése stb.” 
J157), s mely egyszersmind „a  művészetek következete

sen haladó irányzata” (uo.). Hogy ez a megállapítás 
csak állítás s csak a konkrét realizmus (realizmusok) és 
az elvont realizmus szembeállításával tartható „fenn” , 
kiderül több olyan megjegyzéséből, melyekkel a konk
rét realizmus korlátáira utal. Például amikor az izmu
sok történeti szerepét méltatva megjegyzi, hogy „bizo
nyos művészi ágakban -  a lírában vagy a képzőművé
szetekben -  a szocialista elkötelezettség előbb jelentke
zik a művészetek modern iskoláinak formanyelvén, 
mint a realizmus bizony hosszú időn át önismétlő, vagy 
éppenséggel retrográd mondanivaló jegyében álló for
mavilágában” (172).

A szubjektivitás aktív, alkotó művészeti funkciójára 
vonatkozó elgondolásait Gyertyán a kötet terjedelmé
hez képest viszonylag szűkszavúan ismerteti. Főleg azt 
hiányoljuk, hogy nem tisztázza álláspontját az övével 
rokon és párhuzamos elképzelésekkel kapcsolatban, 
amelyek, mint például Vanszlov nálunk is megjelent 
műve, szintén az alkotó szubjektivitás, illetve a művé
szet mint gyakorlatforma problémaköréből indulnak ki. 
Joggal és jól hivatkozik a képzelet helyére és szerepére 
a művészeti folyamatban, sőt ha úgy tetszik, a művé
szi megismerésben, de nem vizsgálja meg e gondolat 
tágabb lehetőségeit. A képzelet szerepét, a művészet 
mint társadalmi ideológia sajátosságaira utalva sokan 
a mítosz szó megszokott jelentésének átértelmezésével 
próbálják megjelölni. Az ezzel kapcsolatos elgondolá
sok többnyire misztikus elképzelésekkel vegyülnek, de, 
úgy tetszik, van a művészet társadalmi funkciójának 
ilyen általánosabb, az individuális műalkotások közvet
len hatásán túlnövő, a művészet társadalmi intézmény 
voltából fakadó összetevője, s ez, vagy maga a problé
ma, megérdemel némi figyelmet. Az aktív befogadói 
szubjektivitás kapcsán megvizsgálható az a körülmény 
is, hogy a műalkotások általában, s bizonyos típusú 
műalkotások, életművek, sőt szerzői életpályák különö
sen, úgy is feltűnnek, mint többé-kevésbé tartalmas, 
jelentőségteljes, célszerűen irányított ,,kihívás” az 
egyén és a társadalom kisebb-nagyobb közösségei szá
mára. Bár a szerző nem állítja, hogy esztétikai viszony 
csak a művészet világával kapcsolatban lehetséges, az 
ember művészeten kívüli esztétikai viszonyairól kevés 
szó esik, s nem kap funkciót eszmerendszerében az a 
körülmény sem, hogy az ember mint ember nemcsak a 
művészeten belül, hanem általában is a szépség törvé
nyei szerint alkot, formálja viszonyait. (Ilyen értelem
ben érthető a szerző által idealista felfogásként elutasí
tott nézet a társadalmi valóság társadalmilag objektív 
esztétikai minőségeiről...)

A tanulmány alkati hibája heterogén jellege: a könyv 
valósággal tanulmánygyűjtemény, sőt nem is csak ta
nulmányoké, mert némely fejezete, eszmefuttatása egé
szen publicisztikus jellegű. A szöveg 58 rövid fejezetre 
van tagolva, s ez önmagában is mozaikszerű benyomást 
kelt. Igaz, valóságos tárháza azoknak a különböző szin
tű, érvényességi körű megállapításoknak, észrevételek
nek (s elég gyakran: közhelyeknek), melyek a marxista 
esztétika és művészetszemlélet dogmatikusan létrejött 
vagy utóbb vulgarizált vadhajtásait nyesegetik. Sok
féle vonatkozásban találhatók benne ügyes ötletek, ér
vényes gondolatok és gondolati indítások, de az eszme
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futtatás színvonala meg is sínyli a sokfelé kapkodást. 
Főbb tételeinek határozott kifejtését is fékezi az, hogy 
minduntalan közelharcba bocsátkozik mindenféle vul- 
garizálásokkal -  nem is csak esztétikai természetűekkel. 
Másutt a minden irányban való (s vitáink kevésbé lel
kesítő vonásait ismerve, nem is célszerűtlen) „önbizto

sítás” készti terjengősségre. Különösen a könyv vége 
felé egész fejezetek sejtetik, hogy a szerző a kapott szó 
jogán minden aktuális kérdéshez hozzá akar szólni. Bár 
a szavak sodrásában újra meg újra épkézláb gondolatok 
bukkannak fel, kár ezért a szószaporításért.

Szili József

SZEMLE

Illés Endre már sokszor és sokféleképpen elmondta 
magáról, hogy mielőtt író lett, orvostudományt tanult. 
Üj könyvének előszavában ezt így fogalmazza meg: 
,,orvos akartam lenni, hogy író lehessek”. Ez a para
doxon azt fejezi ki, hogy Illés életrajzában a foglalkozás
csere nem jelöl egyszersmind hivatásváltást is. Harminc 
évvel ezelőtt írta azt a novellát, amelyben egy medikus 
hiába keresi a hulla nevetőizmát, majd hirtelen felisme
ri, hogy e kicsi izom hiánya és az eléje került egykori 
ember öngyilkossorsa egymást magyarázza. A bonctant 
gyakorló fiatalember az író útjára tévedt: oly sokat 
akart tudni az emberről, hogy már nem elégíthette ki 
a kés, de a röntgenkészülék, az elektrokardiográf és a 
legkorszerűbb laboratórium sem. De megtalálhatjuk a 
medikusévek ellenpéldázatát is. „Az az élmény -  írja 
Illés - , hogy valamikor Korányi Sándornak... tanít
ványa lehettem, hogy klinikáján pontosságra törekvő 
kórelőzményeket írhattam: a régi élmény jegyzett el az 
anamnézis iker-műfajával : a novellával és a drámával.” 
Ez a magyarázat tehát a kötődést hangsúlyozza. Még
sem mond ellent a másik emlék tanulságának : az a bi
zonyos fiatalember rátévedt ugyan az író útjára, de 
nemnenekült, hanem -a maga módján-továbbhaladt. 
Illés Endre legjellemzőbb írói vonása a kórboncnok és 
a kórelőzményt kereső orvos szenvedélyét idézi fel. Ha 
nem a medikusemlékekből indul is ki, ars poeticája vál
tozatlan. Egyik jegyzetében Dürrenmatt vallomását 
idézi : „Drámáim alapja sohasem egy tétel. Mindig egy 
történet.” Illést nem győzi meg ez az érvelés. „H át 
persze -  vitatkozik vele. -  Egy történet mindig hatáso
sabb, mint egy tétel. De engem mindig jobban érdekelt 
az ember. Egy embert bemutatni, megpörgetni, felemel
ni, elbuktatni s ha kell, felboncolni -  mindig izgalma
sabb feladat, mint egy tételt bizonyítani vagy egy tör
ténetet elmondani.”

De az önéletrajzi emlékezés esetleges motívumokat is 
egymás mellé állíthat, s az ars poetica mindig inkább az 
írói program, mint a termés tanulságainak megfogalma
zása. Az igazi bizonyíték Illés Endre új könyve, novel
láinak kétkötetes gyűjteménye. A száz történet tanúsága 
szerint Illést éppen csak hogy megérintette a kor titok
romantikája, csoda-vágya. Az egyre sűrűbb zűrzavar
ból ő a szigorú analízis útján igyekezett kijutni, s a di
vatos játékot jellemkísérletté változtatta. Az elébe ke
rülő alakot vagy életdarabot pontosan preparálja és a 
sebész örömével folytatja vizsgálatát, ha rávág a rejtőz
ködő daganatra. Egy diák és egy professzor szigorlati 
párharcát mutatja be, melyben a mindenáron győzni

Illés Endre: Száz történet

(Magvető, 1966)

akaró értelem hirtelen kegyetlenné válik : az egyébként 
nemes szenvedély magával ragadja a fiút, aki észre 
sem veszi, hogy miközben igazát bizonyítja, egy beteg 
halálos ítéletét közli. Azután egy hazudozó kisfiúról ad 
élesvonású rajzot, amelyen a korán elhalt anya képe 
dereng át egyre kegyeletrombolóbban. Majd egy te
kintélyes, tiszteletre méltó orvosprofesszor nyugdíjazá
sát jeleníti meg: valóban megrendítő, ahogy az öreg 
tudós régi munkatársainak sorfala közt elhagyja azt az 
intézetet, amelyet ő alapított. De menten eloszlik a 
megrendülésünk, amikor az ünnepelt szó nélkül meg
ismétli tragikus vonulását, hogy a búcsú-fotót elkészít
hessék róla. Ez a könyörtelen analízis a Zsuzsa-novel- 
lákban éri el első csúcspontját. Pedig ez a füzér a szere
lem tündéri varázsát idézi fel, bízó fiatal emberek bo
lyongását szép tájakon, szabadon és erősen. De ez az 
idill csak arra szolgál, hogy éles kontrasztja legyen a ki
ábrándító felismeréseknek, melyek az álság, a hűtlenség 
és az elmúlás árnyékát vetik a tündéri tájakra.

Talán nem is kell elmondanom, hogy mindez nem 
időtlen jellemanalízis. A korról szól ez is, a második 
világháborút megelőző szorongó és szorongató évekről. 
Hogyan? Ügy, ahogy Illés egyik bécsi jegyzetében meg
fogalmazta. „A hamisságot kell megírni. A leleplezést. 
A megnyíló élmény mélyén a rombolást. Az évszámot : 
1930. De számjegyek nélkül. Csak a sejtelmet, a szoron
gást. Az első összerezzenést.” De már amikor a brutális 
kor nyíltabb szóra kényszeríti, annak a kimondására is 
vállalkozik. Feltűnő, hogy 1938 után született történetei 
között egyre több a társadalombíráló írás. Ebből az 
időből való pl. A szerep. Ez a szerep megalázó. Egy si
keres férfi osztja ki szegény vénlány húgára, aki meg
hatódva fogadja el, s csak a ceremónia végén ismeri fel, 
hogy a külvilág előtt a nevelőnő szerepét töltötte be. 
S a parvenük, hatalmasok és fölényesek mellett fel
tűnnek a közelgő apokalipszis primitív szörnyei is: az 
anakronisztikus párbaj fanatikusai és a kicsinyes zsaro
lóvá züllött hajdani árulkodó diák.

Én mégsem ezekben látom Illés Endre második lépé
sét. Régi analízisét úgyanis befejezetlenül hagyta. A Zsu- 
zsa-novellák hősnője megérdemli a szigorú ítéletet, 
mert sok benne a romlékony anyag. De párja és bírája 
alig különb nála. Ha Zsuzsa idilljének felhői egy világ 
sötét pontjait jelképezik, akkor ítélkező szerelmese sem 
maradhat mindvégig tiszta fényben. Hiszen a férfi is 
annak az autós, exkluzív koncertes, kastélyos-villás,
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sznob világnak a bűvöltje, amelynek fertőző hatását oly 
éles szemmel látta meg Zsuzsa jellemében. Illés jó írói 
logikájára vall, hogy közvetlenül a Zsuzsa-novellák 
után megtalálható a befejezetlen analízis folytatása: a 
Hamisjátékosok. A kisregény emberpárja még távolabb 
kerül egymástól, a hazugságok eltemetik szerelmüket, 
s a gyűlöleten át a közönyhöz vezetik őket. Az álság és 
hazugság megtestesítője itt is a nő, de már a férfi sem 
maradhat a boncnok hideg és fölényes szerepében. 
Pedig megkísérli: kiskutya módjára futtatja a magát 
kellető nőt.

Tehát sikerült állattá aljasítania azt, kiben már ré
gebben is sok alantasságot sejtett. De ő lett a lealjasító. 
S igaz : kezében a bizonyíték, jó nyomon van, csak végig 
kell vinnie a kísérletet. De amikor végül a magára 
maradt, öngyilkos nő hullája mellett áll, egy régi egye
temi kudarc bukkan fel emlékezetében: nem tudott 
befejezni egy vegyelemzést, mert a sok kísérlet közben 
elfogyott a vizsgálandó anyag. S aki bíró volt, hirtelen 
vádlottá válik: maga mondja ki, hogy kísérlete kíván
csiság volt. Csak a tragédia képes megsejtetni vele az 
igazi titkot : „ahhoz, hogy egy szín éljen, egy másik szín 
kell, amely fellobbantja.”

A hős kísérlete kudarcba fulladt, de az íróé sikerrel 
folytatódott. Üj felismerései vezették harmadik korsza
kába: napjaink gondjai közé.

-  1948 u tán  nagy szünetjel következik a gyűjte
ményben : az Andris dátuma már 1956. A szerkezetnek 
ez a néma drámája felfokozza a várakozást: vajon 
az élet újabb fordulói nyomot hagytak-e Illés művein? 
Látszólag alig. De feltűnő, hogy az utolsó tíz év ugyan
azokat az írói reflexeket váltotta ki benne, mint a hábo
rús időszak, amelyben a társadalmi-történelmi felelős
ségtudat először törte át a hűvös szemléletet. Ismét 
gyakrabban fordul a szatirikus ábrázolási mód felé. Az 
ítélet, A hullaszekrény és A pofon azt bizonyítja, hogy 
kívülről és együttérzés nélkül tekint vissza a múltra.

A szatíra mint a film negatívja jelzi a világ megválto
zását. A Kettős kör, a Nehéz tavasz és még néhány új 
novella viszont a pozitív kép evidenciájával fejezi ki 
ugyanazt. Az előbbi a munkás élet apoteózisa, az

K arin th y  Ferenc: Víz fölött, víz alatt

(Szépirodalmi, 1966)

Karinthy Ferenc gyerekként került az irodalomba, s 
mikor írni kezdett, mindenütt tá rt kapukra talált. 
E szerencse mégsem tette könnyelművé: a játékos
könnyed magatartás mögött indulatok sűrűsödtek, el
szántság és szigorú önismeret rejtőzködött. Nem az 
örökség, a születés kegye tette íróvá, hanem a papírra 
kívánkozó mondanivaló, a feladat és a hivatás: nem
zedékének világáról, gondjairól, drámájáról akart val
lani. A Don Juan éjszakáinak játékossága, a Szellem
idézés és a Kentaur töprengő, vallomásos korrajza sokat 
ígért. Egyszerre jelent meg bennük a könnyedség és az 
érzékenység, az ifjúság felhőtlen derűje és a környezet

utóbbi az emberi összefogás erejének és szépségének 
példája. S számos történetet idézhetnénk, mely a társa
dalomban magára maradt ember tragédiáját és az ön
zés kártevését mutatja be.

Mindebben mégsem találunk feleletet a Száz történet 
makacs kérdésére. Azaz: csak a végeredményt kapjuk 
meg, a levezetést nem. Ezt még mindig a Zsuzsa és a 
Hamisjátékosok gondolatmenetének folytatása ígéri. 
Ezért emelkedik ki Illés újabb terméséből az Andris. 
A címadó egy mai életkeretek között növekvő kamasz- 
fiú : dolgozó szülei mellett magányossá lesz, s izgalmas 
kísérletekbe fog: először ellop valamit a szomszédból, 
majd meg akarván ízlelni a halál állapotát, felakaszt
ja  magát. Tragédiája a kísérlet kegyetlenségének elíté
lése és egy humánusabb életszemlélet sürgetése. A 
Zsuzsa a kísérleti analízis eredménye. A Hamisjátékos ok
ban a kísérletező az önleleplezésig fokozza az analízis 
kérlelhetetlenségét. Az Andris a kísérlet eltorzulásának 
-  az életszemléletté nőtt módszer veszélyeinek -  felisme
rése. De csak a felismerése. Az írói következtetéssel még 
adós a Száz történet. Illés szenvedélyét igazán még min
dig a leleplezés kelti fel: egy mai Zsuzsánna megraj
zolása, aki már hiába kelleti magát a mai vének előtt, 
vagy a trükk felfedezése az első pillantásra vonzó ötlet 
mögött. De ha a Hamisjátékosok és az Andris felismerése 
jogos, a leleplezés önmagában elégtelen. Két metsző 
élű írás -  a Zsuzsánna és az Egyfiatal lány fekete szemüveg
gel — erre a legmeggyőzőbb bizonyíték. Mindkettőben 
egy hálóba került ember vergődik. Illés szerint itt kez
dődik a mű. De hozzáteszi : „Persze a pillanat, a háló 
az ember csak lehetőség. A küszöb.” Márpedig ez a két 
írás csak etűd, pillanatfelvétel, s így jelentése sovány: 
a magatartásformák egyik alapképletének illusztrációja. 
A magatartásformák ábrázolása nagyon magas cél, 
de csak ha — mint a klasszicizmus — valaminek a legyű
rése, összegezése. Hic et nunc : változó, nyüzsgő, ellent
mondásos korunk gondjaié, gondolataié, reményeié, 
fájdalmaié és megszámlálhatatlan alakjáé. Az író szen
vedélyének és egymásból kinövő új felismeréseinek 
küzdelme ezt ígéri.

Bodnár György

tragikuma. Annak az értelmiségi és művész-fiatalság
nak az „éducation sentimentale”-ját ábrázolták, amely 
a háborúban nőtt fel: még őrizte a gyermekkori derűt, 
de már beárnyékolták sorsát a későbbi tragédiák. Fia
talosak voltak ezek a regények és őszinték, az önelemzés 
szigora éppúgy átjárta őket, mint az ifjúság jóízű m á
mora, „kékvirágosan romantikusak és pestiesen jó 
pofák” — mondta róluk a korabeli kritikus. E sebzett 
nemzedékről beszélnek az új kötetben vállalt első no
vellák is: a játékos, a sivár valóságot szürrealista hu
morral kendőző Vacsora} és a nemzedéki megrendülésről 
tanúskodó Szabadság.

Karinthy Ferenc azonban nem ezt az utat követte 
tovább, s azt sem várta meg, hogy megérlelődjenek
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egyéniségének legsajátabb tulajdonságai; a negyvenes 
és ötvenes évek fordulóján egyszeriben a sematikus 
irodalom első vonalába állt. Rutinmunkát végzett, 
sorra dolgozta fel a sematizmus közhelyeit. Az élet
műben oly nagy törés következett, hogy az írónak 
mindenképpen válságba kellett kerülnie, olyan művészi 
zavarba, aminek következményei máig észlelhetők. 
Igazi alkotás nem is született ezekben az években. Még
is jól tette, hogy néhány hangulatosabb, formásabb el
beszélését — A bányarémet és a Fényes szellőket — felvette 
válogatott novellái közé. E terméketlen szakasz szeren
csére hamarosan lezárult: a Budapesti tavasz a kezdés 
személyes élményeit elevenítette fel, nagyszabású kí
sérlet volt arra, hogy tovább építse személyes jellegű 
hőseinek sorsát, átvezesse őket a háború végső megpró
báltatásain, s eljuttassa őket a felszabadulást követő 
idők problémái közé. Igényes vállalkozás, és igényesek 
a szomszédságában termő irodalmi riportok is, — főként 
az Ezer év. Ebben Karinthynak valóságos és lényeges 
társadalmi problémára sikerült rámutatnia.

A kor irodalmi harcai mégis arra intették, hogy el- 
határozóbban térjen vissza ahhoz a témakincshez, ami 
felé már a Budapesti tavaszban is tett néhány lépést. 
Egyéniségének valódi lehetőségeit az ifjúság környeze
tének, társainak ábrázolásában fedezte fel. így ju to tt az 
„irodalmi történetek” (Baracklekvár, A titkár, A jó  hié
nák ) és a sportnovellák (Ferencvárosi szív, Víz fölött, víz 
alatt) közé. Az előbbiek a családi legendákat-anekdo- 
tákat, az utóbbiak pedig sportpályafutásának élmény
anyagát beszélték el. Némiképp a kiábrándulás termé
kei voltak: csalódott a sematizmus által kompromit
tált „közéletiségben”, emlékezni és szórakoztatni akart. 
Témái között azóta is gyakran jelentkezik a bohém
ifjúság elsüllyedt Atlantisz-világa: az Ifjúság, szerelem, a 
Béla bátyám, a Húsz pengő, a Hátország régi csínyekre, 
szerelmekre, haverokra emlékezik, régi történeteket 
mesél. De jelen van a mai pesti művészvilág anekdotá- 
sított életanyaga is, azok a történetek, melyeket apró 
eszpresszók kávégőzében, a Gerbeaud kuglófjai között 
és a Fészek bárjának asztalainál mesélnek egymásnak 
az emberek. A Komédiások, a  Tetovált nő, a Gervay Pesten, 
Az utolsó Kollonils hasonlíthatatlanul „pesties” anyag, 
egy nagy múltú urbánus hagyomány újjászületésének bi
zonyítékai. Karinthy abba az irányba tájékozódik ben
nük, amit a humoros városi irodalom még a század 
elején kijelölt. A modern magyar irodalomnak—manap
ság gyakran utalunk erre — volt ugyanis a Nyugat 
mozgalma mellett egy radikális városias irányzata is: 
Gábor Andor, Molnár Ferenc, Heltai Jenő, Lengyel 
Menyhért, Bíró Lajos és mások müveiben. Ez az irány
zat színpadon, versben és prózában egyaránt a humo
ros műfajokban érte el legjobb színvonalát : a modern 
magyar szatíra az ő írásaikban született meg s izmoso
dott a századelő egyik leghangsúlyosabb irodalmi je
lenségévé. Az ellenforradalom évtizedeiben azonban 
éppen ez az irányzat szenvedte el a legnagyobb vesz
teségeket: képviselői sorra emigrációba kényszerültek, 
neveltjei pedig olcsó szellemességgé liberalizálták a 
hajdani radikális eszmeiségű vitriolos szatírát, a pesti 
polgárság kiszolgálóivá szelídültek a megfegyelmezett 
kabarészínpadokon. A radikális városi irodalom, vagyis

ennek szocialista örököse, csak a felszabadulás után 
jelentkezhetett újra : Gábor Andor személyében. A ha
gyomány tehát kettős: a szatirikus-radikális városi 
irodalom és a liberalizált humoros irányzat. Karinthy
nak minden: személyes örökség, tehetség, szatirikus 
képesség, stiláris erő a rendelkezésére áll, hogy a 
nemesebb, igényesebb hagyományt kövesse. Választása 
láthatólag erre is esett. Van ennek jó néhány jele: el
beszélések, karcolatok (pl. a Hátország, a Béla bátyám, a 
Komédiások), melyek tartózkodó stílusban adják a közel
múlt vagy a jelen pesti polgárságának élénk szatíráját. 
A többség azonban éppen az író lehetőségeitől marad 
el, nem többek ezek, mint érdekesen megírt, olvasmá
nyos és hangulatos sztorik. Erényeik nem az egészben, 
hanem részletekben rejlenek: főként a figurák ábrázo
lásában, az atmoszféra megteremtésében. Mert Ka
rinthy mindkettőt fölényes biztonsággal oldja meg. 
A sportnovellák anekdotáiból kibontakozó arcok, az 
irodalmi világ olyan jólismert típusai, mint A tetovált nő 
költője, Az utolsó Kollonils kritikusai, a Gervay Pesten 
pesti müvészfigurái elevenek, olykor írói telitatlála- 
tok. Apró részletekből fölépített atmoszferikus környe
zetrajzai — a Dukich Emil születésnapjának professzor
családja, a Hátország siófoki tenyészete, de még A Tor
ricelli űr emigránsvilága is -  sejtetik igazából Karinthy 
Ferenc tehetségét. Ezek az erények sem megvetendők: 
kevesen tudnak ma néhány vonással oly élővé varázsol
ni egy figurát, s oly nyilvánvalóvá egy atmoszferikus 
hangulatot, mint éppen ő. Csak kívánhatjuk, hogy 
artisztikus eredményeit valamely súlyosabb — akár sza
tirikus -  mondanivaló szolgálatában is kamatoztassa.

Olyan novellát azonban, ahol a figurák és a környe
zet rajza valami magvasabb mondanivaló köré szer
veződne ; ahol az írói becsvágy megelégelné az emlékek 
vagy a furcsaságok anekdotázásra csábító kényelmét, s 
a drámai összeütközések szenvedélyét élesztgetné, ke
veset olvasunk. A legigényesebb írások a Régi Nyár és a 
Kék-zöld Florida. Az első az újvidéki mészárlások pszicho
lógiájába próbál behatolni, s ha nem is oly puritán 
tökéllyel, mint Cseres Tibornak, de sikerül elénk állí
tania a tettesek egyik típusát: egy entellektüelből gyil
kossá züllött fiatalembert. A második egy disszidens 
vízilabda-együttes morális zuhanását beszéli el, meg
éreztetve a gyökértelenné váló, idegen életformáknak 
kiszolgáltatott ember tragédiáját. Valójában ez a kötet 
legjobb elbeszélése.

Az új kötet tehát friss és élvezetes írásokat kínál, de 
még több sürgető kívánságot ébreszt. Főként a válasz
tott hagyomány eredményesebb kiaknázása iránt. Ha 
novelláinak nagy részét azzal a városias-szatirikus no
vella-ideállal szembesítjük, amely Gábor Andor, Bíró 
Lajos -  vagy akár saját legjobb írásaiban öltött testet, 
elégedetlenek lehetünk. Karinthytól nem mosolygásra 
késztő sztorit várunk, hanem szatirikus lendületet, nem 
jólértesültséget, hanem a hamis életformák és meg
tévesztő álarcok mögé világító fölényt. A műfaj a tárca
novella megoldásaira, a túlságos könnyedségre, az 
anekdotázás kényelmére csábít: a Hátország és a Kék
zöld Florida írója nem érheti be velük. Gyakran bebizo
nyította, hogy sokkal többre képes, s tudjuk, többre is 
hivatott. Pomogáts Béla
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G á li I s tv á n : Csapda
( Magvető, 1966)

Hogyan születnek a jelentős művek? Utólag mindig 
kiderül, hogy törvényszerűen, kiszámíthatóan. Mint a 
hegyek, az évszakok, a forradalmak: pontról pontra 
belátható folyamatok végeredményeképp. Természetü
ket is ebből a sajátos helyzetből veszik. Lezárnak és 
folytatnak, megőriznek és átalakítanak egyszerre. 
Bennük van az anyag, mely megvalósította a törvényt, 
a törvény, mely mozgatta az anyagot, bennük a pilla
nat, mikor a törvény teljesedik, az anyag pedig merő
ben új formát ölt. Vagyis? Észre kell venni ezt az 
alkalmat, meg kell felelni ezeknek a föltételeknek. 
Nehéz próba. S bár sokan vágnak bele, kevés, aki 
megállja. Gáli Istvánnak most sikerült. Oly nyilván
valóan, hogy regényét, a Csapdát, szellemi életünk ese
ményeként kell számon tartanunk. Máris, az első olva
sás után, habozás és tűnődés nélkül. Bármily hihetetlen, 
mégis úgy igaz, hogy legújabb irodalmunkban ez az 
első valóban politikai regény. Valóban politika, nem 
politizálgatás. Valóban regény, nem rcgényesítés. 
Történelmünk még eleven ötven esztendejét fogja át a 
tegnapi és mai változások, eredmények kilátójáról.

Rokona a Húsz órának, a Rozsdatemetőnek, a Próféta 
voltál, szívemnek. Sietek azonban a tisztázással, mert a 
művészetben a rokonság emlegetése korántsem egyér
telműen hangzik. Ezúttal a foganás helyzete azonos. 
Egy történelmi korszak zárulásának s egy másik kez
detének a  helyzete ez; a visszapillantó mérlegelésé, 
meg az előrenéző tervezésé. Művészetben, társadalmi 
gondolkozásban az összegező, az általánosító alkotások 
talaja és serkentője. Példák sora bizonyítja, mennyire 
természetesen és elkerülhetetlenül ju t előtérbe ilyenkor 
az ítélkező, a törvényeket kereső és alkotó szellem, a 
részletezővel, a fölhalmozóval szemben. Megváltoznak 
a műfajok is. Elemeik új, más arányú s fajtájú egységbe 
rendeződnek. Üj és más, de nem tetszőleges arányú s 
fajtájú egységbe! Itt is minden az alapozáson múlik. 
Eme regények, műfaji megoldásukban, hasonlítanak 
ugyan: az időrendet a motívumok rendjével, a cselek
mény zártságát az eszmék zártságával váltják föl. De 
mintegy a szerves anyagok hasonlósága ez ; a válaszok 
egyezése az egyező körülményekre. Különbségeik már 
a megformázott, a közvetlen tárgyból erednek. Talán 
a megírás, azaz a megírhatóság egymásutánja is. 
Fejes regénye, majd Sántáé, Somogyi Tóthé, végül 
Gálié: az események érlelődésének, a tisztázás és a 
tisztulás teljességének más-más fokát igényelte. És fejez
te ki, és siettette és segítette tovább. Hogy pedig a 
politika — mely a gyakorlat elmélete s az elmélet gya
korlata — csupán a társadalmi és a szellemi élet tör
ténéseinek hosszú láncolata végén kínálkozott írói toll 
alá, ez a természetéből következett.

Következett ebből más is. Politikáról írni, most, 
nálunk, nem  egyszerűen úgynevezett kényes dolog, 
de létfontosságú ügy. Országos felelősséggel jár minden 
döntés, m inden minősítés benne. A Csapda írója vállalta, 
mert vállalhatta ezt. Regényének szilárd, kettős ala
pozást adott. A kommunista politikát a magyar mun

kásmozgalom fél évszázados történetébe ágyazta, egy
szersmind világtörténeti léptékkel mérte. Itt ez a pár
beszédtöredék, mely a regény magvának tekinthető: 
„M ert a politika keserves dolog? Hát ez nem igaz!... 
Én szeretem a politikát... És gyönyörködöm benne... 
A politika az emberiség önirányításának, önmaga meg
szervezésének a legmagasabb foka.” Tehát humanitás, 
tudomány és cselekvés. Egyesíti a humanitás erkölcsi- 
ségét, a tudomány biztonságát és világosságát, a cse
lekvés erejét; ám a cselekvéssel járó korlátoltság, a mér
legeléssel és a megkülönböztetéssel járó késleltető 
határozatlanság nélkül. Nagyszabású kísérlet, melynek 
egyszerre célja „az emberiség életének új formáit meg
találni”, s eme keresés közben kiküszöbölni a kísérlet 
veszélyes kockázatait. Csupa megszorítás, függés, 
kölcsönös feltételezés. Végül oly bonyolult mérték- 
rendszer, mely csakis eszményinek vehető. Persze, tel
jességében ennek szánja az író is. Mint folyamatot 
ábrázolja, mely bontakozva és tökéletesedve tart bon
takozó és tökéletesedő célja felé. Ennél a mozzanatnál 
mintha a gondolat elszakadna, vagy legalább eltávo
lodna az erkölcstől. Mintha, utólag, fölmentést adna 
az erkölcsi minősítés kényszere, sőt lehetősége alól. 
Gáli azonban megmagyarázza, hogy ez a föltételezés 
maga is csupán része a folyamatnak. De a szubjektív, 
s nem az objektív oldalhoz tartozik. így hát erkölcsileg 
is megítélhető; ha pedig megítélhető, akkor elítélendő! 
Mert a politika nem szükségszerűen amorális. Épp 
itt húzható meg a mérték állandó határvonala : aki az 
erkölcstől függetlennek képzelt politika nevében és 
fedezetével cselekszik, az erkölcsi vétséget követ el. 
Beszennyezi a politikát; tehát politikailag is vétkes. 
Ezen a határon túl közvetlenebb, ámyalatosabb ítél
kezés kelletik. Mely, valamennyi összefüggés valameny- 
nyi ágát-bogát hajlékonyán követve, képes hibátlanul 
összekapcsolni az eszményi mértéket a körülmények 
adta lehetőségekkel. Itt és így tapad a törvények szikár, 
tömör állványzatához a történelem forrongó nyers
anyaga. Gáli megrajzolja a munkásmozgalom, a kom
munista politika útját. Még az „apostoli korszakot”, 
utána a Tanácsköztársaságot, az illegalitást, az ellen
állást, a  koalíciós éveket, a proletárdiktatúra megterem
tését, az önkény időszakát, 1953-56 vajúdásait, a meg
újhodást, és végezetül a szövetségi politika kiépítését. 
Bemutatván és figyelmeztetvén, hogy egyetlen ember
öltő alatt hány gyökeresen eltérő irány, korszak, hely
zet követte egymást. Megannyi módozata az elmélet
nek s a gyakorlatnak. És megannyi lehetőség a célok, 
az eszközök, a cselekvések tökéletesítésére és teljesíté
sére, megannyi alkalom a tévedésre, a bűnre, a bukásra. 
Ha a politika „az emberiség önirányításának legmaga
sabb foka”, egyúttal legélőbb közege, legösszetettebb 
módja is. Csapdák egész sorát rejti. A csapdák csapdája 
pedig : ama valóságosnak tetsző hiedelem, hogy a poli
tikát lehet jól tervezni és eredményesen gyakorolni 
az erkölcsiség kirekesztésével, s az emberiség önmeg
valósítására figyelő távlat híjával. Biztos vesztes az, aki 
belelép.

A regény nem hideg számítással, nem kaján szelie-
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mességgel építgeti a csapdákat s figyeli az eltűnők 
kalimpálását. Nem „felülről és kívülről” ábrázol. 
Fölállítja ugyan a csapdát, de áldozatnak tekinti azo
kat, akik belehullanak. Történelmi anyaga ezáltal kap 
hitelességet, összefüggései ezáltal nyernek mélységet, 
eszméi pedig markáns, tragikusan komoly árnyalato
kat. Csapdába bukott, csapdába sérült alakjai küz
delem közben hulltak ki a sorból, vagy küzdelmek után 
rokkantak meg; jót akartak, de rosszul akarták. Ha 
nem hősök, legalább áldozatok. Ök azok, akiket el
veszített a munkásmozgalom, a kommunista politika. 
Ilyenekként azt is kifejezik, hogy a mozgalom maga 
nem kerülhette el a csapdákat. Ebben áll a regény 
bíráló szerepe is. Kíméletlen ez a bírálat, mert a leg
fájóbb helyen sújt. De nem felületes. Okol, széjjel
választ, tanulságokat von le; figyelmeztet, erősít, 
biztat.

Maga is segíti az „önirányítás” nagy tervét és mun
káját. Fontos törekvése, hogy megfogalmazza az új 
emberi értékrend kialakításának szükségességét, s né
hány alapelvét. Nem más ez, mint politikafölfogásának 
egyenes következménye és kellően tágas alkalmazása. 
Szakít a nemrégen még érvényes gyakorlattal, azzal, 
hogy az emberi értékrend sarokkövét a mindenkori 
politikai taktikához pászították. A regényben körvona
lazott eszmék alapja ez: emberi értéke van minden 
valóságos hozzájárulásnak az emberiség önirányításá
hoz ; s emberi értéke csakis a valóságos hozzájárulásnak 
van. Ezen belül a politikai hozzájárulás csupán egy 
terület. Hatékonysága attól függ, mennyiben tudja 
áttekinteni, hasznosítani, majd szervezni és segíteni az 
emberi tevékenység valamennyi többi területét. Mivel 
ez objektív mérce, pontosan mutatja a hiányt is. És ez 
is csapda. Mihamar lefokozza a bármily szép és jeles 
szándékot, ha nem fedezi méltó cselekvés; de a cselek
vést is, ha öncélú, ha látszólagos, ha eredménytelen. 
Leleplezi a hamis értékrendet. Megfosztja dicsfényétől 
a tévesen, a mesterkélten megdicsőített magatartást.

Változva emelkedő folyamatosság: tartalomnak, 
formának egyaránt ez a meghatározó elve. Különbsé
gek és változatok tartják a regény íveit. Mozgását az idő 
haladása és az életanyag fokozatos kibontakozása szabja 
meg. Mindez -  hogy úgy mondjam -  igazi epikusság- 
hoz vezet, epikussághoz, mely az elbeszélt világba azt 
emeli be, ami a világból elbeszélhető, a folyamatosságot 
és a változást. A szerkezet három pont köré rendezi 
az elemeket. Bársony alakjának fölidézésével a már 
lezárt múltat, a már mással helyettesített régit, a jó

részt tisztulatlan kezdetet ábrázolja. Kurucz mind 
teljesebb, mind fontosabb szerepével a múltat lezáró, 
a régit megváltoztató, a még jórészt tisztulatlan állapo
tokat egyre tisztító-tökéletesítő jelent kapcsolja be; 
ez a szerep egyúttal a különböző idők viszonyító, el
rendező síkja is. E két alapvető folyamat, a különbségek 
eme két szélső pontja között helyezkednek el azok a 
sorsok, alakok, melyek összekötnek és eltávolítanak, 
kiemelnek és elmosnak, fontossá minősítenek vagy 
jelentéktelenné törpítenek; differenciálják a mozgást, 
a különbséget, a távlatot. így ötvöződnek az elemek 
történeti, eszmei, logikai egésszé. így sorjáznak végig 
a munkásmozgalom, a kommunista politika korszakai, 
módszerei, típusai. így rajzolódik ki a mai társadalmi 
gondolkozás és emberi magatartás jól választott kör
képe. Illő szerepben és keretben, ott a modern tech
nokrácia híve éppúgy, mint a megcsömörlött nihiliz
musé; a konzervatív és dühödt szélsőbal képviselője 
éppúgy, mint a sznob nyugatimádaté; a visszahúzódott 
közömbösségé éppúgy, mint az okos, szenvedélyes 
(éretten modern) kommunista értelmiségé; az elvetélt 
sorsú nemet-mondóé éppúgy, mint a helyezkedés auto
matájává züllött igent-mondóé; a mindent vizsgáló, 
kutató frissességé éppúgy, mint a mindent fásultan 
elfogadó ernyedtségé. A három szál aztán, szilárd 
kötésben, ott találkozik, ahol a regény tételesen is 
megfogalmazza az utolsó tanulságot : hogy nincs meg
állás, nincs befejezettség, nincs tetézhetetlen csúcs. 
De van előrelépés és van emelkedés...

Jelentős mû a Csapda. Vagyis következetes. Hanem 
a következetessége egy helyütt megbicsaklik. A nyelv 
értelmezésében. Mint minden modern írás: a köz
nyelvet tekinti nyelvi anyagának. Viszont nem újra
teremti ezt a nyelvet, a szókincs és a mondatfűzés 
elemeiből, hanem inkább átveszi, használja. Nyelvi 
naturalizmusba ugyan kevés alkalommal csúszik. De 
művészetté sem avatja a nyelv anyagát. Mondatfűzése 
úgy laza, hogy helyenként homályos. Szókincse úgy 
mindennapi, hogy helyenként szürke, erőtlen. És ebben 
áll a tévedése! Hiszen a köznyelv spontánul kötetlen 
mondatfűzését az irodalom csakis tudatos, megszer
kesztett kötetlenséggel adhatja vissza művészi rangon. 
A spontánul keresetlen szókincset pedig a választékos, 
az okot, célt, következményt mérlegelő keresetlenséggel. 
Ennek a regénynek van mit mondania a mi évtizede
inkről az elkövetkező évtizedeknek. Bizonyos, hogy a 
nyelvi következetlenségek eltüntetése emelné az értékét. 
Meghosszabbítaná a maradandóságát.

Székelyhídi Ágoston
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B aranyi Ferenc: Az a merészség
(Magvető, 1966)

Jószándék, tisztes törekvések -  kudarc a megvalósulás
ban, ez lehetne Baranyi Ferenc új kötetének sommás 
jellemzése. De miután minden sommázás leegyszerűsít 
és torzít is egyben, ha csupán fenti tételünket bizonyít
juk, elkerüli figyelmünket az a sokkal általánosabb je
lenség, amelynek csupán egyik tünete a népszerű fiatal 
költő harmadik kötetének sikerületlensége.

A közéleti költészet fogalmának téves értelmezéseire 
gondolunk elsősorban. A helyenként még mindig ten
gődő felfogás szerint: közéleti költő az, aki politikai 
eseményeket, tételeket „megversel” . E nézet közismer
ten a sematizmus szüleménye, követői sosem juthatnak 
tovább a jól-rosszul adjusztált alkalmi rigmusoknál. 
A politikának természetes módszere a taktika (amely 
azonban nem változtathatja meg az alapvető stratégiai 
koncepciót), a jelentős művészetnek minden alkotása 
„stratégiai” jellegű: nem csupán az alkalom és helyzet, 
de a világszemlélet kifejezése elsősorban. Csak a szimpli- 
fikáió, egyrétű, a valóság összetettségét és dialektikáját 
felszínesen értő verselés marad valamely részjelenség 
puszta bemutatásánál. Illyés Gyula vagy Benjámin 
László (élő példákat említünk, de sorolhatnánk a hal
hatatlanokat is Majakovszkijtól József Attiláig) komp
lex világképébe belefér az igazi közéletiség, sőt még az 
aktualitás megjelenítése is, ám ilyen természetű alkotá
saik mindig hordoznak -  a „pillanatnyi” ábrázolásán 
túl -  valami általánosat is. A közéleti költészet hamis 
vagy téves értelmezése a középszer és az emberi, művé
szi kiforratlanság ismertetőjele.

Baranyi Ferenc első két kötetét (Villámok balladája 
1962, Hazatérés 1964) a kritika és a közönség egyaránt 
örömmel és szeretettel fogadta. A kritikusok mindenek
előtt az új, már a szocialista társadalomban felnövekvő 
generáció egyik képviselőjeként üdvözölték; a közön
ségnek az tetszett elsősorban, hogy kozmikus méretű 
váteszek helyett a versben ismét hétköznapi emberrel 
találkozhat. Ugyanakkor Baranyi jelentkezése némi fá
ziseltolódással egybeesett a világszerte felbukkanó „dü
höngő ifjúságiéval : Jevtusenkót vagy Osbornet ugyan
úgy említhetnénk, mint Capotet vagy Richardsont. 
E világméretű nyugtalanság egyik fontos közös előidéző
je: a lázongok kezében már nincs fegyver, nincsenek 
konkrét harci célok; hosszúra nyúlt „Sturm  und 
Drang”-korszakukban követ hajigáinak, ablakot zúz
nak. Szerencsés esetben a „dühöngök” magukra talál
nak: megtanulják, hogy kire-mire haragszanak és miért. 
Más esetekben konformistákká szelídülnek. Baranyi -  
úgy véljük -  belemerevedett a kezdetben hiteles nyug
talan tartásba: amit eleinte komolyan gondolt, harma
dik kötetében csupán szerepnek tűnik. Aki Az a merész
ség című könyvét olvassa, úgy érzi, olyan férfit lát, aki 
elfelejtette, hogy eltelt az idő, s a kinőtt kamaszöltö
zetben járkál továbbra is, holott már gyérül a haja.

A kései kiforratlanság több síkon is jelentkezik. Min
denekelőtt a fentiekben említett téves közéletiség-értel- 
mezésben. Baranyi verseiben valóságos problémákkal 
vívódik, de ezek — miután a költő többnyire csak a fel

színi megjelenítésig jut -  rendszerint valamilyen tetsze
tős vagy kevésbé formás szólammal zárulnak. A kötet 
kezdőverse (Költőnek lenni) például jó néhány létező 
gondot, bánatot zúdít az olvasóra: „H a itt él Krisztus / 
egy keresztre-szegzés / e megváltandó népnek szinte 
semmi: / ki néki szánta életét, legyen kész / naponta 
érte kínhalálba menni” vagy: „marék dohányért sír e 
nép s pazarlón / félig se szítt pipáit sutba vágja.” Más 
hasonló súlyú, lélekzaklató bajok felemlítése után telje
sen váratlanul, szinte „deus ex machina” megjelenik 
a megoldás: „De itt költőnek lenni akkor is szép, / ha 
együttjár a hétszer-elvetéssel, / Felhő mögül előbukkan
va ismét / a csillagon még tündöklőbb a fényjel.” Az 
olvasó azt hiheti, Baranyi csupán ,,vallásos” hittel re 
méli a világ jobbrafordulását, nem tudományos világ- 
szemléletre alapozza nézeteit. Mintha ezt hallanók: 
,,vannak még nehézségek, de sebaj, sose halunk meg” . 
S bizony a kötet verseinek komoly hányada zárul ha
sonlóan (pl. „nem láger öl, csak sanda gúny, hamis vád, 
/ de úgy leszek naponta kommunistább, / hogy meg- 
szurkálva is, őszinte-híven / a nékünk fordult érmét fé
nyesítem.” -  máshol: „nézd: csillagok körülragyogják / 
az ember hódítatlan ormát” ). Nemcsak a márlírszerep 
idejétmúlt, a problémák automatikus megoldódása is 
kamaszos képzelgés. Baranyi némely verse szerint a vi
lág -  bár harcokban alakul -  bizonyos ideig tartó küz
dés után, mint a mesében a „terülj-asztalkám”, a szo
cializmus is hirtelen varázsszóra itt terem. Aligha hihe
tő, hogy ez lenne a költő szemlélete, inkább arra követ
keztetünk: nem gondolta végig gondolatait, illetve nem 
érlelte meg eléggé verseit.

A művészi megmunkálás elégtelenségét jó néhány 
példával igazolhatjuk. Képzavarok és elkoptatott jel
zők találhatók még a kötet egyébként szép, jobb sorsra 
érdemes írásaiban is. Például : „én meg igyekszem eny
hét adni / oly áttetszőén, mint a kristály” (a kristály 
valóban áttetsző, de enyhet aligha adhat). Sorolhatjuk 
a fáradtságra, az átélés gyenge intenzitására utaló jel
zőket is, amelyek e fiatal költészetnek XIX. századi 
csengést adnak : pl. csípős gúny, sanda gúny, hamis vád, 
tisztuló rend, bátor ifjúság, vértiszta vágy, csalóka val
lomás, szőke napsugár stb. S a kötet legbántóbb beteg
sége: sok az öncélú, funkciótlan rím. Nem ritka sajnos 
még az sem, hogy Baranyi pl. vers-zárás alkalmával 
a rímelés kedvéért töltelékszavakkal is megelégszik: 
„számolni kell velük, s azzal is, elparázslón, / hogy a cél 
őmiattuk nő túl a vállaláson.” (Nem a halál nehéz.)

Pedig kár a sok nemes indulatért. Igaz gondolatok 
perelnek még az elsietett versekben is. A provincializ
mus, maradiság, karrierizmus, a pazarlás, a közösség új 
törvényei, az eltunyulás elleni küzdelem, a példaképek 
apoteózisa, a babonák görcsei, a társadalmi felelősség, 
az átalakuló erkölcsi kategóriák -  mindmegannyi élő 
gond -  elegendő táptalajt adhatnának egy jelentős köl
tészet fölnevelésére. Sikerül is a kifejezés, ahol Baranyi 
valóban önmagát adja, s annak megfogalmazására 
vállalkozik, amit emberi habitusa sugall s amit költőileg 
is megélt. (Pl. Gsoóri Anyám, fekete rózsa című versének 
távoli testvére, az Apám; a Radnóti emlékvers: És költő
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volt, igen ! ; néhány sutaságtól eltekintve a Ballada a dol
gok etikájáról; részben a Sziciliana s különösen A szél be
fordul, A vendég és a Mindkettő emberül.)

Baranyi harmadik kötete tehát elsősorban a differen
ciált világnézet hiányát mutatja. Talán épp egyik leg
erőteljesebb, feltétlenül átélt, őszinte indulattá verse 
szemlélteti az egysíkúságot, kiforratlanságot legpreg- 
nánsabban: „kiáltom és megszenvedem s százszor le
írom én, hogy izmos / szabad akaratom, dühöm és má

A Times Literary Supplement „The American Imagi
nation” című különszámában azt írja az 1950-es évek
ben megjelenő új amerikai írógenerációról, hogy „az 
alkotó jelen távlatát nyitotta meg” . Ezekből az írókból 
hiányzik ugyan a nemzedéki összetartozás szelleme, 
mégis közös jellemzőjükké vált az amerikai civilizációt 
bíráló szenvedély. Tudatosan hangoztatott álláspont
juk: a passzív elfordulás koruk Amerikájától. Ennek 
következménye, hogy nemcsak az amerikai intézmé
nyeket tagadják meg, hanem az ember társadalomfor
máló szerepének gondolatát is elvetik.

William Styron mind időben, mind tematikailag 
ehhez az írógenerációhoz tartozik. Első regénye, a Fe
küdj le sötétben (Lie Down in Darkness, 1951) a háború 
után magára eszmélő ifjúság és a „lost generation” 
problémáját mutatja be. ítélete szerint az elveszett 
nemzedék nemcsak magát, hanem az utána következő 
ifjúságot is elvesztette : a múlt és a jövő felé egyaránt el
zárta az utat. Ezért torkollik tragédiába, öngyilkosság
ba Peyton Loftis élete, mintegy szimbolizálva az egyet
len lehetséges megoldást ebben a reménytelen életben.

A Házam lángra gyullad (Set This House on Fire, 1959) 
— Styron második nagy regénye -  már elfordul az ame
rikai valóságtól, a társadalmi együttélés konkrét ameri
kai kérdéseivel nem foglalkozik. Míg az írókortársak, 
Salinger vagy Capote a gyermekkor és serdülőkor fur
csa-fantasztikus világába menekültek, mások, mint J a 
mes Baldwin az amerikai társadalmi periférián élő cso
portok -  például a négerek -  lelkivilágának elemzésébe 
merültek, Styron a társadalomból önként száműzött 
művész, Cass Kinsolving életének egy tragikus korsza
kát teszi pontos analízis tárgyává.

Cass részt vesz a második világháborúban, megundo
rodik az amerikai valóságtól, felismeri a borzalom értel
metlenségét, s az abszolút érzelmi zéruspontra ju t, majd 
Európába menekül, hogy megtalálja és művészete által 
megváltsa önmagát. A főhős ezt a lépést az Amerikával 
való tudatos szakításnak érzi és szánja. Kiábrándult és 
száműzött, és saját művészi integritását akarja kimen
teni abból a társadalmi és erkölcsi értékeit elvesztő or
szágból, melyben elátkozottnak, mindenkitől elszakadt- 
nak érzi magát. Szinte megismétli az első világháború 
után Európába emigrált művészek és írók útját, akik 
Európában a magáratalálás művészi táptalaját keres
ték. De Cass „hiába veti az apátlanság poklára feleségét 
és gyermekeit”, önmagát nem tudja megváltani. A lét 
gyötrő anyagi gondjai felemésztik energiáját, s szinte

niám a kommunizmus, / nem szóbeszédre gerjedek, 
nem bambulok: higgyem? ne higgyem?” (Szabad aka
ratom, dühöm) . A kommunista embernek nem elbambu- 
lása, de egyik legjelesebb tulajdonsága a kételkedés, a 
kérdések feltevése. Igaz és jelentős költészet csak a világ
ban levő ellentétek harcának és egységének bemutatá
sával jöhet létre. Vakhitre nem lehet szocialista lírát 
építeni.

Nádor Tamás

W . S tyron: Házam lángra gyullad

(Európa, 1966)

úgy látszik, hogy minden emberi cél elveszett számára. 
Az alkotás képtelensége megbénítja, szegénysége és te
hetetlensége Mason Fiagg, a gazdag amerikai millio
mos zsákmányává teszi.

Mason azokhoz az ifjú amerikai csodákhoz tartozik, 
akik „ezüsttálcán kapják a világot : a nevelést minde
nekelőtt... a tanulás lehetőségét.” Ügy látszik, hogy 
széles látókörű, mindent átölelő érdeklődésű ember, 
hiszen írónak vallja magát, művészekkel tart fenn kap
csolatot. A regény folyamán azonban kiderül, hogy 
minden cselekedetével, gondolatával egy látszatvilágot 
akar létrehozni maga körül. írónak tehetségtelen, s az 
újkori mecénás szerepében való tetszelgés póza csak 
teljes ürességét, elembertelenedését takarja. Ö már ah
hoz a „harmadik generációhoz” tartozik, mely sem köz
vetlenül, sem közvetve nem vesz részt a társadalmi ter
melésben, életének egyedüli célja a mások által létreho
zott értékek kisajátítása: a szó legeredetibb értelmében 
dekadens. De Mason gazdagságánál fogva nemcsak 
embertelen, hanem elembertelenítő is. Birtokába veszi 
Casst, aki „gerinctelenségből, szeszéhségből, tanács
talanságból, de a végén már pusztán szükségből is” rab
szolgája lesz. Amikor találkoznak, Cass számára egyet
len biztos pont sincs, mely megmentené a teljes kiszol
gáltatottságtól. Ekkor ismerkedik meg egy szép olasz 
lánnyal, Francescával, akiről úgy érzi, hogy kimenthet
né ebből a teljes szellemi nyomorból. Hirtelen felismeri, 
hogy „a feje tetejére állt a rabszolgaság, mert megkap
tam az önzetlenség élményét, amelyre úgy szomjaztam, 
mint haldokló egy korty friss vízre, s végül ez juttatott 
el a teljes felszabadultság állapotába, hol már nem szá
mított igazán, hogy függök-e egy ilyen Mason-féle alak
tól vagy sem.” S ezt Mason is megérti, s ezért Cass szá
mára megsemmisíti ezt az egyetlen kiutat is: meggya
lázza szerelmét, a szépséget és tisztaságot. Ez az utolsó 
tett végképp feltárja Mason embertelen voltát, s kény
szeríti Casst a szembeszállásra. Mindaz az energia, 
melyet az alkotás képtelensége felhalmozott benne, hir
telen kirobban belőle: meggyilkolja Masont.

Gyilkosság történt, s ezért jógi és formális etikai szem
pontból a gyilkost felelősségre kell vonni. De Styron 
regényében nincs felelősségre vonás. Az író szócsöve, 
Peter Leverett felmenti Casst, aki elkerüli a börtönt, de 
voltaképpen sokkal súlyosabb büntetést kénytelen vál
lalni. „A lét, így ahogy van, börtön. Mindnyájan ma
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gánzárkában töltjük le büntetésünket, hogy szólni 
sincs kihez. Mind, ahányan vagyunk... Nem tudom, 
miért történt, hogy történt, de ez történt velünk, ez a 
mi sorsunk. Közben megtesszük, am i csak tőlünk telik. 
De addig, ha másra mérünk ki börtönt, ez annyi, mint
ha az elviselhetetlen veszteség tudatát megtetéznénk az 
örök éjszaka sötétségével.” A bűnös bűntudat, a művé
szetet elpusztító önsajnálat végigkíséri Casst egész éle
tén. Visszatér Amerikába, letelepszik, feladja művészi 
ambícióit. Hajdan élni akart, s nem maradt más szá
mára, m int a vegetáció: „egy ideig az lesz, ami lehet... 
Ameddig-addig, ideiglenesen ez is elég lesz.”

Dreiser az Amerikai tragédiában azt mutatja be, ho
gyan ju t el egy ember a gyermekkori nyomorúságon át 
a fényes siker útján, majd egy gyilkosság miatt a villa
mosszékig. Témája tehát az élet- és tettvágy eltorzult 
kitörési módja. Styron ugyanezt a folyamatot ábrázol
ja, de hozzáadja mindazt a tapasztalatot, amit már egy 
következő társadalom-történeti szakasz nyújtott. A há
ború u táni amerikai ifjúságban felhalmozódott energia 
is lázadást szül, s ez is torz kifejezési formát talál: az 
elementáris, pusztító robbanást. M íg azonban Dreiser 
művében legalább az indulat sejteti a társadalmi elége
detlenséget és a javítás szándékát, addig Styron köny
vét teljesen a társadalmi hitetlenség tölti meg. Hősét 
a tehetetlenség közvetlenül a létkérdések mélyébe ta
szítja; pesszimizmusa már-már metafizikai.

Hasonló világképet sejtet a regényben megjelenített 
művészsors. A század elején Thomas Mann azért vá
lasztott Tonió Krögerben művészhőst, mert csak a mű-

írók —  sorsok
(Európa, 1966)

Ilf és Petrov első könyvének, a Tizenkét szék-nek kelet
kezéstörténete ma már irodalomtörténeti érdekesség, 
éppúgy, m int Szergej Jeszenyin vagy Alekszandr Biok 
életének, költői alkotásmódjának felidézése és mint 
Babel vagy Fagyejev egyéniségének emlékező elemzése. 
Az Európa Könyvkiadó Írók -  sorsok címen kiadott kis 
könyvecskéje, emlékezés-gyűjteménye a szovjet iro
dalom húszas-harmincas évekbeli „hőskorának” nyolc 
nagy alakjáról -  a már említetteken kívül még Zabö- 
lockijról, Vszevolod Ivanovról, Zoscsenkóról -  közöl 
meghitt epizódokkal teli memoárokat kortárs írók és 
irodalmárok tollából. Az emlékezés persze — hazai 
tapasztalatokból tudjuk — furcsa és kétélű műfaj. 
Gyakran megtörténik, hogy az emlékező fontoskodá
saival, saját alakjával eltakarja hősét, akiről lényeges 
emlékeket ígért. Vagy a valóságos, de már elfeledett 
élményeit felcicomázott közhelyekkel pótolja és álta
lánosságokkal zsúfolt nekrológot ad olvasói kezébe.

E kötet emlékezései mentesek az ilyen kiugró hibák
tól, ha színvonalukat tekintve korántsem mondhatók 
egyenletesnek. Kevésbé érdekesek az emlékezésről böl- 
cselkedők, s a hősüket irodalomtörténeti dokumentá
cióval közelítők. Ilyenkor éppen az ember, a hajdani 
író egyénisége mosódik el előttünk. A kötet java írásai 
viszont azzal válnak maradandó élményünkké, hogy

vészben tudta megtalálni a kapitalizmusban széttöre
dezett emberi élet integritását. Cass példája azt bizo
nyítja, hogy azóta már a művészsorsot is kikezdte a kor 
betegsége: Cass válsága a művészetben kezdődött s 
igazi tragédiája abban kulminál, hogy kénytelen vég
képp lemondani az alkotásról. Nem véletlen, hogy 
egyetlen befejezett alkotása egy pornográf kép, amely
nek megsemmisítése a gyilkosság utáni első cselekedete. 
„A művészet meghalt, nem alkotó kor ez a miénk” -  
mondja Cass. Ez a regényben két síkon jelenik meg : 
„az egyik oldalon Mason Flaggnél, az alkotás az élet 
vózaiban oldódik fel, a másik oldalon, Cass Kinsol- 
pingnál egy póztalan, de szétszórt életben, az élettel 
szembeni gyengeségben, a valódi feladatok elől való 
menekülésben” -  olvashatjuk Hermann István utósza
vában.

Styron, mint egész nemzedéke -  néhány avantgarde- 
kísérlettől eltekintve -  nem akar új stílust teremteni, re
génytechnikai szempontból sem újító. A bonyolult té
mákat bonyolult kompozíciós eszközökkel fejezi ki. 
A Házam lángra gyullad története Peter Leverett és Cass 
beszélgetése nyomán fejlődik ki, de nem a hagyomá
nyos „egyenesvonalat” követve : az író olykor -  filmsze
rűen — korábbi eseményekhez nyúl vissza (flashback), 
s látszólag kevésbé jelentékeny mozzanatokat állít elő
térbe, szokatlan szimbólumokat használ, melyek értel
me csak fokozatosan tárul fel. Mindez olyan eszköz, 
mely a figyelmet újra és újra a látszatról a lényegre akar
ja  terelni.

F. Molnár Magdolna

tudatosan kiválasztott lényeges epizódokkal személyes 
közelségbe hozzák nagy kortársuk egyéniségét. Életet 
lehelnek emlékeikbe, s így a már elhunyt írók is meg
élednek. Valahogy személyes ismerőseinkké válnak.

Ez a személyesség ragad meg Petrov Ilfről szóló em
lékezésében is. Az a közvetlenség, ahogy elbeszéli a 
kettőjük neve közé került kötőjel eredetét, a közös 
munka kezdetét. A véletlen hozta őket össze: egy 
moszkvai lap szerkesztőségében dolgoztak együtt, ami
kor Petrov bátyja, az ismert szovjet író, Katajev külö
nös ötlettel lepte meg őket. Sok a témája, írókat keres 
hozzá és az elkészülendő mű szakszerű javítgatását is 
megígéri. Tréfás ajánlat volt ez irodalmi bedolgozásra, 
ún. „négermunkára” s még a téma kiinduló motívumát 
is megcsillantotta hozzá: a székek történetét. „Kép
zeljétek el -  mondta Katájev -  az egyik székbe pénzt 
rejtettek. És meg kell találni. Tisztára kalandregény, 
nem?” Az ötlet s a téma Ilf fantáziáját birizgálta meg: 
ő vette rá Petrovot, hogy közösen írják a regényt. 
S azután hosszú éjszakákon át dolgoztak, közösen for- 
málgatták a történetet, a szereplőket s a mondatokat. 
A kezdő ötlet újabb ötleteket szült. „Hány székre van 
szükség? — idézi meg Petrov az együttes tervezgetést - ,  
bizonyára egy komplett garnitúrára, tizenkét darabra. 
Aztán találgatni kezdtünk. Hamarosan megegyeztünk, 
hogy ne a székek története legyen a regény lényege, 
csupán meséül, ürügyül szolgáljon az élet megmutatá
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sára”. S megtudjuk azt is, hogy hírhedt hősük, Osztap 
Bender, a „nagy kombinátor” kezdetben csupán epizód
figurának indult. De Bender minduntalan kitört az 
általuk tervezett keretek közül, „szemtelenné” vált 
alkotóival szemben is, mert minden fejezetben fel
bukkant. A sorsát végül is cédulahúzással döntötték el, 
így most a nagy kombinátor végzetét maguk is a vélet
lenre bízták. A szatirikusok az alkotás folyamatában 
sem tagadták meg maguktól a tréfát és iróniát.

Más légkör fogadja az embert a Jeszenyinről készült 
emlékezésben, amelyet költő-kortársa, V. Rozsgyeszt- 
venszkij készített, aki nem tévesztendő össze az azonos 
családnevű fiatal poétával, Roberttel. Mozaikokból áll 
össze ez a közel negyvenoldalas memoár : mozaikokból, 
amelyek vagy a szerző személyes emlékeit őrzik, vagy a 
szenvedélyes lobogású nagy orosz költő közvetlen elbe
szélései nyomán készültek. Szinte filmszerűen elevened
nek meg Jeszenyin életének különböző epizódjai. 
S milyen jellemzően : nem a világhír elkapatott nagy
ságát és nem is a botrányok „hősét” idézi elénk az 
emlékezés, hanem azt a különös, végletes egyéniséget, 
akit a verseiben is megismertünk. Ö az a költő, aki egy 
füzetnyi verssel frissen, faluról érkezve Pétervár utcáin a 
járókelőktől kérdezősködik Biok lakáscíme után, mintha 
azt egy fővárosban mindenkinek természetesen tudnia 
kellene. S ő az, aki végül is csak a bérházi cselédlépcsőn, 
a konyha felől mer közeledni a nagy költő lakásához, 
de bejutva hozzá, asztalánál ülve már -  hiszen a hosz- 
szas keresésben megéhezett -  zavarában Biok egész 
cipóját megeszi. De megint csak ő az a fiatalember, aki 
a Moszkvában időző világhírű táncosnő, Izidora 
Duncan egyik estélyén az asszony táncától elragadtatva 
a villa nagy állótükrébe gyűrűje kövével véste a vallo
mást: „Szeretem Duncant”. S Jeszenyin volt az is, aki 
olykor reggelente a Néva-parton kóbor kutyákat gyűj
tött maga köré: lecsendesítette, kolbászdarabkákkal 
etette, aztán egyetlen füttyentéssel szétzavarta őket. 
Majd mosolyogva nyugtázta a teljesítményt: „Értenek! 
Minden lény megért engem. Az ő emberük vagyok!” 
Egy társas, irodalmi hajókiránduláson pedig hiába 
várta a szalonban az elengáns közönség, Jeszenyinre 
az egyik matrózkabinban találtak rá. A tengerészek és 
fűtők gyűrűjében harmonikázott és dalolt.

Mondandónk elején -  jobb híján -  „műfaj”-nak 
tituláltuk az irodalmi emlékezést. Holott meghatározó 
kritériumait még olyan laza formában is nehéz lenne 
körülírni, mint ahogyan manapság egyik-másik esztéta 
mégis megpróbálta az irodalmi műfajok egyre összeku- 
száltabbnak tetsző újabb jelenségeit bizonyos törvény- 
szerűségek szerint jellemezni. Egy-két mozzanatra 
azonban mégis utalhatunk. Mert az alkotókról készült 
memoárokat mindenekelőtt az emlékezés „gyűrűjébe” 
fogott egyéniség életének, műveinek természetemotivál- 
ja. S ezzel egyenrangúan persze az is, hogy maga az 
emlékező milyen eleven közelségből látja és láttatja 
hősét és mennyire érzékeli, érti életének, műhelyének 
logikáját meg szeszélyeit. Lényegét tehát és esetleges
ségeit. Nem lehet itt merevítő szabályokba gyömöszölni 
-  legalábbis én egyelőre nem tudom -  a szükséges és 
kívánatos ismérveket. Annyi azonban mindenesetre 
nyilvánvaló, hogy értékes emlékezés inkább bizonyos

szépprózai erények és hiteles dokumentumok kölcsön
hatásából, mint értekező, tanulmányszerű fejtegetések 
nyomán születik. A memoártól nem értékelést, hanem 
élettel telített megjelenítést várunk.

Persze megjelenítést, amelyben immanens módon az 
értékelés is ott bujkál. Nem az életműé — annak vég
hezvitele a kritikus és irodalomtörténész dolga —, 
hanem az életművel érintkező, az azt a mindennapok 
és a történelem sodrában létrehozó egyéniségé. Ezért 
magával ragadó Ehrenburg emlékezése Fagyejevről, 
amelyet különben már a szerző önéletrajzi trilógiájá
nak, az Emberek, évek, életem című könyvének harmadik 
kötetéből is ismerünk. Részleteiben éppen ezért feles
leges itt megidéznünk, de módszerének egy-két tanul
sága általános értelemben is tudatosítható. Fagyejev 
emberi megkeseredésének és írói ellentmondásosságá
nak „titkait” kutatja Ehrenburg néhány személyes 
epizód tükrében. Azt a szinte tudathasadásos állapotot, 
azt a szemléletbeli torzulást, amelyet egyéniségében a 
személyi kultusz idején betöltött irodalompolitikai 
funkció okozott. Megtörtént apróságokat -  a hazai 
kisebb méretű tapasztalatokból is ismerős — példákat 
elevenít fel, furcsa pálfordulásokat, párhuzamosan 
kettős véleményeket. Azt, hogy 1928-ban haragosan 
támadta a Csudajó című poémát, 1938-ban pedig már 
„történelmi eseménynek” nevezte. Azt, hogy nyilvános 
beszédben elítélte Paszternákot, majd utána egy kávé
házban lelkesen szavalta Ehrenburgnak éppen Pasz
ternák verseit, mint „igazi költészetet” . Hogyan ítéli 
meg az ilyen és ezekhez hasonló eseteket Ehrenburg? 
Pálcát tör Fagyejev fölött? Mentegeti? Éppen az a 
kitűnő memoárjában, hogy egyiket sem teszi, hanem 
komplex módon közelíti meg ezt a robusztus, már csak 
végletességei miatt is nagy formátumú egyéniséget. 
Egyoldalú megítélés helyett konfliktusaiban, vívódá
saiban állítja elénk Fagyejev alakját, azt mutatva meg, 
hogy miképpen birkózott benne a szakmai-írói elkö
telezettség és az „állami vonal” megszabta hivatalos 
képviselet. S arról már nemcsak ő tehetett, hogy az 
egyik vállalt hivatás gyakran meghazudtolta benne a 
másikat. De nemcsak másoknak okozott felesleges ká
rokat, önmagát, alkotóműhelyét is felőrölte: a befeje
zetlen, töredékes életmű, is tanúskodik e kibontatlanul 
maradt nagy tehetség tragédiájáról.

A kötet nem mindegyik emlékezése annyira inten
zíven felidéző és magával ragadó, mint az előbbiekben 
részletezett három. Érdekes mozzanatok, megvilágító 
tények és jelenetek szinte minden memoárban akadnak, 
de egész szövegükből valahogy hiányzik a valóságos 
átütőerő. A Bábelre visszapillantó G. Munblit csak 
futólagos ismerős volt a nagy írónál: ezért jobbára kül
sődleges adalékokat sorakoztat fel csupán. S bár Babel 
aprólékos munkamódszeréről, az ennek érdekében 
elkövetett ravaszkodásairól és a szürke, esetlen monda
tokat is javítgatásokkal újjáteremtő képességéről frap
páns példákat ismertet, kellő mélység és konkrétság 
híján viszont az anekdotikus mesélésnél mégsem jut 
tovább. A Zoscsenkóról vagy a Zabolockijról készült 
emlékezésnél (Kornyej Csukovszkij, illetve Nyikoláj 
Csukovszkij tollából) a komolyabb olvasói rezonan
ciát bizonyára az is zavarja, hogy nálunk a két al
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kotó nemcsak „elfeledett” , hanem még „fel sem 
fedezett” .

Mégis az emlékezések java részében a kevésbé fontos 
esetlegességek között figyelemre méltó telitalálatokra, 
lényeget megidéző motívumokra bukkanhatunk. így 
például milyen megvilágító jelentőségű az, amit Kor- 
nyej Csukovszkij Alekszandr Biok arcáról ír : „Nyugal
ma csak felszíni mozdulatlanság volt. Aki arcát figyel
mesen és szeretettel szemlélte, azonnal meglátta, hogy 
egy rendkívüli érzékeny ember arca ez, aki minden 
behatásra felfokozottan reagál. Előfordult például, 
hogy megjegyeztem neki valamit, amit jómagam egy 
perc múlva el is felejtettem, ő viszont hazament, és 
egy-két óra múlva felhívott: -  Egész úton azon gondol
kodtam, amit ma mondott.” Néhány hasonló epizódot 
említve még, Csukovszkij meg is jegyzi, hogy „ez a 
túlfinomodott érzékenység tette nagy költővé”. S ha 
e megállapítás nem is a teljes igazság, de mindenesetre 
jelentős része annak. Ilyen megkapó felvillanásokat 
azonban — többek között — Viktor Skovszkijnak Vszevo- 
lod Ivanovról készült leírásában is lelhetünk. S bár 
néha bosszantóan tudálékos kitérőkbe keveredik, de 
azután egy-egy eleven jellemzése szinte mindent feled
tet. A pályakezdő Ivanovot például így jeleníti elénk. 
„Leült a hideg kályha mellé, kinyitott egy kis füzetet, 
és felolvasta az első sort. így kezdődött: Szibériában 
nem nőnek pálmák . . .  -  Vszevolod Ivanov elbeszélé
sei olyan hatást keltettek, mintha egy katona kézigráná
tot dobna a folyóba, és a halak felvetődnének a felszínre, 
és csodálkozva csillogtatnák fehér hasukat. Még azok is, 
akik nem süketülnek bele, vergődtek ámulatukban.” 
Ez a néhány mondat elegendő arra, hogy egy különös

írói egyéniség és írásművészet atmoszféráját érzékeljük. 
Azt a varázslatos légkört, amit például a Páncélvonat 
vagy a Színes szelek elolvasása támaszt bennünk.

Az pedig már nem véletlen, hogy a legerőteljesebb 
ilyen jellemző jelenet a -  más vonatkozásban is -  
kitűnő Jeszenyin-emlékezésben fordul elő. Szinte kép
telen vagy éppen mosolyogtató ötlet az egész. Jeszenyin 
egy hajnalon ismeretlen fényképészt ver fel álmából, 
hogy önmagát Puskinnal levétesse. Morcos kísérőjével 
kivonul a térre, felül az emlékmű padjára, s bizalmasan 
átöleli a költő-előd szobrának vállát. S ez a komázó, 
hetvenkedő viselkedés már szinte lírai vallomás. Olyan
féle, mint amilyenekre Adynál lelhetünk megírt példát : 
az elődökről, Csokonairól, Vajdáról, Petőfiről.

Hasznos és értékes vállalkozás ez a Radványi Ervin 
válogatta és szerkesztette kötet. Jó és gördülékeny for
dításokban kapjuk a szövegeket, s rangos műfordítók 
átültetésében a versbetéteket. Kár, hogy a kötet céljáról 
és a szerkesztői elgondolásokról megfogalmazott rövid 
utószót nem követik apró tájékoztató jegyzetek. Az em
lékezések néha elmosódó célzásait jobban követhetné 
az olvasó a fontosabb életrajzi adatokat is meglelve, és a 
lényegesebb művek említése a megidézett írók munkái
hoz terelné a feltámadt érdeklődést.

M ert ez volt az írók -  sorsok kiadásának célja is. 
Hogy belülről mutassa meg a szovjet irodalom sokáig 
csak elvontan vagy csupán néhány műből ismert egyik 
hőskorának nyolc nagy alakját. S a könyv legjobb em
lékezéseiben ez sikerült is: valóban meghitt közelségbe 
hozták a hajdani alkotóműhelyeket és emberi egyéni
ségeket.

Koczkás Sándor

JEGYZETLAPOK
P. Nizan: Az összeesküvés

Aki nem forradalmár húszéves korában, sohasem vá
lik derék, konzervatív polgárrá -  ismerjük mindannyi
an az arcpirító közhelyet. Mint a banalitások legtöbbje, 
ez is azért visszataszító, mert egy valóságos jelenségből 
általánosít, bántóan leegyszerűsítve. A művészet egyik 
legnagyobb, s tegyük hozzá: legnehezebb feladata a 
közhelyek mélyére hatolni, a szimplifikált jelenség min
den bonyolultságát feltárni.

Paul Nizan Az összeesküvés című regénye ezzel a prob
lémával viaskodik, a lázongó polgár-ifjak megtérését 
állítja középpontba. Magáról Nizanról még a tájéko
zottabb olvasó is csak Beauvoir és Sartre tükrén át ka
pott eddig képet (bár a Szép Szó már annak idején fel
figyelt rá). Valahogy úgy érezhettük, hogy a Szavak 
írója a tündöklő tehetségű barátot szinte misztikus 
fénybe burkolja, s a kommunista Nizan halála (1940- 
ben esett el, az elsők között) még inkább kiemeli Sartre 
felelősségét; a csupasz tettet, hogy él, a döntést, hogy 
melyik oldalon áll. Hasonló ez a Simone de Beauvoir 
megrajzolta gyerekkori társnő, Zaza emlékéhez. A „jó
házból való úrilány” a nálánál értékesebbnek hitt ba
rátnő halálakor döbben rá, hogy kötelessége „meg
teremtenie” saját létét.

S most előttünk Az összeesküvés, Nizan legérettebb 
műve. Három polgárfiú a hőse, gyűlölik családjukat, s 
rögtön azonosítják is apjukat, utálatos rokonaikat a bur
zsoáziával. „írástudók” -  ezzel már különböznek ban
kár familiájuktól, most tovább akarnak lépni: „forra
dalmárok” lesznek hát. Polgárriogató lapot alapítanak, 
sőt, a főhős, Bemard hírszerző kémhálózatot próbál ki
építeni : ez a legkonkrétabb tett a szocializmus érdeké
ben -  hirdeti. A tervek természetesen dugába dőlnek. 
Az egyik forradalmár áruló lesz, a másik egy súlyos be
tegségből felgyógyulva döbben rá, hogy legfontosabb 
teendője életben maradni, méghozzá kényelemben, 
„becsületesen”, gazdagon. Ami Bernard-t illeti, ő is 
alulmarad családjával szemben, s micsoda ósdi, szé
gyenteljes módon: szerelembe lovallja magát bátyja fe
lesége iránt, a kalandos érzelmet megcsúfolják, és ő -  
mit érdekli már a forradalom ! -  mérget vesz be, inkább 
meghal.

Ki ismerhetné hőseit jobban, mint Nizan? A távol
ság, mely elválasztja tőlük, nem fényévnyi — de nem is 
egy lépés. Típusokat alkot, alakjai mégis emberek ma
radnak. A polgárifjak kötelező behódolása — a közhely 
-  megelevenedik, színessé válik. Megcsodálhatjuk eb
ben a könyvben a francia regény óriási hagyományai
nak erejét. Milyen pontosan van megszerkesztve, mi
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lyen irigylésreméltóan rajzolódik a háttérj az epizód
figurák, milyen stendhali módon elemez az Író egy-egy 
lelkiállapotot: finom sebészkéssel a szerelmet, a halál- 
félelmet. Milyen szervesen illeszkednek a mű szövetébe 
a napló- és levélrészletek...

Nizan krónikát ír. Attól tart, hogy amit ábrázol, az a 
történelemelőtti időben, özönvíz előtt játszódik, s hang
súlyozott figyelemmel ír le egy-egy városnegyedet, raj
zolja meg egy kávéház környezetét, villantja fel a napi 
politikai eseményeket. Arra számított, a jövő érthetet
lenné, marsbélivé változtatja hőseinek világát? Milyen 
is lesz az a jövő? Óvakodik jóslásokba bocsátkozni, de 
ezzel a módszerrel félig kordokumentummá teszi a re
gényt. Vajon hogyan olvassa könyvét а mai* francia 
olvasó? Számunkra valóban nagyrészt dokumentum 
csupán, de a Nizant túlélő polgári társadalom újból 
ée újból megismétli a közhelyes históriát: Az összees
küvés egyetemistái ma is lázadnak, majd tragikomikusán 
behódolnak. Nizan világa ma sem marsbéli táj.

Ha egy regényt krónikának ítélünk, ez semmiképpen 
sem egyértelmű dicséret. Hogy mekkora tehetség volt 
Nizan, azt Sartre már elmondotta. A magyar olvasó 
viszont nem tud szabadulni néhány kísértő összehason
lítás elől. A szocialista forradalomhoz közeledő, osztá
lyát megtagadó polgárról -  hogy a regény problemati
káját egy kicsit nagyobb távlatból vizsgáljuk -  a magyar 
irodalom Déry Befejezetlen mondatával alkotott mara
dandót. Önkéntelenül is ehhez a mércéhez viszonyí
tunk, s Paul Nizan színvonalas, gondolatgazdag regé
nye annak a bizonyítéka is szemünkben, hogy ez a mér
ce milyen magasan áll.
(Európa, 1966)

Bikácsy Gergely

Szellemvasút

Az Európa Könyvkiadó Modern Könyvtár sorozatá
ban megjelent Szellemvasút című válogatás az NDK no
vellatermésének az utolsó hat évben történt fejlődésé
ről kíván tájékoztatást adni. A kötet írói a közép-, illetve 
a fiatal írónemzedékhez tartoznak. A háború befejezé
sekor jó részük a húszon még innen volt, ez azonban 
nem jelenti azt, hogy feladnák a múlttal szembeni le
számolás igényét. így válik egy részük a szocialista né
met irodalom „öregjeinek” -  Anna Seghers, Friedrich 
Wolf, Willi Bredel (hogy csak néhányat említsünk) -  
eszmei és stílusbeli folytatójává. Az erkölcsi felelősség 
megállapításának szükségessége, az embereknek a há
borús ideológiával kapcsolatban tanúsított magatartá
sa központi kérdés Franz Fühmann, Bobrowski, Gün
ter de Bruyn novelláiban. Képesek ezek az írók a leg
különfélébb lelkiállapotok pontos feltérképezésére, a 
kamasz nyugtalan forrongásaitól a javakorabeli tanár 
belső egyensúlyvesztéséig (S. Pitschmann: Psalliota 
campes tris, Günter Spranger: Ön ugyebár tud görögül?), 
a háború utáni idők anyagi-erkölcsi zűrzavarának a 
hősök szemszögéből való megmérettetésére (Günter 
Kunért : Legenda a sálról), vagy a 45 utáni fejlődés továb
bi helyes útjának kijelölésére, a német munkásmozga
lom haladó hagyományait folytatva (Hermann Kant: 
Kis sakktörténet). Mégis, mintha ezeken az elbeszélése

ken szürkeség és jelentéktelenség uralkodna el. Hiány
zik belőlük az élmény frissesége, a közvetlen érdekelt
ség másokat is meggyőzni tudó aktivitása.

Erősebb hangütés, határozottabb körvonalazás, ki
élezettebb alapkonfliktus és színesebb előadásmód jel
lemző arra a néhány novellára, melyekben íróik kritikus 
szemmel fordulnak a jelen vagy a közelmúlt német va
lósága felé (Karl-Heinz Jakobs: Weimari novella, Wer
ner Braunig: Macska a sínen). Nem véletlen, hogy 
Rudolf Bartsch Szellemvasútja a címadó novella, a kötet 
egyik legjobb darabja. A novella erőssége nem hibátlan 
építkezésében vagy jól eltalált arányaiban, hanem a 
személyi kultusz hibáinak és az önmaga gyengesége 
folytán félresiklott sorsú hős görcsös igyekezetének 
ábrázolásában van. Részvéttel figyeljük küzdelmét, 
ahogy az önmaga számára is valójában elfogadhatatlan 
életmódnak és a „dobd el a nyűgöt, hordozzák mások” 
filozófiának a jogosságát próbálja elhitetni. Bartsch 
nem fogadja el ezt a magatartásmódot.

A kötet írásaira egyébként is jellemző, hogy egy-egy 
erkölcsi kérdést, morális magatartásformát helyeznek 
középpontba, s ezt forgatják, vizsgálják, keresve, milyen 
konzekvenciákkal járhat az különböző szituációban, 
ilyen vagy olyan embertípusokkal szemben. (Manfred 
Bieler: A pasas, Az Elefánt-szigetről Finn Izlandra; 
Lothar Kutsche : Franz Knippek pályafutása és hirtelen ha
lála). írói módszerük más, mint a realista novella ha
gyományait folytató előzőleg említett Fühmanné vagy 
Hermann Kanté. Ők a német novella egy másik ágá
val rokoníthatók inkább, melynek gyökerei a korai né
met romantikáig nyúlnak vissza. Szatirikus-ironikus 
hangütésük pedig Brechthez áll közel, és nem idegen 
tőlük a mai nyugatnémet próza formai újítása sem. 
A konkrétság, folyamatosság helyébe szaggatott elbe
szélésmód (Bobrowski: Bodzaliget), időben, térben bár
hol, bármikor előfordulhatóság (Bieler novellái) lép. 
Ezeken a pontokon találkozhatunk a szocialista német 
novella megújulásának folyamatával.

A válogatás (Ember Mária munkája) láthatóan arra 
törekedett, hogy e folyamatot minél több oldalról 
mutassa be. Rendkívül széles skálán mozog mind gon
dolati-tartalmi szempontból, mind hangnem tekinteté
ben: a tépelődő, moralizálótól a szatirikus-ironikuson 
keresztül a könnyed semmitmondásig. Az antológia 
végeredményben reális képet nyújt a mai szocialista 
német novella helyzetéről. Éppen úgy, mint a 60-as 
évek utáni NDK irodalom többi ága, nem kiforrott még 
ez sem. Kísérletező és kereső. Szerves részként illesz
kedik bele abba a fejlődésbe, melynek határkövei 
Dieter Noll, Christa Wolf, Strittmater és mások 
alkotásai.
(Európa -  Modern Könyvtár, 1966)

Kajlár Mária

P. Daix: A baleset 
R. Queneau: Angol Park

Pierre Daix regénye friss írásmű, témája is mai. Egy 
fiatal leány halálos balesetét írja le, azaz rekonstruálja 
a sze mtanúk monológjainak montázsával, majd az 
árván maradt szerető csellengéseit, gyászoló emléke
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zéseit és kalandjait a balesetet követő napokban. Daix 
hőse értelmiségi -  írójelölt; az ő tudatfolyama alkotja 
az elbeszélés gerincét, amelyet az író megtűzdel mind- 
denféle modern és még modernebb vívmánnyal (tipog
ráfiai trükköktől kezdve központozás nélküli asszo
ciációk soráig). Külső cselekményében aránylag egy
szerű a történet, annál zsúfoltabb és heterogénabb a fő
hős tudatfolyama, reflexiói. Sajnos, ez az ömlesztett 
asszociációhalmaz nagyrészt banalitásokból áll s a ba
nalitásokat még az sem teszi mássá, hogy ömlesztve 
kapjuk — ez legföljebb a modernség látszatát adja. 
„Miért ezt meséljem el? Miért ne a horoszkópot? . . .” 
kérdi önmagától egyik beszélgetés alatt, belső monológ
jában, az írójelölt hős; én minden oldalon ezt kérdez
tem viszonzatlan dialógusomban az írótól: miért pont 
ezt meséli el? Nincs jobb?

Raymond Queneau regénye régi, 1942-ben íródott, 
témája is a harmincas évekbeli. Az Angol Park tekergő, 
itt-ott egy kis könnyebb munkát is elviselő, kedves és -  
mai szemmel! — jámbor huligánjainak unalmas hétköz
napjaiban keres kalandot és poézist az író, -  s ha ilyen 
nem volna, kitalál. Ha figurái érdektelenek, olyan játé
kos szóficamokkal írja le őket, hogy szórakoztatókká 
válnak, ha életük lapos, kitalál számunkra rejtélyeket, 
amelyekről később kideríti, hogy nem is rejtélyek. 
Utánozza nyelvüket, kifigurázza életmódjukat, humo
rizáló írói reflexiókkal pótolja -  szerinte -  nem létező 
gondolataikat. Fordítója, Bajomi Lázár Endre, lelkesen 
vesz részt ebben a játékban : megkeresi a magyar meg
felelőt s ha nem  talál, kitalál helyette valamit. Ha az 
olvasónak nincs jobb dolga, bele is megy ebbe a játékba 
s el is tud szórakozni kettőjük segítségével.

Daix és Queneau elbeszélései egy ponton nagyon kü
lönböznek: Daix halálosan komolyan veszi a magáét, 
Queneau egy pillanatra sem szűnik meg tréfálni. 
Queneau ezzel meg is ússza: adott egy szórakoztató 
olvasmányt, egy művelt irodalmár szellemes stílus- 
gyakorlatát — nem is akart többet, nem is kelt nagyobb 
várakozást az olvasóban. Daix viszont azzal, hogy ál- 
modern banalitások özönében felteszi az ÉLET végső, 
legnagyobb kérdéseit, azt a várakozást indukálja 
olvasójában, hogy itt valami nagyigényű, filozofikus 
jellegű probléma művészi válaszát vagy legalább meg
fogalmazását kapja majd. S kapja helyette jelentéktelen 
emberek jelentéktelen életét és sablonos, lapos gondo
latait -  ömlesztve, s ebből a halmazból sehogyan sem 
tudjuk kiválasztani az értékeset. A limlom marad 
akkor is, ha sok. Jelentéktelen embereket a haláluk 
illetve szeretőjük halála sem tesz jelentőssé. Daix-é is 
stílusgyakorlat : a  modem írástechnika stílusgyakorlata ; 
de több akar lenni annál. Ez a baja : ebbe büki be e. 
(Európa — Modern Könyvtár, 1966)

Miklós Pál

Simonyi Imre : Ne sírjatok

Negyvenéves m ár elmúlt, amikor első kötete meg
jelent, az Önéletrajz helyett. Amint ez az első könyv való
ban bemutatkozás, elejétől végéig folyamatosan írt 
curriculum vitae volt, ugyan úgy e mostani kötete 
fölé is odaírhatta volna összefoglaló címül: ars poe

tica, vagy pontosabban : causa poetica. A maga mód
ján — más szavakkal — ugyanezt mondja: Ne sírjatok. 
Szenvedésből és félelemből kikalapáh költészet ez: 
könnyet töröl le. A fájó, keserű gyerekkor és az elkésett
ség érzése önmagában is elegendő ok volna a panaszra, 
azonban Simonyi alighanem akkor se lenne más 
költő, ha a sors bővebb marokkal szórná eléje aján
dékát.

I tt a vers: remény a megkapaszkodásra. Nem a 
versek őrzik az emlékeket, hanem az emlékek őrzik meg 
a költőt. A kiűzetés, az elveszett paradicsom, a múlt 
emléke tartja fogva ma is, s húz köréje védelmet. 
Alaphangja a fájó nosztalgia. Legkedvesebb évszaka 
az ősz. Minél inkább távolodik az „ezüstfényű, lég
szomjas” ifjúságtól, annál nagyobb erővel és szomja- 
sabb vággyal kergeti a múlt árnyait. A visszatérés a 
gyerekévek színhelyére, a mai látvány f ájón ébreszti 
föl a hajdani emlékeket, de nem tudja utolérni őket. 
Eső verte ázott madárként didereg, s az „itthoni jó 
levegő” is csak időlegesen csillapítja fájdalmát. „Érzel
mes” költő; a hangulatokra, az elúszó, tűnő emlékekre, 
az elmúlás gondolatára fogékony. „M ert mindig ami 
csodaszép volt / mindig az múlik el” — írja. Fájdalma 
azonban nem „festett vérzés” ; igazi sebek égetik. 
„A fájdalom mindenható” -  olvassuk, s egy egész 
ciklus fölé írja: „Évelő fájás” . A hiány, a testvér- 
telenség érzése kínozza. „Tegnap is elmentetek mellet
tem / az utcán. / Meg egymás mellett is. / És én 
is elmentem mellettetek. / És nem vettétek észre / hogy 
sebesült vagyok.” Szomorúsága, magánya azonban 
nem fordítja szembe az emberi közösséggel; ellenkező
leg: feloldozást, megértést az embertestvérektől vár, 
„egy holnapután is érvényes telimarkú kézszorítás” -tól.

A versek leggyakrabban visszatérő motívuma az út 
képe. Mondhatnám: e költészet jelképe, kulcsszava. 
Szinte a kötet minden darabja valami módon az utak
kal, a lépések nyomával, az indulással és megérkezéssel, 
a beköszöntéssel és búcsúzással van kapcsolatban. 
A múlandóságnak, a megfoghatatlan, elfolyó életnek 
olyan jelképe ez itt, mint Krúdynál a „vörös posta
kocsi” , Szindbád „utazása” . (Aligha lehet véletlen, 
hogy a kötet egyik legszebb verse épp Krúdy emlékét 
idézi.) Simonyinál az „út” végtelen, nincs kezdete és 
vége, rajta minden viszonylagos, az indulás és a meg
érkezés, a magány és a társakkal való találkozás. A ver
seket paradoxonok szövik át. A remény és kétség, a 
bizakodás és félelem szétválaszthatatlan indái Г onják 
be a költő gondolatait. A panaszkodó vers végén egy 
mozdulattal feloldja a bánatot, de az is lehet, hogy 
épp ez a gesztus érezteti meg a fájdalom mélységét. . . 
Ügy érzi, most már a magányt is el tudja viselni, de 
azzal talán már maga az élet is véget é r t . . .  „Ha van 
úgy hogy nem te vagy az eszembe / olyankor én már 
semmire sem gondolok.” Fél, mert oka van rá, s akkor 
is, ha nincs. Olyankor épp azért, mert nincs. . . 
Fanyar, keserű bölcsesség ez. Ezzel az „Eb, a fene 
bánja . . .’’-féle kurucos hanggal rokon Simonyinál a 
kétségbeesés és a bánat feloldása : „bár elillant negyven 
év, / azért nincs semmi veszve még” .

Ez a sajátos előadásmód van jelen szerelmes versei
ben is. Alaphangjuk a magános ember szeretetvágya.
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A vágyat a hiány ébreszti föl, s a beteljesedés teszi 
elviselhetetlenné. Ez a szerelem két egyenrangú ember 
társválasztása, „aki -  akár jutalmul, akár büntetésül -  
de megérdemli egymást” . Jutalom és büntetés, harc 
és oltalom, szeretet és gyűlölet egyszerre. „Megyünk 
ketten, ez a sorsunk: / olykor, hogy egymásra ront
sunk, / olykor, hogy örömmel teljünk, / langyos fűbe 
heveredjünk.” Mindent ad és mindent kíván, de épp 
a kölcsönös elfogadás hiányzik belőle. Érzés, amelynek 
csak a szakítás, az elválás lehet a vége. Szerelem, 
amelynek tartalma a folytonos búcsúzás.

A fájó gyerekkor, a keserű szerelem mellett a har
madik ihlető forrása ennek a költészetnek az emberiség 
egyetemes sorsáért való aggódás. Itt is félelem, rezig
nált bölcsesség színezi gondolatait. Érzékenysége az 
apró tűszúrások mellett se tud elmenni, s a „taglós 
képzelet” a lehetőséget is valóságossá színezi. Nem tesz 
különbséget kis és nagy hazugság között, mert maga 
a hazugság a fontos. Ezekben a versekben hangja meg
változik: a népdalszerű és balladás formát, a tiszta 
rímeket és pergő ritmusokat fölváltja a prédikáló, 
biblikus előadás. Gyakran kezdi verseit megszólítással : 
barátaim, feleim, bizony mondom . . .  A szálak közé 
sűrűn kever ismétlést, felsorolást, gondolatritmust. 
Az ima-, átok-, a levél-, a lecke, a felirat-forma 
monológszerűvé teszi szavait. A versek egy részét maga 
szatíráknak nevezi, bár inkább a groteszk elem ural
kodik bennük. Helyenként -  a tiszteletre méltó érzé
kenységtől fűtött -  túlzás, a hatáskereső, végletes fogal
mazás sem idegen tőle: „mert míg az igaz -  bár egy 
is -  nem szabad / addig börtön a földkerekség / s míg 
az ártatlan — bár egy is — ott függ a kereszten / addig 
mindenki hóhér” . Ilyenkor az értelmi felismerésen, az 
indulat erején a stilizáló hajlam győz.

Bármennyire furcsán hangzik: Simonyi költészete 
elsősorban riporteri ihletésű. A megfigyelés, a látvány 
uralkodik versein. A nosztalgiával idézett emlékekbe 
epikus elemeket sző, a múltból előhívott alakok, tájak 
jelennek meg előttünk, s mai gondolatait is események
hez köti, „mobilizálja” . (Mondottuk: e költészet jel
képe az „út” .) A verset többnyire külső impulzus 
indítja el, impresszionista kép kezdi. Előbb leírja a lát
ványt, s a vers végén ju t el a költői ,,én”-hez. „A kris
tály csöndbe óraszám / kondul a régi óra már . . .” — 
kezdi a verset, majd így fejezi be: „s ami belőlem fönn
akad: / egy nyársrahúzott p illa n a t...” Egy másik 
versindítása: „A torony felett állt a hold.” S a záró
kép: „megbújt a maradék remény . . . ” Természetesen 
ez a módszer is rengeteg hangulati-érzelmi töltést hor
dozhat, de a költőiségnek mégiscsak közvetett meg
szólalása. „Kifejezés” helyett „leírás” .

( Szépirodalmi, 1966)
Tüskés Tibor

Boda István: Mint a vándorló madarak

Boda Istvánról kevés szó esik az irodalom vezető fóru
main, új kötetének vizsgálata mégis számos tanulsággal 
szolgál. Juhász Béla, az Alföld egyik szerkesztője, lapjuk 
legtöbbet publikáló költőjének tudja Boda Istvánt. 
(Számvetés..., Alföld, 1966. 11.) Az utóbbi időben

közel másfél száz verssel szerepelt a lap hasábjain, s leg
alább ennyivel a Hajdú-Bihari Napló mellékleteiben.

E sűrű helyi szereplés igazolásaként -  meg tíz év 
után amúgy is esedékes volt már -  most megjelent 
második kötete is. Fontos dokumentum ez a gyűjte
mény, mert elemzése során arra a nehezen áttekinthető 
területre derülhet világosság, amelyen a közízlés for
málásának égetően fontos ügye eldől.

A kötet első olvasásra megmutatja e költészet karak
terét. Jellegzetes szavai, szókapcsolatai: megsebzett 
gerle, átlőtt madárszárny, felzokogó madár, gerle
bánat, magányos madár és férfi-kacaj, férfi-szerelem, 
férfihit, férfiszámadás, őz bánat, álom, ében éj, alázat, 
vergődő lélek, titok, fergeteges ütközet, harc, nehéz 
parancs. Bonyolultabb összetételekben, pl. a képekben 
legalább ilyen szembeötlő a banalitás: „Nehéz, mint 
a nyele / nélküli fejsze” ( önarckép-, -  „. . . amely nyug
talan szívét / mindegyre rágta, mint szú a falat” 
(Csokonai hazatérése) ; „Bennem a nyár heve titkokat 
őriz, / mint a virágnak a kelyhe.” (Eljön a szél); „Itt 
állok s lassan zuhog az este” (Itt állok). Avultsága és 
felületessége olyan aggálytalan, mint akinek sohasem 
voltak publikációs gondjai. Az ötvenes évek politikus 
lírájának közhelyeivel épp olyan fesztelenül él (Játék 
közben, Példa és intelem, A Brandenburgi kapunál), mint a 
„fényes szellők” idejét követő lelkiismeretvizsgálat kész 
eredményeivel (Jó lesz jövőnek). Van verse, melyben 
a jelen problémáit megértőén figyelő, tanácsot osztó 
bölcsesség az uralkodó („Persze botlunk még, dehát 
emberek / vagyunk s az élet nem mindig vasárnap” ), 
s van, amelyben egyfajta sértettség: a kirekesztettség 
ingere feszeng — indulati fedezet nélkül (Invokáció a 
XXX. századhoz, Világ fogadj be). Ügy tetszik, kész 
verssémái vannak. A hatás nem az élet vallatásából, 
nem a rátalálás izgalmából, az öröm, a kimerülés, 
megnyugvás vagy belenyugvás dinamikájából adódik, 
hanem az eleve kész díszletekből, érzelem-reflexekből. 
Különösen kirívó ez olyan versekben, mint a Játék 
közben, melyben plakátról másolt mozdulattal emeli fel 
gyermekét, s hasonló hatást kelt a Galambokban formát 
öltő béke-jelkép. Szándékoltan ünnepélyes, pátoszá
ban nyoma sincs az anyaggal való mérkőzésnek: 
áhítata és ünnepélyessége inkább a rutin, mint a friss 
ihlet műve. Ha van egy-egy hitelesebb gesztusa, azt is 
valószínűtlenné hígítják a konvenciók, főleg a hamis 
pózok, például a harciasság.

Azt a benyomást szeretné kelteni, hogy méltóképpen 
a harcot „egyes egyedül ő csinálja”  (Nyolcsoros). 
Honnan Boda Istvánban ez a harciasság, hiszen sem 
eszmei, sem politikai, sem esztétikai újat nem hoz? 
Milyen perről van szó, és ki akadályozza jobbra, 
szebbre való törekvésében? Amit a béke védelméről 
mond, meg arról, hogy vannak még hibák; a filléres 
turista-romantika, a fiatalok szilaj, italos éjszakái ; hogy 
vannak hitvány emberek, kora reggeli ébredések, füstös 
hivatalok, van vidékiség, van magány, s végül mind
annyian meghalunk -  ezek megírásáért kárhoztatni 
nem lehet, s nem is hihető, hogy kimondásuk vak
merőséget igényelne. Pedig nagyon valószínű, hogy 
sűrű megjelenésének alapja épp ez a különös elégedet
lenség: ez keltheti azt a benyomást, hogy fontos dol
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gokkal birkózik. Kirekesztett költőnek érzi magát, a 
közönség pedig többnyire együttérez a magányosan 
hadakozó költővel. Ezenkívül minden versében van 
néhány olyan friss mozzanat, mely fel tudja ugyan 
kelteni az élmény hitelességének sejtelmét, de erejéből 
annyira nem futja, hogy a verset szerves alkotássá 
tudná alakítani. Ez utóbbi fogyatkozást az igényesebb 
olvasó feltétlen észreveszi, s mert a költőt hamisságon 
kapta, általánosít: idegenkedni kezd a közérthetőség
től s mindentől, ami realista. A másik rész vonzalma 
viszont éppen ennek szól: a közhely jóleső evidenciái
nak, s ennek normái szerint ítéli meg és utasítja el élő 
költészetünk legnagyobb képviselőit. Ez az a költészet 
-  sajnos nemcsak Boda műveli —, amely kompromittálja 
az elintézetlen ügyekkel mérkőző realista alkotásokat 
s útját állja a korszerű közízlés — magasabb fórumain
kon oly nagy nyomatékkai sürgetett — lendületes alakí
tásának. Különösen ott, ahol a provincializmus veszélye 
amúgy is kísért.
(Magvető, 1966)

Varga Lajos

Soós ^oltárt: Gorombakovácsok

Az epikus költemény vegyes benyomást kelt mind gon
dolatilag, mind érzelmileg. A költői magatartás kü
lönössége okozza ezt. Az életútról szóló lírai önvallo
másban felmerül egy tanyasi legényke képe, aki elindul 
a város felé, a gyárban leli meg felnevelő közösségét, 
innen lendül tovább a literátorok világába, az ún. 
„élet” felé. A hatvanas években vagyunk. A költői 
élmény az empirikus tapasztalás szintjéből fakad, ezért 
a megvalósult költemény eszmeileg bizonytalan s a je
lenről valló sorokban publicisztikusan általános. A húsz 
év óta fejlődő népi hatalom jelen szocialista szakaszán 
a költő olyan jelenségekkel találkozik, amelyek nem 
küzdésre, hanem — anteuszi erőgyűjtés céljából — vissza
vonulásra késztetik az óvó, felnevelő közösségbe, a hajó
gyári munkások közé.

Ez az emberi tartás ideológiailag kérdéses, de ha arra 
gondolunk, hogy a bonyolult társadalmi fejlődés, maga 
az a speciális helyzet, amelyben ma a szocializmus 
megvalósul, a legváltozatosabb emberi-írói reagálást 
válthatja ki, akkor nem vonható kétségbe, hogy Soós 
Zoltán szemléletének megvan a magyarázata éppen 
ezekben a viszonyokban. A kérdés csupán az, miképpen 
tudja a költő esztétikummá formálni alapvető élmé
nyét.

Mint fentebb szó esett róla, ez az élmény közvetlen 
ugyan, de az elbeszélő költeményből kitetszően : egyet
len indulatként hat, és ezért némileg szegényes ahhoz, 
hogy felszárnyaltassa a verset. A költemény proletkul- 
tos, vörös-fekete kötésburka jól harmonizál a dikció 
szaggatott-modern, szeszélyes áradásával. Az akart 
epikum és a költemény belső, vibráló szerkezetének 
ellentmondása viszont éppen azt a feszültséget érzé
kelteti, amely az ifjúság, a múlt és a most újra vissza
vágyott közösség képzelt idillikuma, és a jelen meg
ingott biztonsága, zavara között tapasztalható a költői 
lélekben. A megnyugtatásul, megkapaszkodásul fel
idézett múlt képeinek pergését finoman fájdalmas

rezignáció kíséri; a jelen indulataihoz viszont a dübörgő 
nagykalapács, a martin tűzesője, a fém sikoltása ad 
aláfestést. A nyugtalanság expresszivitása és a tételezett 
idillikum nyugalma ölelkezik itt.

Nem lehet elvitatni bizonyos fokú szépséget ettől a 
költeménytől. Egy emberi lélek tükrét mutatja, egy 
fájó gond sóhajt belőle. Esztétikuma jellegzetesen etikai 
eredetű. Vannak olyan intellektuelek, akik zaklatott 
világunk fájó ellentmondásai elől a semmibe, a sem
mire sem kötelezettségbe menekülnek. Asszociális, koz
mikus szkepszisükkel szemben Soós Zoltán mozdulása 
pozitív, becsületes irányzatú. Az itt hiányzó gondolati 
elmélyültségig vezető úton az átsegítő támogatást a ke
mény, létfenntartó munka formálta emberi közösségtől 
reméli s konokul vissza-visszatér a végcélként ugyan 
elvontan lebegő, de hűséggel őrzött kommunizmus 
tiszta ideáljához.

Mindebből kitetszik talán, hogy a kötet közbülső 
állomás Soós Zoltán pályáján. Eszmeileg fordulópon
ton áll ; ha nem lesz képes átérteni és lényegében meg
ragadni költőileg e század utolsó harmada szocializmu
sának lényegét, félő, hogy retorikába csap, vagy kiapad 
az ihlet. A munkásközösség sem óv meg ettől, mert 
defenzív módon, az utolsó védővonalból küzdve nem 
lehet költői csatát nyerni. M utáló hangja tisztulásra 
vár, a rímes strófák és a szabadvers egymást átható, 
ölelgető bonyodalma, az időmértékes és hangsúlyos 
verselés feleselése elrendezést sürget. Nem kétséges, 
hogy az esztétikum tisztulása a „nagy egész” átértésé- 
nek folyamatát követi majd.
(Magvető, 1966)

Illés László

Serfőző Simon : Hozzátok jöttem

Az alig 25 éves Serfőző Simon első kötetének sok 
költeménye témájában hasonlít a jó  egy évtizede 
vidékről indult lírikusaink önéletrajzi verseihez. E té
makört világosan jelzik az ötvenes évek közepén fel
lépő költők kötetének címei is: Ereszalja (Váci Mihály), 
Zsellérek unokája (Takács Imre), Felröppen a madár 
(Csoóri Sándor).

Váci lírájában jellegzetes a panaszos vádló hang: 
zsellér őseinek mennyi szép emberséget kellett eltemet
niük, ami istállókban aludt el bennük. Serfőzőnél is a 
földműves elődök „ . . . fojtották magukba / a fájdal
makat, akár a szégyent” (Úgy fogytak el ők). Csoóri 
édesanyja „megtört lesz majd, kicsi / Bejön egy madár 
érte, / s csőrében elviszi” . Serfőző pedig így ír édes
anyjáról: „a bölcsőmben, / — mert összetöpörödtél, — / 
már kétrét / elférnél,” — „ha kánya kopogtat. . .  / 
hátára fölkapna, / elvinne magával az égbe” (Félország, 
félvilág eltakar). Csoóri a nyár tablóját falusi és városi 
képek keverésével festi — Serfőzőnél az alkonyi haza
térés képei ugranak hol a villamosokra, a kirakatokra, 
hol szobájának falusi interieurjére, melyben „mint az 
Alföld a nagyágy elterül, / fönt a vadliba-csend délnek 
repül” (Szép ^mennyország). Takács Imre viaskodik a 
szülőföld visszahúzó erejével (Búcsú a szülőföldtől) — 
Serfőző a visszacsábító fészerrel szemben összeszedi
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minden erejét: „fogok kezembe hatalmas botot, / nem 
engedem, hogy leteperjen” (Nem engedem).

Mégis Serfőzőnél az ismerősnek látszó táj egész 
geológiai alakulata megváltozott. Az átalakulást a 
magyar líra több mint tízéves fejlődése segítette. Meg
növekedett a konfliktusok iránti érzékenység, nagyobb 
teret kapott a differenciáltabb szemlélet. Lírikusaink 
a formai elemeknek is nagyobb készletét vették bir
tokba . Szerephez jutott egy új, sokszor lazább asszociá
ciókra is építő eszközrendszer. E minőségileg más 
helyzet költői kifejezése jellemzi Serfőző kötetét is.

Még a részletekben hasonló versei közül is nem egy 
a maga egészében arról vall, hogy meglátja, megérzi 
e témakör összetettebb, mai elemeit. Ezeket pedig — 
a korábbról ismert valóságtartalmakkal együtt -  egy 
sajátos, időt és tért összefoglaló szemléletmóddal tárja 
fel, aminek megfelel stílusa tömör és távlatos dinami
kája. A Szép mennyországban is sűrített a tér és idő 
viszonylata: az alkonyt váltja az éjszaka nyugalma, 
ezt a  reggeli ébredés, az alkonyi pókhálót az éjjeli 
csillag, a reggeli cipő, és mindezek között feszülnek 
egymással szembe a falu és város képei.

Az egyes verseken belül és a költemények kölcsönös 
viszonylatában is sok az egymással viaskodó érzés, 
szembenálló párbeszéd. Drámai mozzanat ez, mert 
ütközései nem spekulatívek, hanem reális alapon jelent
keznek: a falu vonzásának és taszításának összecsapásai. 
(Zöld temető, Hiába.) Feleselő dialógusként hatnak 
leleplező, ironikus, de ugyanakkor együttérző versei is. 
A kétlaki dolgozók görcsös erőlködésének rajzában a 
maradiság elutasítása és a meghatottság érzése vívódik. 
(Derekuk fáradtságból van.)

Nemcsak a régi és az új világ ütközésének síkján 
szembesít bátran és őszintén, hanem a mából növő 
konfliktusok ábrázolásában is. Ennek két pólusát jelzi 
a Hozzátok jöttem címadás (címadó vers nélkül) és a 
félelem -  ha az otthoniakat meglátogatja - , hogy 
„nem hozzájuk megyünk” . (Feleigeiünk öregeinknek.)

Serfőzőt nem ragadja el a fiatalokra sokszor jellemző 
kétségbeesés vagy naiv érzékenység. Kiküzdött belső 
rendjéről vallanak feszesre vont gondolati versei : nem 
azért tér haza, hogy szépelgős regőket citerázzon és 
természetesnek veszi az elavult tanyák lebontását. (Kik 
egész nap, Nem azt, Temetik a tanyákat.) A korszakváltás 
tanúi ezek a versek, higgadtságuk hiteles, racionálisak, 
nincs bennük rezignáció. Több mint mértéktartás ez: 
legyőzte a múltat. Harmóniavágyát, fegyelmét, tartá
sának eltökéltségét a leselkedő modernista veszélyekkel 
szemben tudatosan őrzi. (Hegyi út, így szülétek). Miután 
képzelete, indulata kisegítette egyéni fájdalmából is, 
joggal bízhatunk szép szimbólumában, a nosztalgia 
vad madarát felbocsátó erős fában, amelynek meleg 
lombja poros utakat, gondot, világot takar és minden 
jó  ügyet vállal. Szinte ellenképe ez a fa -  egy más 
korszak mezsgyéjén -  Csontváry magános cédrusának.

Az alapproblémák képei mellett más színeket is fest 
Serfőző. Olykor fakóbbakat is. Rövid szerelmi ciklusa 
még nem eléggé érett, egyes sorai elszürkülnek: „ez a 
szerelem megmaradjon, / ezért vagyunk, / életünk el ne 
sinkeljük”. Máskor mintha József Attila sorai fednék 
el a saját hangot: „ujjaiddal megsimítasz: / forró

körmű madár tipeg vállamon” (Mert elfogy). Pedig 
itt is magára talál, mutatja a fiatalság féktelen erejét 
kifejező rapszódiája (Tüzes babám).

Megkapók stiláris megoldásai: jelzős szerkezetei 
„menyétet kapaszkodtató kazal”, szóképei: „a kígyó 
dűlőút gubancba összetekeredik”. Kedvelt metaforája 
a vas. Szorongásai : wirnyakú vadlibák, küzdelme, har
ca: dörgő Metszelek; fegyelme, győzelme: ^árszerkezet. 
Merész asszociációi miatt különös jelentősége van 
tördelt, rímtelen sorai közékezésének, tipográfiájának, 
s maguknak a verscímeknek, amelyekkel mindig a köl
temény értelmét nyomósítja.
(Szépirodalmi, 1966)

Tóth Lajos

Tamás Aladár: Az aggodalom jegyében

Tamás Aladár ama hazai értelmiségi csoport tagja, 
mely a 20-as, 30-as években csatlakozott a kommunista 
mozgalomhoz. Tragikus nemzedék ez — írja szép be
vezetőjében Szabolcsi Miklós - :  a Horthy-rendszer 
elnyomó gépezete, majd a személyi kultusz bénító 
önkénye fojtogatta, pusztította; ugyanakkor számos 
tagja az irodalmi-politikai harcok pergőtüzében a 
pártot hűen követve akaratlanul részese lett hibáknak, 
tévedéseknek. A helyes ítélkezés lehetőségei közé került 
utókor méltó feladata: e heroikus s sokszor tragikus 
dilemmák felé sodró küzdelem (ezzel tulajdonképpen 
a szocialista irodalomkritika történetének) feltárása: 
első lépésként és mindenekelőtt a dokumentumok 
összegyűjtésével, közlésével.

Tamás Aladárnak megadatott az a sors, hogy a 
nagy szellemi csatározások részese lehetett. A 100% 
szerkesztőjeként, kulcspozícióban. Monumentális folyó
irat-antológiája után az Aggodalom jegyében c. tanul
mánygyűjteményében 1938 óta keletkezett írásaiból 
olvashatunk. Egy részük az antifasiszta harc jegyében 
fogant és a moszkvai Üj Hangban, valamint a párizsi 
Üzenetben látott napvilágot, az idő tájt -  1938-41- 
ben - , amikor a hazai népfrontmozgalom különböző 
okok miatt válságba került, legtehetségesebb író
részvevői meginogtak.

„Az író számára nincsen »harmadik út«. Minden 
író, aki ezt ügyeskedett választani, elhullott, jóvátehe
tetlenül leszorult a fórumról, ahol joga és kötelessége 
volt népe igazát védeni. Ez az út az írói fejlődés meg
állásához, lelkiismerete elcsitításához és felelőssége meg
tagadásához vezet. Író számára pedig ma, ezekben a 
kérdésekben, különösen Magyarországon, nem lehet 
megállás.” Ez az írások gondolati alapja, s legfőbb 
közös tanulsága is. Tamás eszménye az az írói-emberi 
magatartás, melyet Petőfi A XIX. század költői c. versé
ben körvonalazott. Ezt kéri számon párizsi őrhelyé
ről a honi írástudóktól. A polemizáló szenvedély 
mögött erősen lobogó, de -  mi úgy érezzük — fájdal
masan reménytelen vágy rejtezik: a távolból intő szó
val felrázni, segíteni. Ezzel magyarázható az írások 
publicisztikai hangvétele. Oktalan és igaztalan lenne 
negyed század múltán számon kérni Tamástól téve
déseit, melléhallásait (nem tud ráérezni Darvas
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A törökverőjének aktuális tanulságaira, arra, hogy a 
minden erőt a török ellen egyesítő Hunyadi a nemzeti 
összefogás szimbóluma lehet a fasiszta veszély óráiban ; 
nem veszi észre, hogy Szabó Pál Szakadék c. regénye 
régóta esedékes leszámolás az értelmiség nemzetmeg
váltó szerepének illúziójával; Sárközi György Dózsa- 
drámájának égetően aktuális mondanivalója felett is 
elsiklik figyelme; lényegesen pozitívabbnak ítéljük ma 
Rabits 1937 utáni tevékenységét is).

A helyes, árnyalt ítélkezést az aggodalom és viták 
szította türelmetlenségen kívül néha objektív akadá
lyok is nehezítették: például Babits kulcsműve, a 
Jónás könyve 1937-38-ban íródott, de csak 1940-ben 
jelent meg, válhatott ismertté. És közben Tamás 
őrhelyén -  a Párizsi figyelő c. publicisztikai ciklus tanú
sága szerint — „túlzsúfolt, robbanó feszültséggel teli 
napok” kezdődnek: a spanyol köztársaság elvérzett, 
Csehszlovákia áldozatul esett, a fasizmus már közvet
lenül, a német katonai potenciál révén fenyeget, jórészt 
a nyugati diplomácia megalkuvásainak következtében : 
ezért is tisztábban látó, ám olykor türelmetlenebb is 
Tamás a honi jelenségek dolgában.

A 45 utáni írásokat a megváltozott körülményeknek 
megfelelően a szocialista kulturális örökség tudatosítá
sának szándéka ihleti. Az 1951-ből való Gorkij, vala
mint A föld és munka eposza c. tanulmányok elsődleges 
célja a tájékoztatás, ismertetés; néhány passzusuk ma 
már természetszerűen vitára, pontosabb megfogalma
zásra késztet, pár stiláris fordulatuk idejétmúltnak 
tűnik. Az Eltűnnek szabadságjogaink és A Rosenberg 
házaspár levelei a siralomházból c. írások nélkül egysége
sebbnek (és színvonalasabbnak) éreznénk a kötetet. 
A két József Attila-tanulmány a kötet legjobbjai közé 
tartozik: értékes adatokat közöl a költő és az illegális 
kommunista párt kapcsolatáról. Nagy adósságok tör
lesztésének vágya ösztönzi Tamást Aladárt emlékei
nek összegyűjtésére, higgadt, meggondolt rendszerezé
sére s végezetül állásfoglalásra.

Az emlékezés motívuma uralkodik a Nehéz emlékek 
címmel összegyűjtött írásokban is, ahol a nagy nem
zedéktársakról esik szó, Nagy Lajosról, Stromfeld 
Aurélról, Dési Huber Istvánról, Bölöni Györgyről; 
mindenekelőtt szocialista elhivatottságukról, munkás- 
mozgalmi tevékenységükről: a feltétlen tudatosítás 
szándékával.

A cél kitartó, következetes szolgálata: ez a tanulság 
Tamás Aladár dokumentummá vált írásainak legelvi- 
tathatatlanabb értéke.
(Magvető, 1966)

Csapiár Ferenc

Csanda Sándor: Hidak sorsa

A szerző eddig megjelent művei (1959: Magyar-szlovák 
kulturális kapcsolatok ; 1961 : A törökellenes és kuruc harcok 
költészetének magyar-szlovák kapcsolatai; 1962: Valóság 
és illúzió) már mutatják azt az egységes sokoldalúságot, 
mely legújabb kötetét is jellemzi. A kötetben foglalt 
cikkek és tanulmányok első csoportja Magyar-szlovák 
kapcsolatok címszó alatt régi irodalmunk, elsősorban a 
kuruckor kérdéseivel foglalkozik. A Habsburg uralkodó

ház által a divide et impera elv alapján tudatosan és 
titokban szított nemzetiségi ellentétekben, a mindkét 
oldalról soviniszta, nacionalista túlzásokban vizsgálja, 
keresi az egységet, ellentétekben az azonosságot, az 
együvétartozás, egymásrautaltság érintkezési pontjait, 
a politika-alatti történelmi kapcsolatokat, melyek a 
kultúrtörténetben s ezen belül elsősorban az iroda
lomtörténetben válhatnak nyilvánvalóakká.

Biztos kézzel és polemikus kedvvel tapintva rá a 
vitatható pontokra, értékes adalékokat, hasznos forrás
kritikai megjegyzéseket fűz Balassi Bálint Szép Magyar 
Komédiája és a Fanchali Jób-kódexben nemrég fel
fedezett költemények irodalomtörténeti feldolgozásá
hoz. Üjabb kutatásainak eredményeit közli Szlovák
magyar kapcsolatok a Rákóczi-felkelésben c. tanulmánya: 
eddig ismeretlen adatokat tár fel a magyar irodalom- 
történet számára. Petőfi és a szlovákok c. írásában a 
költő életének és művének szlovák vonatkozásait 
tárgyalva, a magyar filológiában kevéssé emlegetett 
,,kényes” problémához nyúl: a marxista irodalomel
méleti megvilágítás révén feloldja a származás és esz
mei hovatartozás látszólagos ellentmondását

A kultúra az a közeg, melyben a két nép közeledése 
végbemehet. Szenvedélyes tárgyszeretetén túl, helyzete 
is irányítja a kutató érdeklődését a másik nagy téma: 
a két világháború közötti csehszlovákiai magyar iro
dalom jelenségei felé. Forbáth Imre, Berkó Sándor, 
Vozári Dezső művészetével foglalkozó cikkei irodalmi 
tudatunk formálásában jelentősek. ,,Jegyzetek a cseh
szlovákiai magyar irodalom történetéhez” c. terjedelmes 
tanulmánya kísérlet és alapvetés a terület marxista 
igényű feltárásához. Politikai, társadalmi hatások mág
neses terében kultúrák érintkezéspontjait, kölcsönös 
összefüggéseit vizsgálva, minduntalan kitérőkre, forrá
sok revideálására, elhomályosult fogalmak újrameg- 
világítására kényszerül, a kétoldali nacionalista, sovi
niszta (bonyolult és irodalmon kívüli) befolyások ki
mutatására és értelmezésére. Irodalmunk történetének 
ez a része olyannyira „földközelben” zajlott, hogy meg
közelítéséhez komplex módszerekre, a történeti, iro
dalomtörténeti, ideológiai-politikai, esztétikai mércék 
együttes alkalmazására van szükség. A kapcsolattör
ténet metodikájának kidolgozásában Csanda Sándor 
úttörő munkát végez. „A magyar—szlovák irodalmi és 
kulturális kapcsolatok kutatásának kérdései” , „Irodalom
kritikánk problémái”, „A szlovákiai magyarság politikai és 
kulturális fejlődésének kérdései” c. írásai további kutatások 
hasznos előmunkálatai.

A szűz terület dzsungelszerű bonyolultsága, a mód
szerek tisztázatlansága valamelyes bizonytalanságot 
eredményez. A befogott tematika egyetlen kutató 
számára túl széles, aminek következménye, hogy íté
leteinek egy része nélkülözi a kellő érvelést, illetőleg -  
költőportrékról lévén szó (a Forbáth, Berkó, Vozári 
müvét ismertető tanulmányokra gondolunk) -  az itt 
elengedhetetlen esztétikai elemző megközelítést mellőz
ve, gyakran sommás irodalompolitikai megállapításo
kat tartalmaz.
(Slovenske Vydatelstvo Krásnej Literatury, Bratislava, 1965)

Dobák István
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Megjelent az Akadémiai Kiadó gondozásában a

„MINDENKI ÚJAKRA KÉS ZÜL. . . "

IV. kötete

Szerkesztette é s  a  jegyzeteket írta: József Farkas

A Tanácsköztársaság 40. évfordulójára jelent meg a négykötetes gyűjtemény 
első kötete, m ely az őszirózsás forradalom időszakában megjelent szép- 
irodalmi jellegű írásokat foglalta össze. A második kötet a polgári forrada
lom publicisztikáját és irodalmi életét, a harmadik a Tanácsköztársaság 
szépirodalmi termését ölelte fel.

A gyűjtemény m ost megjelent negyedik kötete a Tanácsköztársaság publi
cisztikájából közö l sok érdekes, új anyagot.

1221 oldal Ara: kötve 198,— Ft
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ALMÁSI M IKLÓS

M ilyen film  az Utószezon ?

-  Egy új műfaj, és egy vita margójára -

Az Utószezon új műfajt teremtett : a „vita-film” típusát. Nem mellbe vágó, de nem is lehet izgal
mas gondolati szövetétől szabadulni, nem lehet érte lelkesedni, de nem is lehet tőle egyszerűen el
szakadni : vitát provokál a nézőben — önmagával, a filmmel, a figurákkal, a rendezővel és a prob
lémákkal. Azzal lett siker, hogy szinte mindenki vitába szállt vele, a tetszés az ellentmondás és po
lémia révén született. Felfedez egy súlyos társadalmi-etikai kérdőjelet, de nem nyújt segítséget meg
fejtéséhez, csak arra kényszerít, hogy a filmmel való „közelharcban” ki-ki magában tisztázza saját 
megoldását. Jelentősége, újszerűsége abban van, hogy az „elásható lelkiismeret” ábrázolásában 
először vesz célba egy súlyos társadalmi problémát: meddig tart az engedékenység cinkossága és 
hol kezdődik a bűn, és meddig tart az elévülés, s vajon van-e társadalmi fóruma a lelkiismeretnek?

I

A hiba fenomenológiája

Essünk túl előbb a negatívumokon, a film kritikai fogadtatásában úgyis ezek a vonások kaptak -  indu
latoktól átfűtött vagy értetlen, esetleg kérdező — hangsúlytöbbletet. Jegyezzük meg tehát mindjárt 
méltatásunk elején: az Utószezon nem illik a „nagyszerű film” kategóriájába. Jelentős, nagy formá
tumú alkotás, mely azonban éppen egy új műfajt kísérletező szándéka miatt is sokszor a félig meg
oldott vagy éppen gyengébbre sikerült mozzanatok mozaikjai között bontakoztatja ki hatását. S 
itt kell szólnunk a hiba sajátos fenomenológiájáról.

Először is ezek a „hibák” paradox szerepet játszanak. Két csoportra oszthatók. Az egyikbe azok 
tartoznak, amelyeket ki lehetett volna kerülni, s melyek nélkül a film tisztább, világosabb lehetett 
volna. (Ilyen pl. az álomjelenetek túlméretezettsége, a „Vörös nő” figurájának túljátszása, a „lég
gömb” szerepeltetése stb. -  jó néhány modoros, a film alapvonalától idegen mozzanat.) A másik, 
nagyobb csoportba olyan önmagukban „hibás” elemek tartoznak, melyek éppen kérdéses mivol
tukkal lesznek építőkövei a film döbbenetes összhatásának. A hiba paradoxona tehát úgy jelentke
zik, hogy ami önmagában kérdésesnek tűnik, az a film kitűnő groteszk összhatását és gondolati 
túlfűtöttségét segíti elő. (Ilyen jellegű mozaik a Dürrenmattból „beidézett” önkéntes tárgyalás, 
ami önmagában vitatható gesztus, a film egészét illetően nagyszerű jelenet. De ilyen az öt öregúr 
„üldözési” jelenetsora, mely a krimi fogásait juttatja eszünkbe, és önmagában ugyancsak kérdéses 
mozaik, s mégis éppen ezek a figurák teremtik meg a probléma valódi súlyának „környezeti” fel
tételeit.) A hiba első számú dialektikus vonását tehát abban látnám, hogy ez a film nem egyszerűen 
hibái ellenére, mintegy azokat kicselezve lett izgalmas mű, hanem nagyobbrészt éppen e kérdéses 
elemek révén, azoktól segítve.

A hiba fenomenológiájának második alapvető törvénye, hogy hiba csak ott van, ahol jelentős al
kotás. A rossz műben nincsenek hibák: ott az egész romlott el. Fábri filmje megoldásában és ki
dolgozásában nem menthető fel a „hibák” felsorolásától -  de mondjuk ki mindjárt, hogy e művészi 
„megoldatlanságok” összemérhetetlenek a vállalkozás egészével. Ez a film jelentőségében abba a 
súlycsoportba tartozik, ahol a „hibák” csak levonhatnak valamit az értékekből, de nem tehetik 
kérdésessé azokat.

Ez a sajátos belső arány tette számomra idegenné a film kritikai fogadtatásának két szélső
ségét. Az egyik póluson a problémákat elkenő lelkendezést, a másikon a túllicitáló értetlensé
get. (Itt elsősorban B. Nagy László kollégám sommás bírálatára gondolok.) Az igazság az, hogy ha 
olyan régóta vártuk a „problematikus” kérdéseket felvető filmet, akkor ennek a törekvésnek első, 
„kísérleti” darabjától nem követelhetünk mindjárt szintetikus megoldást. A vállalkozás nagyszerű
ségét és a megoldás buktatóit egyaránt elemeznie kell a kritikusnak. De ehhez mégiscsak a mű elis
meréséből vehetjük patronjainkat : egy izgalmas, jó film született.
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A groteszk bűntudat és a lelkiismeret temetőkertje

Öt öreg nyugdíjas telefonvicce indítja el a történetet. Egy reggel hiába várják barátjukat, Kere
kest, nem jön el a pályaudvari restibe sörözni. Ezért hát felhívják, hogy jelenjen meg a járási kapi
tányságon, ,,egy bizonyos ügyben”. Ami vicc a drót egyik végén, az a másikon döbbenetes hatást 
kelt: Kerekes szélütötten áll kagylóval a kezében. Úgy érzi, leleplezték. A film ennek az elásott és 
most a véletlen turpissága révén felszínre dobott lelkiismeretnek groteszk története. Kerekes a háború 
végén „csak” annyit mondott a városparancsnoknak, barátjának, hogy „hacsak” : és ez a szócska 
két embert küldött a halálba. A patikust és feleségét -  akiknél dolgozott -  mint zsidókat elhurcol
ták. Aztán Kerekes kapta meg a patikát, majd évek múltán nyugdíjas lett ő is, és békésen éldegélt 
egészen eddig a telefonhívásig.

Abszurd már az indítás is, jelzi a film egészének groteszk atmoszféráját. Minden jelenet kérdő
jelet kap. Kerekesben korábban egy percig sem merült fel, hogy valami jóvátehetetlen bűnt köve
tett el, élt, mint a többi ember, a tisztesség látszatával: ártatlanságát nemcsak elhitte, de sohase 
is tette kérdésessé. Fábri első kérdése itt éri a nézőt: hányán élünk ma is ilyen ,,hacsak”-okkal a há
tunk mögött, kisebb-nagyobb következményekkel terhes árulásokkal, melyeknek jelentőségét, mo
rális súlyát nem is sejtjük, mert szándékosan vagy csak az idő hatására -  elfelejtettük. Fábri kérdéses
sé teszi magát a lelkiismeret mechanizmusát is: nem igaz, hogy a bűntudat „furdal”. El lehet te
metni, s a lelkiismeret néha nem más, mint külpnböző rétegeket magában foglaló temetőkert. A 
mai ember tragédiája vagy szomorú gyakorlata, hogy csak akkor érzi: van lelkiismerete, ha az 
valami külső hatásra feltámad és így sikerül átélnie működését.

De a „hacsak” izgalmas elemzése nem zárul le ennyivel. Mit is jelent ez ennek a Kerekesnek 
az esetében? Fábri döbbenetes kérdése úgy hangzik, hogy felmenthető-e a felelősség, a bűn terhe 
alól az az ember, aki most mártírként akarja vállalni akkori aljasságát? Van-e elévülés az ilyen 
nem-jogi esetekre? Ismét a groteszk hangvétel segít feltenni e súlyos kérdést. Kerekes szenilis gesztussal 
halálosan komolyan veszi a telefonhívást, és fel akarja jelenteni magát. Hivatalos eljárást követel 
bűnére. Abszurd ez a pálforduló? Abszurd és groteszk: egy öregember szenilis rövidzárlata — ha 
úgy tetszik, a múlt hirtelen kiszabadulása a lelkiismeret temetőjéből, ahová az önfegyelem vagy ha
zugság zárta. S Fábri ezt a groteszk pálfordulót a végsőkig fokozza, hogy láthatóvá váljanak a 
mögöttes etikai rétegek. Kerekes itt válik mosolyognivalóan szánalmas és egyben hátborzongatóan 
valóságos figurává.

Egyfelől egy úri gesztus hőseként mutatja be: Kerekes önmagára kér ítéletet. De ez a gesztus 
annyira pózszerű, annyira csupán egy érelmeszesedés és egy letűnt világ modorának közös szülötte, 
hogy csak mosolyogni és felháborodni lehet komolyságán. Más kérdés, hogy Páger Antal -  kevés ki
vételtől eltekintve — e figura kettős szerkezetét, a komoly és a groteszk, a tragikus és a mulatságos 
kontrasztját nem tudta végigvinni. A groteszk szín hiányzik palettájáról, és csak néha tűnik elő 
játékából ez az árnyalat, ilyenkor aztán magávalragadó, és jól illeszkedik a film alaphangjába: 
gondoljunk a tárgyalási jelenetre, mikor a mártír pózból hirtelen az öreg ember pedantériája szó
lal meg: „De Zorkay úr, az az én mellényem!”

Kerekes magatartásának paradoxonja tehát így hangzik: annyira túlzottan, annyira pózszerűen 
játssza el a bűn vállalását, hogy ezzel büntetlenné is varázsolja magát; mártír akar lenni ott, ahol legjobb 
esetben csak bűnös lehet. Ez a pózszerűség tehát éppen a lelkiismeret lerázásának eszköze : a mene
külésé.

Fábri tehát nem azért rajzolja túl Kerekes lelkiismeretre ébredését, mintha azt hinné, létezik 
ilyen nagyságrendű bűntudat. Éppen ellenkezőleg, Kerekes figurája a bűntudat hiányának gro
teszk leleplezési kísérlete, önmaga felnagyítása a valóságos bűntudat hiányából táplálkozik. A groteszk, a 
karikatúra — ha nem is sikerült a filmben következetesen megtartani ezt a hangvételt -  így válik 
egy nagy társadalmi probléma leleplezésévé. Sajnos a kritika egy része is épp ezt a kettős körvona
lat érti félre, és úgy véli, itt valóságos bűnbánatról és lelkiismeretről van szó. Nem érzékeli a film 
groteszk hangját: éppen a lelkiismeret elől való menekülés póza ez a viselkedés. S azért csak póz, 
hogy a film kérdezni tudjon: mit kellene valójában tennie — neki, nekünk s az utókornak. Kerekes 
azért megy el a bíróságra, hogy túl legyen valamin, amiben nem hisz, de amitől meg kell -  a rend 
kedvéért — szabadulnia. Hősiessége, konok önítéltetése így fordul saját ellentétébe, és így marad 
meg a film a groteszk kereteiben. A bíróságról ugyanis kidobják.

Kerekes kálváriájának ez a bírósági jelenet csak végállomása. Közben még más is történik.
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Miután elmegy régi patikájához és meggyőződik arról, hogy az általa elárultak valóban meghaltak 
-  először barátaitól követel ítéletet. A jelenet -  mint említettük már — Dürrenmattól van idézve, a 
Baleset c. novella ötletét használja fel. Erősen vitatható, hogy szükséges volt-e a panel beemelése a 
filmbe, sután, utánérzésként hat. De a tárgyalás maga mégis a film egyik legjobb jelenete. Az tör
ténik ugyanis, hogy az öreg sörcimborák — kissé már kapatosán -  eljátsszák a bíróságot is, ez is hoz
zá tartozik még a tréfához, amit a telefonnal kezdtek, észre sem veszik, hogy Kerekes számára már 
régen túlment a vicc e tréfa keretein. Zorkay lesz -  akárcsak korábbi életében -  a bíró, Läufer úr, 
akinek családját elhurcolták, a vád képviselője, de valódi a tanú is, az egykori városparancsnok. Ez 
ismét erőltetett mozzanat: Kerekes maga kéri fel tanúskodásra. Így aztán a jelenet a valóság és 
játék ördögien groteszk és hátborzongatóan irreális valószerűségében játszódik le. Mert ebben a jelenetben 
minden karikatúra és játék -  de ugyanakkor színtiszta valóság is: túlzás, groteszk túljátszás, és ezzel 
valódibb, mint az eredeti, suta és pózszerű, mégis kegyetlenül leleplező. Kerekes gyilkossággal vá
dolja magát, de szónoklata éppen túlzása miatt kap kérdőjelet, hamis felhangot. Zorkay, az egykori 
tanácsvezető bíró, képtelen felfogni, miről is van szó-hiszen az eset nem illik jogi formulákba: sem 
„felindulásban elkövetett tett”, sem „előre megfontolt szándék” nem forog fenn. S különben is, 
Kerekes javára szól, hogy miután feljelentette főnökeit, rossz érzésétől sarkallva figyelmeztette is 
őket, meneküljenek. Zorkay számára -  mint ahogy barátai számára is -  világos az ügy : Kerekes 
ártatlan, fel kell menteni. Läufer úr azonban nem nyugszik meg, döbbenetes vádbeszédet mond a 
cinkos felejtés ellen, és bár ő is kapatos egy kicsit, a jelenet groteszk összképén mégis áttör a döbbe
netes valóság. Itt derül ki először, hogy amit Kerekes egy póz gesztusával magára vállalt, az nem 
fér el a jelenet kereteiben, s nem is ezeknek a pojácáknak a problémája többé. Mert Kerekes apoka
liptikus bűntudatát éppen ez a bárgyú és előítéletektől telített társaság fokozza le a valóság szint
jére. Számukra az ügy el van intézve, számukra Kerekes csupán egy érthetetlenül megkergült em
ber: kinek ne volna a füle mögött kisebb vagy nagyobb árulás? Az öregurak alakja ismét a túlzás 
dramaturgiájával rajzolódik elénk: olyan kontrasztot képeznek Kerekessel szemben, ami ismét 
nem az igazságot kínálja, hanem csak egy ellenkező végletet. Az igazság, a valóságos lelkiismereti 
probléma e két szélsőséges reakció között rejlik, de ezt üresen hagyja a film, kitöltését a nézőre 
bízza. Még egy döbbenetesen telibetaláló mozzanat ragadja meg a nézőt: Läufer úr — kialudva 
az éjszakai iddogálást -  bocsánatot kér Kerekestől : a bor és játék hevében elgaloppírozta magát. 
Vajon itt a vádló menti fel a vádlottat? Nem. Csak az élet hétköznapi szintjére tér vissza a történet -  
egy újabb kérdéssel: hol él hát a lelkiismeret? -  Itt van a film csúcspontja.

A befejezés már visszaesik. Kerekes egy bombasztikus gesztussal a sínekre fekszik — újra csak 
pózszerűen, deklarative, „mártírként”. De a vonat -  mint a börleszk filmekben -  egy másik vágá
nyon robog el. A jelenet szellemes, visszafelé világító ereje is kitűnő, csak egy kissé felesleges foko
zásnak tűnik, nem tud újat hozzátenni az eddigiekhez.

De a befejezés eme kérdőjele, a groteszk, torz felelősségvállalás eme gesztusa mégiscsak aláhúzza, 
elevenen égő kérdéssé- teszi a nézőben -  bennünk -  saját életünk felelősséget követelő fordulatait. 
Itt is két szintje, két rétege van a filmnek. Az első a történet valóságos, történelmileg konkrét nyo
mozási eredménye. Fábri talán a legmesszebb megy el a lelkiismeret és a felelősség elemzésében: 
a film egyik fonala azért arra a kérdésre is választ keres, hogy miért hódíthatott tért nálunk a fa
sizmus, hogy a passzivitás, a gyáván-közönyösen kimondott ,,igen”-ek és „hacsak”-ok sorozata 
hogyan segítette-támogatta kibontakozni az embertelenség uralmát -  nálunk. Fábri itt is kegyet
len igazságokat vág a néző fejéhez, hiszen végül is Kerekes „rendes ember”, éppúgy, mint a többi 
sörcimbora, s mégis a „polgári tisztesség” a maga kisebb-nagyobb bűneivel itt hirtelen egészen 
más mértéket kap. Fábri nem vádolja Kerekest nagyobb bűnökkel, mint amelyeket elkövetett, 
nem láttatja szörnyetegnek, „eichmanni” méretű gyilkosnak, visszatérő ilyen célzásai éppen a 
különbségre, a kisszerűségre, az átlagszerűségre utalnak. Kerekes kisember volt, mondhatni át
lagember. De éppen itt válik félelmetessé a film etikai kérdése: mit rejt ez az „átlag” ? Nemzeti 
önszemléletünk ma oly sokat vitatott módszereihez és eredményeihez itt egy olyan mozaikot illeszt, 
mely merészségével és mélységével felkavarja a nézőt s a nemzet-vitát is új vágányokra helyezi.

A film másik rétege már kevésbé látható, néha el is tűnik a vászonról, s mégis mindig ott érzi 
a néző: ez a sík a történet áttételeiben, történelmi utalásaiban él. Kerekes gesztusa nem marad 
meg a huszonegynéhány évvel ezelőtti történelem adatának, későbbi analógiákat is életrehív a 
néző képzeletében. A nézőnek rá kell ébrednie arra, hogy a legkülönbözőbb történelmi időkben 
neki is voltak kisebb-nagyobb „hacsak”-jai, melyekkel kiutat keresett szorító helyzeteiből, s néha
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anélkül, hogy észrevette volna, árulást követett el. Fábri filmje hangvételével itt egy olyan átla
gosságot céloz meg, ami ugyancsak új a filmművészet történetében: nem szimbolikus eszközökkel 
akarja érzékeltetni a minden más korban égető-vádoló felelősséggondolatot, hanem a groteszk lát
szólagos könnyedségével, sőt helyenként ,,távolságával” hozza rezonanciába a nézőben élete külön
böző állomásainak felelősségmulasztásait. A film tehát a groteszk célzás dramaturgiájával dolgo
zik: a Kerekes-ügy annyira kisszerű, oly bántóan jelentéktelen, hogy a nézőnek okvetlenül arra 
kell gondolnia, miért olyan fontos mégis az, amit mögötte érez? Miért nem tud szabadulni a kis
szerű, sőt néha gusztustalan sors kérdéseitől? A jelentéktelenség felstilizálása tehát olyan eszköz, 
ami a történelmi általánosság felé tereli a néző figyelmét: ez a „hacsak” és az azt kísérő jóindulatú 
„baráti figyelmeztetés” később is előforduló etikai modellként jelent meg, mondjuk az ötvenes 
években. Mivel Kerekes először nem is érzi, hogy felelőtlenül halálba küldött két embert, majd 
túlméretezett felelősségvállalásával akar pózszerű bűnbánatot tartani -  a nézőnek másutt : önma
gában kell keresnie a felelőtlenség etikai és történelmi forrásait, saját életének áruló kibúvóit.

Ez a történelmi-etikai általánosság persze nem uralja az egész filmet, néha ki-kisiklik ez az átté
teles szemléletmód, ez a modellszerű emberábrázolás: nem véletlenül, hiszen Fábri itt egy új, eddig 
nem gyakorolt emberszemlélet kísérletezője. Ennyiben tehát ez az alkotás nem éri el a FIúsz óra 
vagy a Hideg napok gondolati tisztaságát. Problémaanyagában, vitát provokáló élességében és 
csúcspontjainak kitűnően exponált gondolati mélységében azonban mégis ennek a törekvésnek új 
eredménye: abba a sorba tartozik, melyet filmművészetünk -  éppen Fábri Zoltánnal -  kezdett el: 
az önvizsgálat, a kritikai szigorral végrehajtott önelemzés tendenciájába.

Formakérdések : a groteszk formanyelve

E film a legmarkánsabb felfedezése a groteszk hangvétel alkalmazása egy ezideig csak drámai -  vagy melodra- 
matikus — keretekben látott témára. Alapvető formakérdését is itt kell keresnünk: hol sikerül megmarad
nia az általa teremtett szemléletmódon belül, s hol lép ki belőle -  részint egy-egy mozzanat önsú
lyától vezetve, részint Fábri Zoltán korábbi filmjeinek „beidegzése” révén.

Fábri ebben a filmjében tanulja-tanítja azt a látásmódot: nemcsak azt az igazságot, hogy ezen 
a hangon súlyos konfliktusokat is el lehet mondani, hanem azt a fontosabbat, hogy vannak bizo
nyos történelmi kérdések, melyeket ma már csak egy ilyen kerülőúton lehet igazán -  gondolatokat 
parancsolóan -  megközelíteni. Fábri rájött arra, ami már régóta érzett betegség: a közönség hozzá
szokott a „sokkhoz”, a lelkiismereti probléma „direkt” kezeléséhez, a meghasonlásba való „beleélés
hez”. Részint azért, mert ez a látásmód ma már „kifáradt” , nem tud már felrázó hatást gyakorol
ni, részint, mivel a történelmi távlat a hétköznapokban már relativizálta a bűntudatot.

De ha ki is emeljük ezt az újító gesztusát, azt is hozzá kell tennünk, hogy nemcsak Fábri tanulja 
ezt a groteszk filmnyelvet, hanem a közönség is. Ez a formai megoldás ma még nem köznyelv. 
S a film problematikus mozzanatai ennek a nyelvi formának grammatikai botlásaiból származnak : 
az új közegben nehéz megtalálni azt a fogást, mely a mulatságost a tragikum karikatúrájába fordít
ja, és ami a nevetségesben fagyasztja a néző torkára a kacagást. Mert ebben a filmnyelvben csak 
a közönséggel együtt fog kialakulni a jól beszélhető dialektus.

Tehát: a groteszk alaphanghoz mérten tartunk elhibázottnak néhány mozzanatot: Kerekes ál
mát, a vontatott bolyongást a városban, a gázkamrajelenetet, a lámpaernyőket stb. A groteszk 
hangját rontják el ezek a túlméretezett képsorok: feleslegesen és túlzott filmszerűséggel hangsú
lyoznak egy olyan mondatot, amit a film valóságsíkján, a söröző cimborák és Kerekes vitájában már 
hitelesebben hallottunk. Ez az álom pl. nem Kerekes úr álma -  nem illik habitusához, ezért „in
zertként” hat, másról szól, más filmből került ide. De idegen a hangvétel egészének rezgésszámától 
is : tragikus, ahelyett, hogy hátborzongatóan groteszk lenne. Ugyanez a műfajbeli idegenség bánt a fel
idézett múlt képeiben is : nemcsak a Hohl úrfi fiatalkorát megelevenítő képsorokban, hanem a „ha
csak” elhangzását bemutató képsorban is. A „komoly” hang itt súlyosabb lesz, háttérbe kerül a né
zőt groteszk kérdésekkel bombázó gesztus. Itt az az alapvető művészi módszer halványul el, mely 
az egész alkotáson végigvonul : a film nem magyaráz, csak a valóságos megoldás, az igazi probléma 
marad „fehér folt” -  minden másról, a probléma torz változatairól szó eshet.

Végül szólnunk kell a formastruktúra megoldásáról. M ár a Húsz óra esetében kérdéseket hagyott 
bennem a film „mozaikszerű” építkezése, az állandó vágástechnika, a múlt-jelen, közelmúlt-jelen,
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álom-valóság, vízió-valóság egymás mellé állítása. Ebben a filmben még nagyobb bennem az ellen
érzés e módszerrel szemben. Jóllehet a téma szerkezete nagyon is indokolja ezt az időjátékot, Fábri 
ahelyett, hogy művészileg fukarkodna vele, túljátszatja és ezzel kuszává is teszi a film formaszöve
tét. Nem tisztult le ez a forma, sőt Fábri kísérleteiből arra következtetnék, hogy ez a formakonvenció 
„nem áll jól” Fábrinak, rendezői attitűdjét jobban tudja érvényre juttatni egy ökonomikusabban 
szerkesztett formai mezőben, ahol a kompozíció kopárabb, ahol az idő- és játékelemek egyszerűb
ben illeszkednek egymáshoz. Ügy érzem, hogy Fábri e kísérletek után már érettebben és „moder
nebb” kézzel nyúlhatna vissza a „hagyományos” eszközökhöz, és egy ilyen megújított, „hagyomá
nyos” formanyelv inkább szintézishez tudná segíteni emberábrázolásának, társadalomfilozófiájá
nak újabb eredményeit is. Ez persze már csak hipotézis. De olyan feltevés, amit ennek a filmnek 
forma-tanulságai -  és korunk filmművészetének konzekvenciái -  egyaránt sugalmaznak.

Néhány szót még az együttesről. Illés György operatőr remekel : a legbonyolultabb hangváltásokat 
is „venni tudja” : képeiben érzékeltetni tudja a groteszk kétértelműséget akkor is, ha a rendezésnek 
vagy a színészeknek ez nem sikerül. Pager Antal játékának problematikusságáról már megemlékez
tünk. Az öt öregúr (Kőmíves Sándor, Rajz János, Szendrő József, Kovács Károly, Balázs Samu) remek ke
retjátékot teremtenek, ők értik igazán a groteszk stílus kétértelműségét, jóllehet nekik könnyebb 
dolguk is van ezen a téren. Tolnay Klári (Szilágyiné) megkapó egyszerűségével adja a játék ellen
súlyát, a humánumot kérdésessé tevő hang hitelét. A zene, Fényes Szabolcs munkája -  egy-két kivé
teltől eltekintve, ahol melodramatikussá válik-jó  partnere az együttesnek.

Tehát: milyen film az Utószezon?
Ellentmondásra, vitára, önelemzésre kényszerítő alkotás, s most már kimondhatjuk: súlyos film. 

Azzal hat, hogy vitatkozik a publikummal és ellenállásra készteti a nézőt. Szinte senki sem jön ki 
meggyőzve a moziból, így teremti meg a „vitafilm” műfaját. Ezzel a sajátosságával is abba a sorba 
tartozik, melyet a Húsz óra, a Nehéz emberek, a Hideg napok teremtett, a ma már nemzetközi el
ismerést nyert magyar filmművészeti áramlatba. S ha már itt tartunk, említsük meg végre azt 
a mindeddig „szégyenlősen” elhallgatott tényt, hogy e filmek nagyobbik hányada születésénél az
I. sz. Filmstúdió vezetője, Újhelyi Szilárd bábáskodott, s ennek a hangvételnek, a közéleti atmosz
férát teremtő művészi filmszemléletnek az ő munkája és vezetői magatartása teremtett otthont, 
alkotói centrumot.

VITALIJ OZEROV

Könyvek, problémák, viták

1967 nem közönséges év a szovjet társadalom, a szovjet irodalom életében. A Nagy Októberi Szo
cialista Forradalom ötvenedik évfordulója számunkra ünnep is, a munka eredményeinek tárgyilagos 
összegezése is, a további perspektívák meghatározása is. Az irodalom kutatói előtt széles lehetőségek 
nyílnak, hogy a marxista-leninista tudományos gondolat biztos alapján állva, megoldják a művészi 
alkotás minden problémáját az új művészet félszázados történelmi vetületében. Ez teljes mértékben 
vonatkozik a Voproszi lityeraturi című folyóiratra is, amely áprilisban lépett fennállásának tizenegyedik 
évébe. Folyóiratunk minden idei száma „Október 50. évfordulója elé” című résszel kezdődik. De 
a folyóirat valamennyi más anyaga is valamilyen módon összefügg az állami és kulturális építő
munka, a szocialista realizmusért folyó harc ötvenéves tapasztalatával.

Az „Október 50. évfordulója elé” című részben az első rovat: „Gondolatok az eredményekről és 
a perspektívákról”. Az ebben a rovatban közölt cikkek szerzőit egy cél vezérli: fel akarják hívni 
a figyelmet a szocialista művészet néhány olyan jellemző vonására, amelyek a fejlődés folyamán 
alakultak ki és határozódtak meg, és amelyek most különösen aktuálisak, -  korszerűen át akarják 
gondolni ezeket a vonásokat. Többek között olyan témákat vizsgálnak, mint a művészet és a nép 
élete (1. sz. -  V. Ozerov), a művészet kommunista pártossága (2. sz. -  J. Kuzmenko), a szocialista 
realizmus korszerű értelmezése (3. sz. -  Scserbina), a nemzeti és a nemzetközi problematikája 
(4. sz. -  G. Lomidze) stb.

A folyóirat minden rovatának minden cikkében a tudományos megalapozottság és az érvek
kel való bizonyítás kombinációját szeretnénk látni-ebben rendszerint kitűnnek az irodalom
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történeti témájú munkák - , és a korszerűség eleven érzését is, amely gyakran jelen van a 
„folyó kritikában”, a recenziókban és az új könyvek szemléjében. Ideálunk (sajnos még nem 
mindig elérhető !) — az igazán harcos és egyben tudományos súlyú kutatás, amely kiemeli a szovjet 
irodalom fejlődési folyamatának általános törvényszerűségeit, annak mai szakaszát e folyamat szer
ves részének tekinti.

Lehet, hogy éppen a különböző problémák hasonló megközelítése ad lehetőséget a hagyományok 
halhatatlanságának és a mai fejlődési fok új sajátosságainak megértésére. Igyekszem bemutatni ezt 
a folyóiratban lezajlott viták példáján. Havi lapunk megkülönböztető sajátossága a vitakészség. 
Szerzői igyekeznek konstruktív módon dolgozni, új kérdéseket felvetni és megoldani, ezért élnek 
a közös megbeszélések módszerével. Prózaírók, költők, drámaírók, kritikusok, irodalomtörténészek 
rendszeresen összejönnek a szerkesztőségi „kerekasztal” mellett, hogy -  míg a gyorsírók jegyeznek -  
megbeszéljék az őket érdeklő alkotói és elméleti kérdéseket, az irodalmi év eredményeit, az új mű
veket. A megbeszélések anyagát általában kinyomtatjuk. így történt ez az utóbbi évek irodalmá
nak jellemző vonásairól szóló vitákkal is.

Ez a téma központi helyet foglalt el a „Kongresszus előtti fórum”-on is, amelyet a folyóirat a IV. 
Össz-szövetségi írókongresszus előkészítésére rendszeresített (több mint 100 cikket és írói hozzászó
lást tettünk közzé), valamint az 1965-ös és 1966-os eredményekről folyó vitákban is.

Élénk vitát váltott ki J. Kuzmenko A problémák, konfliktusok, jellemek forrásához című, 1965. végén 
megjelent cikke, amelyben bírálta az olyan műveket, amelyek nem tárják fel az irodalmi alakok 
viselkedését és gondolkodásmódját meghatározó objektív történelmi, társadalmi körülményeket. 
A viták részvevői határozottan elítéltek mindenféle szubjektivizmust és elfogultságot a művészet
ben, elítélték egyes íróknak azt a kísérletét, hogy a kívánatosat valóságosnak állítsák be, hogy a hő
sök cselekedeteinek és gondolkodásának kulcsát ne a való életben, hanem apriorisztikus jó vagy 
rossz indítékokban keressék, hogy a jellemet magával a jellemmel magyarázzák.

Úgy tűnhet, nem is annyira új gondolatok váltak aktuálisakká, hanem az irodalom fejlődésében 
végbement, meghatározott fordulatról volt szó. Még nem is olyan régen olyan művek jelentek meg, 
amelyek az életben történt változásokat tisztán érzelmi alapon tárgyalták, méghozzá szenzációt 
hajhászva, nagyon is „hozzávetőleg” magyarázták azokat. Örvendetes azonban, hogy a szovjet 
írók többsége most már érettebben és mélyebben ítél a múltról és jelenről. Ezt a körülményt a kriti
ka észre is vette. A kritika kitartóan követeli, hogy a művészek elmélyülten tanulmányozzák a je
lenkor összes gazdasági, társadalmi és lélektani tényezőit. Míg korábban sok író könnyűnek képzelte 
az új társadalomhoz vezető utat, addig ma jobban megérti a társadalmi fejlődés bonyolult és ellent
mondásos voltát és igyekszik gondosabban vizsgálat alá venni ennek menetét, figyelmesebben nyo
mon követni a harc fordulatait és perspektíváit. A mostani irodalom jellemző vonásairól folyó, em
lített eszmecserében élénken vitatták az irodalmi fejlődés M. Kuznyecov által javasolt koncepció
ját. E koncepció szerint a szovjet irodalomra ma különösen jellemző a társadalmi fejlődés objektív 
törvényszerűségeinek elmélyült szociális elemzése. A vita során, az irodalom művészi útkeresései
nek bizonyos eredményeként előtérbe került az élő igazságba való behatolás, az íróknak az a törek
vése, amely a társadalom fejlődése, a hős személyiségének alakulása és bemutatása szempontjából 
lényeges, tipikus körülmények összességének elemzésére irányul. Ezekhez a következtetésekhez és 
a vitákhoz alapul szolgáltak V. Tyendrjakov Kérészélet, Cs. Ajtmanov Isten veled, Gulszari!, Sz. An
tonov A széttépett rubel, V. Szemin Heten egy fedél alatt, A. Kuznyecov Babij Jár című művei és mások.

E kérdés nagyjelentőségű, hiszen az új, szocialista társadalom körülményeinek és konfliktusainak 
művészi felismeréséről van szó, amelyek között az íróknak közvetlenül az események nyomán kell 
tájékozódniuk. A viták résztvevőit más is elgondolkoztatta : hogyan értelmezik a művészek az em
ber társadalmi aktivitását, nem jelentkezik-e mostanában olyan tendencia, hogy az ember cseleke
deteit és indítékait fatalista módon a kialakult feltételekkel magyarázzák, amelyek közül nem tud 
„kiugrani” ? Mindenesetre, a körülmények hatalmas erejének és az emberi lehetőségek korlátozott
ságának ilyen magyarázata csendül ki A. Janov publicista cikkéből, amelyet ezért bírált A. Kara- 
ganov (mindketten főként Az elnök c. film elemzésével operáltak).

A viták által kötött csomó nem maradhat kibogozatlanuls mivel nemcsak az a fontos, hogy ki
mutassuk művészetünk analitikus beállítottságát, hanem ugyanúgy meg kell mutatnunk a hős új 
megközelítését, a művész új állampolgári álláspontját is. Az elemzés elmélyülése nem zárja ki, ha
nem feltételezi a társadalom történelmi törekvéseit megtestesítő szereplők fokozott aktivitását — ez 
a szocialista realista művészet ismérve - , húzták alá a lezajlott vitákban, a folyóiratban közölt és köz
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lendő irodalomtörténeti tárgyú cikkek egész sorában. Emlékeztettünk arra, hogy Gorkij idejétől kezd
ve az irodalom feszült figyelmet fordított a harcos emberre, aki átalakítja a környezetét és az emberi 
természetet. A burzsoá propaganda igyekszik bizonyítani a „szocialista kísérlet” kilátástalanságát, 
azon az alapon, hogy az ember természetét állítólag nem lehet megváltoztatni. A szovjet irodalom 
ezeknek a rosszindulatú „jóslatoknak” a legmeggyőzőbb cáfolata. Története hű beszámoló arról, 
hogy a munkás emberek a forradalom viharaiban, a szocialista építés során, átalakítva a körülmé
nyeket, átalakították saját magukat, a történelem igazi gazdáivá váltak. A példákra mindenki em
lékszik : Tizenkilencen, Csendes Don, Feltört ugar, Istenhátamögötti emberek, Nekeresdország stb. Az ember 
és a történelmi folyamat kölcsönös viszonyának értelmét jól fejezte ki A. Fagy ej ev a Tizenkilcncenbcn : 
hosszas lelki tusa után Levinszon megtanult úgy látni „mindent, ahogy van” azért, hogy megvál
toztassa a valóságot, hogy „megközelítse azt, ami születik és aminek lennie kell”.

Ez a meggyőződés hatja át azokat a mai műveket is, amelyek pozitív hősei harcos, aktív hazafiak, 
az élet átalakítói. Most az irodalom figyelme egyre inkább azokra irányul, akik tevőlegesen tudják 
és akarják építeni az életet, alkotóan alkalmazzák az életre a XXIII. pártkongresszus által meghir
detett elveket. Emellett történelmileg és művészileg nem azok a hősök igazak, akik mindent meg
valósítanak, ami eszükbe jut, hanem azok, akik értik a gazdasági és társadalmi fejlődés menetét, 
aktívan hatnak arra, objektíve teljesítik a történelem követelményeit.

Érdemes idézni azokat a következtetéseket, amelyekre egyik munkájában L. Novicsenko jutott: 
„Elemző szerző, elemző hős... Mindez a mai irodalom legjobb műveiben közvetlenül kapcsolatos 
az eszmei tartalom nagyságával, azzal a törekvéssel, hogy korunk döntő ismérveit feltárják. Tehát 
elemző jellegük alatt értendő a nagy és gyümölcsöző általánosításokhoz vezető művészi út tökélete
sítése, a konfliktusmentességről, az illusztratív jellegről, a magasröptű romantizmusról, arról a kí
sérletről való lemondás, hogy a reális valóság lelkiismeretes és esetleg nehéz elemzését elkerülve 
a kívánt »szintézishez« jussanak.”

El kell ismernünk, hogy még korántsem minden szerző éri el a nagy általánosítást, reális veszély 
maradt a földhözragadt naturalista „tényigazság”, azaz az egyes, a részleges szenvtelen leírása, 
amely éppen a tipizálásnak, a mű ideológiai irányultságának lebecsüléséből fakad.

Az irodalmi fejlődés jelen pillanatáról szóló említett viták, nézetem szerint, sok tekintetben érde
kesek. A kritika igyekszik nyomon követni, hogyan forr össze a társadalmi elemzés pátosza a szocia
lista irodalom pátoszával, az íróknak az erkölcsi témák iránti egyre élesedő figyelmével (egyébként 
a mai magyar irodalomban mutatkozó hasonló jelenségekről számolt be érdekesen Szabolcsi Miklós 
a „Voproszi lityeraturi”-ban közzétett cikkében). Sokoldalú vizsgálat tárgyát képezi a szocialista 
valóság új jelenségei művészi tipizálásának mélysége. Egy sor munkát szenteltek a szocialista mű
vészet megismerő és aktív átalakító funkciójának elemzésére.

Ismeretes, hogy ezekről a funkciókról mostanában nemcsak a szovjet kutatók írnak és vitatkoznak 
sokat. Távolról sem lehet azonban egyetérteni az összes álláspontokkal. Van, aki hajlandó azonosí
tani az élet külső jeleinek másolását a realizmussal és jogot adni a modernistáknak a kísérletre, az 
alkotó aktivitásra. A politikai nézeteiket tekintve hozzánk közel állók közül sokan nem veszik időn
ként figyelembe az esztétikai újítás és a világban történő társadalmi változások kapcsolatát, ezt 
a finom, közvetett, de kétségtelen kapcsolatot, és az esztétikai aktivitást a régi világ hanyatlását tük
röző művészek előjogának tekintik. így elszakad egymástól az élet tükrözése és átalakítása a 
művészetben, szembe kerül egymással a művészet megismeréssel kapcsolatos és aktív átalakító 
funkciója.

Folyóiratunk álláspontját azoknak a szerzőknek a cikkei fejezik ki, akik tiltakoztak a realizmus 
leszűkített értelmezése, a XIX. századi példákra való korlátozása ellen, de nem fogadták el a realiz
mus és a modernizmus „összeolvasztására” irányuló kísérleteket sem. Ez az álláspont szemben áll 
néhány olyan teoretikusnak a törekvésével, akik a művész alkotási aktivitását az objektív valóság 
megismerésétől, ennek az osztályharc, a társadalmi fejlődés során való átalakítása reális útjainak 
megismerésétől elszakítva akarják vizsgálni. Ez a tendencia még Roger Garaudy ismert könyvében 
is felbukkan. Ez a könyv a művészet történetét -  annak valóságos menetével szemben -  úgy tárgyal
ja, mint a „környező világ leltározását” ; figyelmen kívül hagyja, hogy mit tudunk arról, mint az 
élet pontos másolásáról. Az élet torzított képe felé való haladást, egyelőre (csak a XX. század ele
jén) a burzsoá esztétika nem tárta fel azt, hogyan alakítja át a művészet az életet. Találkozunk ilyen 
hangsúlyozással is: a művészet nem reprodukálja a világot, az alkotás nem megismerés. Ha az iro
dalmi fejlődés menetét elemezzük, újra és újra meggyőződhetünk az ellenkezőjéről : a művészi meg
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ismerés lehetőségeinek elmélyülése hatékony alapul szolgál a művészi látás, az alkotó fantázia 
„szárnyalásához”. Nem érthetünk egyet az olyan teoretikusokkal, akik azokat a művészeket tekin
tik újítóknak, akik a „dolgok lényegéig” akarnak hatolni és nemcsak szakítanak a „dolgok világá
val” , de az ember társadalmi tapasztalatát is elhanyagolják. Az „Elméleti problémák” c. rovatunk
ban közölt cikkek, folyóiratunk elméleti „kerekasztal” megbeszélései abból indulnak ki, hogy éppen 
ezt, a szocialista rend diadalához vezető tapasztalatot kell esztétikailag mélyen megérteni, azt a ta
pasztalatot, amely lendületet ad az álmoknak, fantáziának, a művész aktivitásának.

Véleményem szerint A. Mjasznyikov Tükrözés és átalakítás, N. Gej és V. Piszkunov A művészei 
aktivitása c. cikkei fontos elképzeléseket tartalmaznak, amelyek megdöntik a visszatükröződési el
méletre mint a látottak tükörképszerű reprodukálására vonatkozó leegyszerűsített nézetet. A szer
zők bőséges tényanyagon mutatják meg, hogy a lenini visszatükröződési elmélet alapja egy materia
lista tétel : a világ szemléletes megismerése az embereket az objektív valóság ismeretével gazdagítja 
és egyben a világ gyakorlati átalakításának célját is szolgálja; a realista művészi ábrázolás nem 
egyszerűen tükrözi az objektív valóságot, hanem bele is hatol, sajátos esztétikai realitással bír. 
A művészet reprodukálja is, át is alakítja a valóságot, feltárja az életben a tipikusát és egybeveti 
a létezőt a művész eszményével, a létrehozott művészi valóság, a maga részéről, fordított hatást 
gyakorol a társadalomra, Lenin kifejezése szerint gazdagítja az ember érzelmeit, elméjét, akaratát, 
felébreszti benne a művészt. Ezért harcolt a marxista-leninista esztétika egyaránt a burzsoá szub
jektivizmus, a naturalizmus, az élettől, a politikától független művészet és a specifikumok ignorá- 
lása ellen.

Itt világosan megmutatkozik a lenini visszatükröződési elmélet és a pártosságról szóló lenini ta
nítás közötti kapcsolat. A kommunista pártosság ellensége a szubjektivizmusnak, mivel segít a mű
vésznek észrevenni és feltárni az élet teljes igazságát, a valóság összes ellentmondásait és megkeresni 
az igazi társadalmi törekvéseknek megfelelő, tehát az objektíve szükséges és lehetséges ideált. 
„A jövő felépítésére hivatott osztály pártossága -  mondotta A. Lunacsarszkij -  éleslátásra és ret
tenthetetlenségre nevel és az igazi objektivitás egyetlen formája.”

Ezek a problémák minden tekintetben aktuálisak. Az irodalom és a művészet szerepe a társada
lomban, a művészet és politika, a pártosság fogalmának történelmi tartalma, a párt szervező és 
ideológiai hatása a művészértelmiségre, az egyéb alkotó módszerekhez, a humanizmus különféle 
elméleteihez való viszony-e kérdések összessége érdekli folyóiratunkat. Ezeket szerzőink mind tisz
tán elméleti, mind irodalomtörténeti síkon oldják meg. Már közlésre kerültek, illetve előkészület
ben vannak a következő témájú cikkek: a kultúrforradalom a szovjetországban, a proletkultos el
méletek elleni, az értelmiséghez, a kulturális örökséghez való helyes viszonyért folytatott lenini 
harc, a 20-as években és a 30-as évek elején lezajlott irodalmi viták, a formalista és vulgárszocio- 
lógiai módszer leküzdése stb. Ehhez még hozzá kell tenni az egyes írók munkásságának szentelt, 
tervbe vett és már megírt munkák sorozatát, valamint az említett, „Október 50. évfordulója elé” 
c. részben megjelenő írói hozzászólásokat. Ezeket a hozzászólásokat „Elmondják az írók” közös 
cím alatt közöljük. Ezt a rovatot a jubileumi év első számától kezdve indítottuk, és fenn is tartjuk 
azért, hogy a jeles szovjet írók, a kronológiai sorrendet betartva, beszámolhassanak társadalmi és 
irodalmi fejlődésünk alapvető korszakairól. A folyóirat hasábjain olvashatunk majd a szovjet írók 
életéről és munkájáról az októberi fordulat napjaiban (1. szám: V. Bil-Belocerkovszkij), a 20-as 
évek elején (2. szám: J. Szmolics), az első ötéves tervek idején (A. Bezimenszkij), a 30-as évek ele
jén (4. szám: N. Tyihonov) stb. A szerzők felidézik a társadalmi körülményeket, az irodalmi élet 
fő vonásait, az új típusú író — a szocialista építés tevékeny résztvevője -  formálódását, az olyan 
íróét, akinek a politikai és esztétikai aktivitása az új, szocialista társadalom igenlésében jut ki
fejezésre, aki a párt ügyének harcosa, az új művészet útjának építője kíván lenni.

A történelmi tapasztalat, maguknak az íróknak a tanúsága megerősíti azokat a következtetéseket 
a  művésznek a szocialista társadalomban elfoglalt helyéről, amelyeket a mai irodalom elméleti 
problémái, fejlődésének kérdései körül zajló vitákból vonhatunk le. Amennyire a bolgár írószövet
ségben a párt irodalompolitikájáról rendezett elméleti konferenciáról kiadott közlemény, a Társa
dalmi Szemle c. magyar folyóirat Az irodalom és a művészetek hivatása társadalmunkban c. cikke és más 
anyagok alapján meg lehet ítélni, ezek a problémák élénken foglalkoztatják minden szocialista or
szág közvéleményét. Véleményem szerint, felfogásukban sok a velünk közös vonás, mindenekelőtt 
a szocialista körülmények között a művészet lényeges fejlődési törvényszerűségeinek értelmezése 
kérdésében. A művészet aktív átalakító szerepe megnő, a művészi hivatás különös jelentőségre tesz
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szert, ez pedig feltételezi az alkotómunkáért, a társadalmi ügyek helyzetéért érzett fokozott művé
szi felelősséget.

Ugyanakkor a külföldi sajtóban még mindig találkozhatunk azzal a véleménnyel, hogy -  úgy
mond -  a művészetnek változatlanul ellenzékben kell lennie a fennálló társadalommal szemben. 
Azért önálló, aktív, mert tagadja bármely társadalmi rend alapelveit, bírálja erkölcsét. Amint nem
rég Alberto Carocci, ismert olasz irodalmár kijelentette, „a kultúra mindig »ellenzékben« van, ab
ban az értelemben, hogy a kultúra a valóság kritikai felismerése...”

Gondolván, hogy ez a kérdés meglehetősen komoly, folyóiratunk nemegyszer érintette azt. Alá
húztuk, hogy a kizsákmányoló társadalomban a haladó, a nép érdekeit védő művészet ellenzékisége 
történelmileg érthető, helyeselhető, teljes mértékben progresszív. De történelmi tényekre, elméleti 
tételekre támaszkodva nem értettünk egyet azokkal, akik úgy vélik, hogy a művésznek a szocializ
musban is ellenzékben kell lennie az állammal. Nem kell hosszasan cáfolni ezt az előítéletet, ha 
szem előtt tartjuk, hogy a mi államunk a nép állama. Hasznosabb tisztázni egy másik kérdést : ho
gyan töltheti be jobban az új feltételek mellett harcos, aktív szerepét? És itt visszatérünk ahhoz, 
amiről az utóbbi évek irodalmi vonásairól folyó viták résztvevői beszéltek. Ez a szerep arra kötelezi 
az írót, hogy művészi szempontból mélyen kutassa az életet, kezdeményezze a ma égető kérdései
nek felvetését, érezzen felelősséget e problémák megoldásáért. Ilyen tulajdonságokkal tűntek ki 
a szovjet klasszikusok: M. Solohov, K. Fegyin, L. Leonov, N. Pogogyin és mások legjobb művei. Az 
utóbbi években új tehetséges munkák jelentek meg, amelyek e tradíciók szellemében íródtak. Erős
ségük a hiányosságok bírálata és — különösen -  a mai élet összes körülményeiben való tárgyilagos 
tájékozódás, a fejlődési távlatok művészi feltárásának igénye. Jelentős például a karcolatirodalom 
viharos fejlődése is, kezdve V. Ovecskin műveitől, egészen J . Doros naplószerű könyveinek rövide
sen befejeződő ciklusáig. J. Doros művészi elemzésének tárgya egy Oroszország központi övezetében 
fekvő mezőgazdasági kerület élete, amelyet sokoldalúan és mindenféle lakkozás nélkül mutat be. 
A naplókban a mezőgazdaság fellendítését szolgáló legjobb módszerek keresésének hangvétele ural
kodik. J. Doros okos és leleményes dolgozókat sorakoztat fel, akik nem értek még el mindent, de 
akik figyelmesen és sokoldalúan elemzik a valóság által kitűzött feladatok összességét.

Ahogy sok példa bizonyítja, az az író tölti be legjobban szerepét, aki nem fordul el az élettől, 
nem ölti magára az ellenzékiség mezét, hanem energikusan harcol a szellemi értékek megszilárdí
tásáért, a szocialista életformáért is harcol, nem békéi meg semmivel, ami akadályozza ennek az 
életformának a megszilárdítását, támogat mindent, aminek jövője van. A szocialista társadalomban 
a párttól való függetlenségre irányuló minden kísérlet árt az ügynek, végzetes a tehetségre. A tár
sadalmi-esztétikai pozícióról utasítjuk vissza folyóiratunk hasábjain mind az öncélú leleplezés, az 
esztétikai közömbösség és a hazug művészi semlegesség tendenciáját, mind a művészet gondolat
nélküliségét, leíró jellegét. A szovjet kritika és elmélet nem hagyhatja figyelmen kívül a vitathatatlan 
tényt, hogy a kommunista párt, megtisztítva alkotói módszerünket a dogmatikus lerakódásoktól, el
hárította a szocialista realizmus alapelvét megnyilvánulásában korlátozó akadályokat, új lendületet 
adott ennek az alkotó módszernek. A szocialista realizmus megmutatja azokat az embereket, akik 
megtalálták a társadalmi felszabadulás valóságos lehetőségeit, felkelti az olvasókban a harcos akti
vitás érzését, ellentétben, mondjuk, az egzisztencializmussal, amely a belső szabadsághoz vezető 
utat az embernek a valóságos társadalmi kapcsolatokból való kizárásában látja.

A Szovjetunió irodalmi és tudományos közvéleménye általában állandóan vitatkozik a szocialista 
realizmus problémáiról, az újságok és folyóiratok -  köztük a Voproszi lityeraturi -  hasábjain vizsgál
juk azokat. Egy viszonylag rövid cikkben lehetetlen jellemezni e viták valamennyi aspektusát. Nem 
lehet azonban szó nélkül hagyni azt, hogy mostanában megélénkült a szocialista realizmus problé
mái iránt az érdeklődés; a Gorkij Világirodalmi Intézetben a múlt év novemberében tartott konfe
rencia minden napján zsúfolásig megtelt a terem.

Másodszor, különösen szeretném felhívni a figyelmet a viták jellegére: a szocialista realizmust 
nem a követelmények összegének, hanem élő, fejlődő jelenségeknek tekintik, amelyet mai meg
nyilvánulásaiban és nem az irodalmi gyakorlattól elszigetelve, hanem más alkotói módszerek
kel és irányzatokkal való kölcsönhatásában kell vizsgálni. Míg korábban az ismeretelméleti problé
mák kaptak hangsúlyt, addig most ezek mellett a kutatók igyekeznek mélyen feltárni a szocialista 
realizmus művészeti alapelveit. Szóba került a szocialista realizmus poétikája (ez speciális kutatási 
téma, a Világirodalmi Intézet tudóskollektívája készítette elő). A szocialista realizmus tanulmá
nyozásában új távlatok nyíltak, mert elvetettük azt a dogmatikus elképzelést, hogy a szocialista
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realizmus univerzális „nemzeti” művészet. A szocialista realizmus keletkezését és fejlődését jellemez
ve nem hagyhatjuk figyelmen kívül a nemzeti hagyományokat, az egyes országokban kialakult mű
vészeti rendszereket. Ez azonban egyáltalán nem könnyítette meg a kutatók dolgát; az a feladat 
áll előttük, hogy részletesen tanulmányozzák a szocialista realizmus nemzetközi tapasztalatait.

Ebben sok közös és sok eltérő, sajátos vonás is jelentkezik, amint a Voproszi lityeraturi 1965/12. 
száma demonstrálta. Ebben, az egészében a szocialista országok irodalmának szentelt számban a 
baráti országok 60 írója és kritikusa cseréli ki a véleményét (köztük a már említett Szabolcsi Miklós 
mellett Váci Mihály, Garai Gábor, Simon István, Diószegi András, Illés László műveit közöltük).

Az eszmecsere eredményeképpen kiderült, hogy alapvető álláspontunk egységes, de nem tudunk 
eleget egymás sajátos tapasztalatairól. Felhasználom az alkalmat, hogy megjegyezzem: ezt a hiá
nyosságot fokozatosan kezdjük pótolni. A Világirodalmi Intézet novemberi konferenciáján tárgya
lásra került a realizmus fejlődésének néhány kérdése az európai szocialista országok irodalmában 
a mai korszakban. A konferencia résztvevői az európai szocialista országok irodalmát egymáshoz kö
zelebb hozó új vonások egész sorát nevezték meg: az emberi személyiség jelentőségének elmélyülő 
megértése; a morális problémák iránti érdeklődés fokozódása; nemcsak az ellenséggel szembeni 
konfliktusok, de az emberi tudatban lejátszódó konfliktusok; a riport megnövekedett szerepe a tár
sadalmi problémák kutatásában ; az intellektuális vonás erősödése az irodalomban; stb. Mondanom 
sem kell, hogy nem elegendő felsorolni ezeket a vonásokat, mély elemzésnek kell azokat alávetnünk, 
fel kell emelkednünk a nagy elméleti általánosítások színvonalára.

Még sok teendőnk van, tudományosan fel kell tárnunk a szocialista realizmus és más módszerek 
kölcsönhatását. A novemberi vita, valamint folyóiratunk „ Tanulmányozzuk mélyebben a szocialista rea
lizmus elméletét !” c. válogatása (1966/10. szám) határozottan elutasította a dekadencia, a moder
nizmus, a formalizmus filozófiáját és esztétikáját. Ezekkel semmiféle „egymás mellett élésről” nem 
lehet szó, az eszmei „mindenevés” idegen a szocialista realizmus természetétől, a népi, a pártos mű
vészettől. De idegen tőle -  szögezte le sok elvtárs -  a dogmatikus szűklátókörűség is. Amint a szer
kesztőségben lezajlott megbeszélésen mondották, a szocialista realizmus a művészeti múltból ma
gáévá teszi mindazt a jót, amit a romantikus művészet, a régi naturalizmus klasszikusai, az imp
resszionista művészek alkottak. Mi nem hagyjuk figyelmen kívül azt sem, hogy még a tőlünk idegen 
irányzatokban is van néha olyan gyümölcsöző alkotói útkeresés, amely kitör az adott doktrína kere
tei közül. Objektív elemzést kell adnunk a legellentmondóbb mai művészekről, harcolnunk kell ér
tük, fel kell használnunk a bennük levő értékeket (például, többek között megemlítették az „ab
szurd színházat”, Artur Adamov műveit). Említésre méltóak Johannes Becher szavai arról, hogy 
nem szabad a dekadensekhez sorolni a tévedőket és tévelygőket, hogy feladatunk nem feltölteni, ha
nem kimeríteni a realizmus ellentáborát. A modernizmus szintén eléggé tarka fogalom, helytelen 
volna figyelmen kívül hagyni árnyalatait, törekednünk kell azoknak a befolyásolására, akikért 
érdemes harcolni. Más dolog, hogy semmit sem szabad engednünk elveinkből. Ezt a kérdést igen 
világosan vetette fel egy sor munkájában B. Szucskov, foglalkozott ezzel többek között a Voproszi 
lityeraturi által közölt cikkében is (1966/6. szám).

Az élet megmutatta, hogy milyen éles harc folyik a mai dogmatikusok „elméletei” ellen is. A dog
matikusok szektás módon magyarázzák az alkotás pártosságát és népi jellegét, és teljesen elvetik 
a művészet specifikumát, a művészet kritériumát, készek „megszüntetni” a múlt kultúráját (ez, 
úgymond, a burzsoá individualizmus hirdetése) és a szocialista realizmus legmagasabb színvonalú 
alkotásait, egészen M. Solohov műveiig (azok ’’revizionisták” !).

A szocialista realizmust „balról” és „jobbról” érő támadás nem újdonság. Leleplezésüknél a leg
fontosabb, hogy a szocialista realizmusnak, mint az új kor szülte módszernek, mint bonyolult, szerte
ágazó, a világirodalmi folyamat részét képező, a nemzeti kultúrák specifikus fejlődése által diktált 
jelenségnek legyen pozitív tudományos koncepciója.

Ha elfogadjuk, hogy ez a jelenség mélyen bonyolult — akkor megérthetjük M. Parhomenko,
J. Foht, J . Tager kritikusokat és irodalomtörténészeket, akik felteszik a kérdést: létezhetnek-e 
a szocialista realizmuson belül különféle módszerek: romanticizmus, kritikai realizmus? G. Lo- 
midze, B. Burszov, D. Zatonszkij és nemcsak ők nem értenek egyet azzal a koncepcióval, hogy 
a szovjet irodalomban párhuzamosan létezhet a kritikai és a szocialista realizmus, úgy vélik, hogy 
helyesebb a kritikai és a szocialista realizmus érintkezési pontjairól, átmeneti jelenségekről beszélni, 
anélkül, hogy elmosnánk a két módszer közötti határt. Tehát, a viták tárgya világossá vált és, látható
lag, ezek a viták tovább folytatódnak, hogy ebben az elvi kérdésben megtaláljuk az igazságot.
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Mindenesetre azonban, személy szerint én igen komolynak tartom a novemberi vita zárszavában 
L. Novicsenkónak Az író alkotói állásfoglalásának problémája és a mai irodalom néhány vonása c. kitűnő 
beszámoló szerzőjének a megjegyzését. Az ő véleménye szerint a szocialista realizmus mint elméleti 
fogalom sokkal szélesebb a világirodalom történetéből és jelenlegi helyzetéből ismert áramlatoknál 
és irányzatoknál. A szocialista realizmus marxista historizmust tételez fel minden jelenség megkö
zelítésében — ez egyike meghatározó ismérveinek; a nagy történelmi alkotás időszakában egyesíti 
a romantikusokat és más irányzatok képviselőit. Miért mondanánk le a szocialista realizmusnak 
egységes módszerként való értelmezéséről? Hiszen a művészek politikai, filozófiai, világnézeti egy
ségéből egy másik egység, a különféle stílusirányzatokhoz tartozó írókat átfogó, közös esztétikai 
elvek egysége is következik.

Viták, viták... Valaha felhívásokat adtunk ki alkotó viták szervezésére, most pedig a tudományos 
élet mindennapi formájává váltak. Most már ideje a következő feladatra, a viták eredményesebbé 
tételére gondolni. Gyakran lezáratlanul maradnak, semmilyen következtetésre nem vezetnek. Az 
új vita a „nullsorozatról” indul: mindig ugyanazok és mindig ugyanarról vitáznak. Helyes-e ez? 
Nincs-e itt az ideje, hogy megtanuljuk általánosítani és megszilárdítani a lezajlott megbeszélések 
eredményeit, kivonni belőlük a racionális magot, elvetni azt, ami tarthatatlan? Akkor a következő 
vita a felvetett kérdés pozitív tanulmányozásában új lépést is jelent.

Szerkesztőségünk így is értelmezi feladatát. Az elméleti és irodalomtörténeti munkák, a mai szov
jet és külföldi irodalomról szóló cikkek, az írók gondolatai művészetükről, -  minden, amit a folyó
irat közöl, előre kell hogy vigye a gondolkodást. Ez pedig azoknak az íróknak sikerül, akik nem 
szorítkoznak ellenfeleik bírálatára, hanem pozitív programjukat, a tárggyal kapcsolatos saját néze
teiket fejtik ki. Nem baj, ha a témát nem merítik ki teljesen, ha akadnak pontatlanságok. A kérdés 
további vitája segít az elmélyítésben, csak az a fontos, hogy az összes résztvevőket egy törekvés ve
zesse: érezzék magukat az új, kommunista kultúra tevékeny építőinek.

Ennek a kultúrának az építése már ötven éve folyik, és meg vagyunk győződve arról, hogy a hősi 
évtizedek tapasztalata segít a még bátrabb, még gyorsabb előrehaladásban.

GERÉZDI RÁBÁN

Balassi Bálint
,,. . . mint sas az több apró madarak előtt. . .”

R im ai János

1 .

Egy-egy nagy író portréját minden korszak, sőt majd minden nemzedék a maga irodalomtörténeti 
szintjén, a saját képére és hasonlatosságára szokta megformálni. Ez történt Balassi esetében is. 
A mondhatni elfeledett, vallásos énekszerzővé degradált költőóriásra „Egy magyar érzésű vissza
pillantása’ hajdan korba” hívta föl a romantika korának figyelmét. Négy évre rá -  1825-ben -  készen 
áll az első „modern”, miniatűr Balassi-portré: „Balassa és Zrínyi ketten állanak poézisünk régibb 
körében, kik való érzés szikráival dicsekedhetnek. Ennek kebelében a hazafiúság bajnoki lelke és 
a romantika, amazéban honszerelem és honvágy lebegtek. Balassa ritkán fogadta el a való költői 
szellem intéseit, s többnyire kegyeskedő gondolatokkal foglalatoskodott, hevét elhidegítette, s nagy 
tünemény közöttünk nem lehetett.”

A Himnusz költője írta e sorokat A nemzeti hagyományokban. Mentségére legyen mondva : az istenes 
énekeken kívül csupán négy más Balassi-verset ismert, így nem is tudhatta, hogy XVI. századi 
költőelődje legtöbbnyire nem kegyeskedő gondolatokkal foglalatoskodott. Kölcsey „hevét” Balassi 
iránt még inkább elhidegítette volna, ha netán tudja, hogy az általa ismert négy világi vers közül 
csupán az első három Balassié. (Áldott szép Pünkösdnek, Ó én édes hazám, Vitézek mi lehet.) A Himnusz 
költőjét-kinek tudata szerint a „való költői szellem intései”-nek tartományában a hazafiúság és a 
honszerelem foglalja el a főhelyet -  elsősorban a negyedik, az Ó szegény megromlott s elfogyott magyar 
nép ragadta meg. Ez azonban nem Balassi verse, tévedésből kötötték nevéhez. Rimai János írta.

Kölcsey Balassi-képe fél századra érvényben maradt. Átfestésére módot és alkalmat az ún.
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Balassi-kódex fölfedezése adta meg. A zólyomradványi Radvánszky-könyvtárból -  1874-ben — 
előkerült „virágénekek” alapján Balassi egyszeriben „nagy tünemény” lett. Költeményeinek első 
teljes kiadását Szilády Áron rendezte sajtó alá 1879-ben, és részleteiben kitűnő, alapos bevezető 
tanulmányában az Arany-féle nép-nemzeti iskola eszményeihez idomította a reneszánsz főúr- 
költőt: „A költő dalában cseng »szép magyar szózat«; szívében szerelem és hazaszeretet, hittel 
egyesülve képezi a forrást, mely kiapadhatatlan” . Szerinte : , , . . .  a nemzeti költészet megújhodásá
nak akkor is (a XVI. század második felében is) a népies elem volt a forrása” . „Ha . . .  a népköltés 
hagyományos hangja helyett valamely idegenszerű, mesterkélt, túlfinom modort alkalmazott 
volna: bizonyosan csak magának énekel vala. A népdalok, virágénekek nyelvén kellett dalolnia. 
Az ellenséges vélemény megnyerésével amúgy sem kecsegtethette magát: így a nemzeti szellem 
szövetsége felől bizonyos volt.” Csupa anakronizmus, csupa jóhiszemű tévedés, máris előttünk áll 
a „nemzeti klasszicizmus” XVI. századi Petőfije!

Az első „ünneprontó” Eckhardt Sándor volt. 1913-ban közzétett filológiai dolgozatában a „népies” 
Balassi-versek latin, olasz és német „forrásait” megállapítja és kimutatja. Babits már a Nyugat 
költőinek nagy elődjét „érzi” Balassiban: „Szimbolikus megindítója ő a nagy magyar lírának, mely 
azóta mindmáig annyiszor merített új erőt az »istentelen« falucsúfjainak fölgyülemlett keserűségei
ből, s melyet talán épp ez a keserűség avatott oly páratlan érzelmi telítettségűvé, s tartott meg annak 
a hideg ész és parókás poézis lírátlan századain át is.”

Eckhardt dolgozatából adódó elvi konklúziót levonva, programszerűen és elsőnek Zolnai Béla 
támadta meg a „népies” Balassi-portrét. Mégpedig a „szellemtörténet” nevében és fegyvereivel. 
A Szilády emelte szobrot sikeresen döntögette, ám helyébe erőszakosan „spiritualizált”, vérszegény 
platonista Balassit akart állítani. (Balassi és a platonizmus. 1928.) Szerb Antal, Zolnai nyomán halad
va, széttrancsírozta Balassi egységes életművét: a szerelmes verseket, mint amelyekben nincs elég 
platonizmus, illetve nagyrészt európai sablonok tömkelegé, jócskán leértékelte, minden babért 
az istenes verseknek juttatva. Mint írja: „Az utókor hosszú századokon át csak mint istenes versek 
szerzőjét ismerte, mert világi költeményei elfelejtett kéziratként hevertek egy főúri könyvtárban. 
Ma ez különösnek tűnik, mert szerelmes versei jobban érdeklik a mai olvasót ; de voltaképpen nem 
történt igazságtalanság, az istenes versek Balassa legjobb és egyúttal legszemélyesebb alkotásai és 
formai újítása is ezeken keresztül hathatott legerősebben”.

A mind ez ideig legteljesebb Balassi-képet 1941-ben Eckhardt Sándor adta, akinek -  Waldapfel 
József mellett — a Balassi-kutatás legtöbbet köszönhet.

A felszabadulás után a Balassi-kutatás reneszánszát élte, sorra jelentek meg a különféle publi
kációk, s végre-valahára megjelent Balassi műveinek kritikai kiadása is. Az ötvenes évek elején 
kialakított Balassi-portré ennek ellenére torz lett, szinte visszakanyarodott Sziládyékhoz . . . Már 
a múlté, ám új, mai szintünket reprezentáló Balassi-képünk még nincs, bár Klaniczay Tibor 
A szerelem költője c. tanulmányával megtette az első komoly kísérletet.

2.

Balassi Bálint (nevét Balassinak és Balassának egyaránt írta) 1554. október 20-án Zólyom várában 
látott napvilágot Balassi János (1518-1577) és Sulyok Anna elsőszülött gyermekeként. Később egy 
öccse, Ferenc (1563-1594) és két húga, Anna (1568) és Mária (1565) született még. Apja, János, 
felső bányavidéki főkapitány, vitéz katona, dúsgazdag báró, sok nyelvet tudó, művelt udvari ember 
volt. Az „elsőszülött fiú” tehát az előjelek szerint gondtalan, napsütötte jövőnek nézhetett elébe. 
Hogy mégsem így történt, részben apjának, apja későbbi balcsillagának köszönhette. Tőle nemcsak 
szertelen, zabolátlan természetét kapta örökül, de politikai kegyvesztettségét, összekuszált pőréit, 
ellenségeit, rokon- és ellenszenveit is. Az apa árnyéka a fiút viharos élete pályáján végigkísérte.

Kitűnő nevelést kapott, s mint maga írta szerénykedve, „némi tanulságot” , azaz korszerű rene
szánsz műveltséget. Kisgyermekként — a korabeli főúri csemetékhez hasonlóan — anyja nevelte, és 
udvari papjuk tanította betűvetésre s a vallás, valamint az egykorú műveltség kulcsát megadó 
latin nyelv és kultúra elemeire. Tanítója 1564-től Bornemissza Péter volt, ki zólyomi udvari prédi
kátorként 1570-ig állt Balassi János szolgálatában.

Egyik tankönyvük fönt is maradt: Volateranus népszerű enciklopédikus munkája (Commentario- 
rum urhanorum octo et triginta libri. Basileae 1530), melynek hátsó fedőlapja, Bornemissza monogramja
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és bejegyzései mellett, a gyermekifjú keze írását, tolipróbáit is megőrizte. így két, nagy nehezen oda
kapart latin adagia (közmondás) között magyar nyelvű autográfját is : „Az Kigyelmed tanítványa 
Balassi Bálint”. Péter pap keze alól a 11 éves fiút apja 1565 októberében Nürnbergbe küldte tovább 
tanulni, hol 10 évvel később öccse, Ferenc is tanult.

Életének első, mondhatni sorsdöntő dátuma: 1569. Ez év október 12-én a pozsonyi országgyűlé
sen Balassi Jánost és sógorát, Dobó Istvánt Miksa király -  hamis rágalmak alapján -  összeesküvés 
gyanúja miatt elfogatta és a pozsonyi várba záratta. A család Lengyelországba menekült, hol 
birtokaik is voltak, s őket hamarosan a fogságából megszökött Balassi János is követte, kinek ügyei 
lassan tisztázódtak, s aki 1572-ben a királyi kegyelmet formálisan elnyerte, de a bécsi udvar bizal
mát sem ő, sem pedig családja visszaszerezni már többé nem tudta.

E sötét évek „irodalmi” terméke az ifjú Balassi első ismert zsengéje: a „németből magyarra az 
ő szerelmes szüleinek háborúságokban való vigasztalására” fordított vallásos elmélkedés, a Beteg 
telkeknek való füves kertecske, mely 1572-ben -  Krakkóban -  nyomtatásban is megjelent.

E korai „tudós” fordítás stiláris szintje „oroszlánkörmökről” vall, ténye pedig az ifjú szerző maga
sabb külföldi iskoláztatását tételezi föl. Még akkor is, ha létrejöttébe Bornemissza Péter sugalma- 
zásait, esetleges közreműködését is beleszámítjuk. Nümbergben csupán alsóbb fokú iskolát végez
hetett. Hol, melyik külföldi egyetemet látogatta -  nem tudjuk. Arról tudunk, apja még 1569-ben 
tárgyalt egy Pozsonyban működő holland származású nevelővel, hogy fiát kísérje el valamelyik 
híres németországi főiskolára. S valószínűleg nemcsak német egyetemen, hanem Itáliában, Pado- 
vában is megfordult.

Nem tudósnak készült, nem is éhenkórász udvari költőnek. Balassi úrfinak magasabb műveltségre 
azért volt szüksége, hogy udvarképes legyen : sokoldalú, művelt udvari ember, ki a reá váró közéleti 
pozíciókban és a finomabb társaságban helyét megállja, ezáltal családja érdekeit és saját előmenete
lét méltó módon képviselje.

A szellemileg és testileg egyaránt korán fejlett ifjú mint udvari ember a figyelmet magára könyve 
megjelenésének évében, a pozsonyi királykoronázási ünnepségeken hívta föl. Olyannyira, hogy a 
szemtanú Istvánfi Miklós még a História Regni Hungáriáé (Magyarország története, 1620) c. nagy 
történeti művében is érdemesnek tartotta megörökíteni. A koronázást követő lakomán Miksa csá
szár és Rudolf király előtt a vitézlő ifjúság és az előkelők fiai táncokat mutattak be, „s ezek között 
-  mint Istvánfi írja -  Balassi Bálint, a kegyelembe minap visszafogadott Jánosnak 22 (valójában 18 !) 
éves fia nyerte el a pálmát abban a táncban, melyet mi juhászaink sajátos és külön táncának is
merünk, a külföldi nép pedig valamennyi magyar közös táncának tart...” Ez volt az első ünnepi 
alkalom, egyben az utolsó is, hogy a Habsburg-udvar napfényében sütkérezhetett, ország-világ 
szeme láttára sikert aratva.

A „kegyelembe minap visszafogadott” Balassi János korábbi pozíciói megtartására és az őt 
továbbra is körüllengő gyanakvás, bizalmatlanság eloszlatására mindent megpróbált. így például 
1575-ben — a bécsi udvar szándéka szerint -  ő is támogatta Békés Gáspár hadi vállalkozását 
Báthori István erdélyi fejedelem ellen: fia, Bálint vezetésével csapatot küldött Erdélybe. A ma
roknyi csapat csupán Erdély határáig jutott el épségben. Ott Kornis Gáspár huszti kapitány szét
verte, a menekülő s magát megadni átalló Balassi-fiút pedig Hagymási Kristóf (kővári kapitány, 
Báthori fővezére) vitézei ütötték le buzogánnyal és ejtették fogságba.

Balassi János ellenségként érkezett fiát buzogánnyal fogadták, de mint foglyot barátként kezelték 
Erdélyben, hol rokonsága is volt. Hiába követelte a török, Báthori nem volt hajlandó a portának 
kiadni. Fölépülése után az olaszos műveltségű fejedelmi udvarban otthon érezte magát, s tárva- 
nyitva álltak előtte a főúri udvarházak kapui. Ö meg — aki egész életében annyira szerette a zajos, 
vidám életet, a vadászatot, a víg cimborákat, a végtelen baráti ,,conversatio”-t (társalgást), a jó 
bort és a szép asszonyokat — 21 évével a főnemes ifjak gondtalan életét élte.

A nagyszerű táncos, daliás legényt az erdélyi asszonyok és lányok is szívükbe zárták, kegyesen 
fogadták udvarlását, melynek etikettjéhez a fülbe sugdosott szép szavak mellett az ékesen megírt 
episztola és az új módi szerint — Eurialus és Lucrelia modorában — szerzett esdő, bókoló szerelmes 
vers is hozzátartozott. Az effajta divatos udvarló versek írásának Balassi már ekkor gyakorlott 
mestere lehetett.

Az erdélyi szerelmek emlékét vers nem őrzi, az eddig erdélyi fogságára datált énekek (Morghai 
Kata, Csák Borbála és Bebek Judit nevére) minden bizonnyal későbbiek, a nyolcvanas évek elejéről 
valók. Azt azonban egyik későbbi leveléből tudjuk, hogy Kerecsényi Judit nem idegenkedett tőle.
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Juditka az erdélyi tartózkodás idején járt jegyben Balassi fogságbaejtőjével, a már meglettebb korú 
Hagymási Kristóffal, s rövid, alig egyévi házasság után meg is özvegyült. És — miként a korabeli 
szólásmondás mondja -  még az ura „tetve sem holt meg”, legelső dolga az volt, hogy a Lengyelor
szágban mulató ifjú daliát levéllel megkeresse. Az özvegyi illem külszínét megtartva, a levelet nem 
ő írta, hanem „vénasszonya”, „kiben erősen panaszkodik, hogy sohasem írok, sem üzenek, és 
asszonya is csudálkozik, úgymond...”

E levél Dancka (Danzig) alatt találta, hol a poroszok ellen Báthori seregében katonáskodott. 
Báthori Istvánt a lengyelek 1576-ban királyukká választották, s új hazájába sok erdélyi úrral és 
katonával együtt a „fogoly” is követte, szolgálatába állt. Lengyelországban még az erdélyinél is 
jobban ment sora, és -  mint maga írja — „nyugodalmas és gyönyörűséges életben és az sok deliciák- 
ban” volt része. A ,,költségtelenség”-et, azaz a pénzszűkét nem ismerte, s ifjú ember alig találhat 
„olyan mansuetus (kegyes) fejedelmet és jó urat”, mint amilyen neki a szegről-végről rokona, 
Báthori István volt. És „az jó társaság, ki énnekem ott az udvarnál volt, mind királ és királné 
udvara népe közt”.

A lengyel királyi udvarban már Báthori egyik elődjének, Zsigmond Ágostnak idején kifinomult 
udvari élet folyt. Kánonját Baldassare Castiglione II Cortegianója. szabta meg; ezt hazai használatra 
átdolgozva Zsigmond Ágost könyvtárosa, Lukasz Górnicki fordította lengyelre, és jelentette meg 
-  1566-ban — A lengyel udvari ember (Dworzanin Polski) címen. A pezsgő, olaszos ihletésű udvari 
kultúra talaján a lengyel reneszánsz udvari költészet is kivirágzott. Legnagyobb alakja, az első nagy 
lengyel költő, Jan  Kochanowski (1530-1584) volt. Báthori udvarában, hol a lengyel és az erdélyi 
nemesség színe-java adott egymásnak találkozót, a korábbi olaszos hagyományok éltek tovább. 
Az életerőtől duzzadó mágnás fiú belevetette magát az udvari élet forgatagába, önfeledten 
habzsolta a testi és a szellemi ,,deliciá”-kat. Egyelőre nem is szándékozott Lengyelből kijönni: 
négy évre leszerződött Báthorihoz katonának. Elhatározását azonban az itthoni bajok megvétóz
ták: a család feje fölött újra viharfelhők gomolyogtak, apja elfogatása a küszöbön állt. Részben a 
fia viselt dolgai miatt, hisz Báthori szolgálata a Habsburg-udvar szemében egyet jelentett a felség- 
árulással. S „hogy az én szegény uram atyámon való hamis suspitiot (gyanút) elvegyem”, és hogy 
famíliáján segítsen, a nyugodalmas és gyönyörűséges életet odahagyva, 1577 tavaszán Dancka alól 
elindult Magyarországra. Jól tudva, hogy „magát ide gondra, suspitióra és oly életre, ki timoris 
et periculis plena est” (félelemmel és veszélyekkel van tele) -  hozza. Ráadásul, mire hazaérkezett, 
apja már nem volt az élők sorában. (Meghalt 1577. május 6-án.)

Nyakába szakadtak a gondok: a felelőtlen, könnyű életnek befellegzett, saját lábára kellett 
állnia. Huszonharmadik évét taposta, s mint maga írta, „már nem vagyok gyermek s némi tanuló
ságom is van, — hozzáteszem (ha ugyan ez a dologhoz tartozik) hogy sok országban és udvarban 
megfordultam...” És „a múzsák nyájasságának, a tudomány ékességének, a hosszú vándorlásnak és 
a huzamos udvari életnek hatása alatt” művelt udvari ember vált belőle.

A magyar mellett még nyolc nyelven tudott: latinul, szlovákul, horvátul, lengyelül, románul, 
törökül, németül és olaszul. A vitézi mesterségben is rég kijárta az inaséveket. Anyagi ügyekhez, 
jogi praktikákhoz azonban nem sokat értett, pedig erre lett volna legnagyobb szüksége, mert apja 
zilált anyagi ügyeket, bonyolult pöröket hagyott maga után. A tőle megszokott lendülettel azon 
nyomban nekiállt fogyatékos jogi ismeretei pótlásának, megvásárolva Werbőczy Tripartitumát 
(„íme egy decretum-könyvet szerzék”), s a szükségből erényt csinálva, a tudós humanista művelt
ségű ifjút — a gyakorlati célon túlmenően -  elragadta egy újabb tudományág megismerésének 
lehetősége-varázsa: „nem kevesebb diligentiával olvasom által mint Cicc.ót”.

Kezdetben unokabátyjára, a csavaros eszű, ravasz Balassi András nógrádi főispánra támaszko
dott, akit apja végrendeletileg rendelt a Balassi-árvák gyámjául, s aki -  miként a korabeli nemesek 
általában — „a haszonért nemcsak szóban és írásban, de tetteiben sem szégyenlette a tisztesség 
korlátáit általhágni”. Unokaöccse tapasztalatlanságát, könnyelműségét alaposan kihasználta.

Az önállósult ifjú anyagi gondjain, „vékony füstő konyháján” leggyorsabban egy jó házasság 
segített volna, „a Balassiak régi szokása szerint, kik csak jó hozományos lányokat szoktak elfogadni” . 
Nem sok kedvet érzett a házasodásra -  még a tőle „nem idegen” gazdag özvegyet, Kerecsényi 
Juditot is futni hagyta -, Balassi András rábeszélésére mégis kötélnek állt, hogy a Felvidék egyik 
legjobb hozományos lányánál, Krusith Honánál szerencsét próbáljon.

Balassi András plánumával, amennyiben a házasságot sikerül nyélbeütni, az anyagiakon túl 
politikai helyzete is megszilárdult volna, s nagy hatalmú apósa révén közéleti előmenetele is bizto
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sítva lett volna. Attól is félve, hogy „kidőlnék a kosárból”, húzta-halasztotta a háztűznézőt, s 
Krusithék bazini udvara előtt a végeken próbált szerencsét: Zólyomból -  1577 novemberében -  
az érsekújvári, korponai, csábrági és bozóki végbeliekkel vitézi próbára, zsákmányolásra indult.

Miképp, milyen eredménnyel végződött a vitézi próba -  nem tudjuk. Azt azonban igen, hogy 
a bazini zsákmányolási kísérletről kudarccal tért meg. A leány apja, Krusith János főkapitány 
Balassi apjának egykori kapitánytársa és legádázabb ellensége volt. Látogatását hiába készítette elő 
vers kísérte ajándékkal, s hiába vett búcsút „olasz nótára” írt szerelmes énekkel,-az „aranyszínő” 
hajú „igen szép virág” -  vagy inkább a szülei -  „fél kedvvel” voltak hozzá. Amitől félt, bekövetke
zett: szégyenszemre kosarat kapott.

Vénusz „fogadott fiá”-nak házasodási terveit és kísérleteit (nem is szólva szerencsétlen házassá
gáról) később sem pártfogolta Fortuna istenasszony. Annál nagyobb sikerei voltak a „megtiltott 
szerelemben”. Ifjonti lángolások, könnyű kalandok és futó viszonyok után, melyekben meg sem 
perzselődött, 1578-ban végzete összehozta a halhatatlan kedvessel: Losonczy Annával. S e végzetes 
szerelem tüzében formálódott az eladdig csak verselgető úrfi a szó legjobb értelmében költővé 
s az első nagy magyar lírikussá.

Ez a szerelem is, bár a lángja magasra csapott, gáláns kalandnak, rövid lejáratú idillnek indult. 
Temesvárnál elesett Losonczy István fiúsított leánya, s e révén a hatalmas Losonczy-vagyon bir
tokosnője, Anna „német asszony” volt: 1567-től az Ausztriából ideszármazott Ungnád Kristóf 
egri kapitány, majd horvát bán felesége. 4—5 évvel lehetett idősebb hősünknél. Korábbról ismerték 
egymást, szegről-végről rokonok is voltak. Anna nem sokkal egymásra találásuk előtt vetette le 
gyászruháját; az 1577. évi nagy pestis ugyanis három kisleánya közül kettőt elragadott. (Érdekes 
véletlen: a semptei prédikátornak, Bornemissza Péternek a bánatos anya vigasztalására -  ez év 
augusztusában -  megküldött Négy könyvecskédében Balassi ifjúkori fordításának, a Füves kertecskének 
új lenyomatát is megtaláljuk!)

A pestis szorongással teli napjait, az akkor tett kegyes fogadkozásokat és gyászát hamar elmosta 
az idő, s Anna újra a régi életvidám, „víg tekintetű” és -  férje gyakori távolléte miatt is -  szere
lemre éhes szépasszony lett. Érett, kívánatos, fekete szemöldökű, rózsa orcájú szépség, ki „fejér 
ruhájában mint szép fejér páva”, és „szebb minden szép szüzeknél” . Az urak és úrfiak körül is 
dongták a többi szép közül „udvari jó módjával” is kitűnő kacér Ungnádnét. „Nincs oly jeles 
vitéz, valaki reá néz, kit meg nem bír s tömlöcöz” -  írta róla még tíz év múlva is az akkor már 
reménytelenül epekedő, „megnyomorodott rabja”.

S nem a mi ifjú Alkibiadészünk volt az első jeles (főrangú) vitéz, akit ő betömlöcözött. Közvetlen 
elődje is volt: Anna már „egyebet”, azaz más vitézt hagyott el miatta. Az új szerető, kiről a 
Balassa-kódex bevezetőjének írója -  mint jellemzőt -  fontosnak tartja följegyezni: „de nem mindent 
[mindenkit] hövít úgy az szerelem tüze talám mint őtet”, Ungnádnéban méltó szerelmi partnerra 
talált. És nemcsak a szíve, költészete is kivirágzott : szép versek sorát szerezte, hogy ezekkel magának 
szeretőjénél kedvet lelhessen (Anna-versek).

Szerelmük közel hat évig tartott, felhőtlen azonban csak az első két-három hónapban volt. 
Anna 1578 kora őszén „adá virágát” Balassi kezébe, „egy szerelmes helyen hogy volnék rejtőkben”, 
s ugyanezen esztendő „végében” költőnk már panaszkodik, „hogy volna szeretőm én hozzám 
kétségben”, és „szüntelen kínozza bűntelen fejemet” ; úgy tüntetve föl, mintha Ungnádnénak 
semmi alapja sem lett volna a féltékenykedésre. Szerette Annát, és férfiúi hiúságát is legyezgette a 
szép bánné szerelme, de ha nem volt közelében, minden szoknya tűzbe hozta, s nem is nagyon 
válogatott. Nyeregben érezte magát, mert a nála idősebb asszony bomlott érte, s kisebb-nagyobb 
zivatarok után végül is mindig megbocsátott „bűntelen” fejének.

Pedig egészen kétes nőügyek is voltak rovásán. Például 1580-ban, ekkor már Egerben szolgált, 
neve az egri házában örömtanyát fönntartó Rédey Bonaventura infámia perében is szerepel. 
Az első tanú, Soós Gergely szerint Rédey három szépleányt tartott, és magától a vádlottól hallotta, 
„hogy nagyságos Gyarmati Balassi Bálint egy jó járású lovat ígért neki, ha e nyilvános nőszemélye
ket hozzá elviszi, s amely nőszemélyeket ... Balassi Bálintnak el is vitt”.

Csapodár szeretőjét, ha megszorult, Anna még pénzzel is kisegítette. így 1582-ben, mikor Balassi 
húgait készült kiházasítani, 1400 forintot kölcsönzött neki. írás készült róla, ily nagy összeget nem 
lehetett a férj előtt eltitkolni, de a szerelmes asszony nem azzal a szándékkal adta, hogy valaha is 
visszakapja...

Hűtlenkedéseiben közrejátszott, hogy 1579 tavaszától egyre többet voltak távol egymástól. S
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nincs az a nagy szerelem, mely egy fölös erőktől duzzadó, magáról sokat tartó és érvényesülni 
vágyó tehetséges férfi életét tartósan kitöltse. Fűtötte az érvényesülés vágya, de apjától örökölt 
politikai priuszával, melyet még maga is megtetézett, a Habsburg-Magyarországon nagyobb kar
rierre aligha lehetett reménye. Ezt fölismerve már 1579 tavaszán vissza akart menni Lengyel- 
országba. S mivel a hűségesküt a bécsi királynak már letette, engedélyt kellett erre kérnie. Vissza
utasították, s ekkor -  1579 nyarán -  50 lóval járó hadnagyságot vállalt Egerben. Négy esztendőt 
szolgált itt, jelesen vitézkedve a törökkel kötött békemegállapodások ellenére is mindig föl-fölcsapó 
végvári harcokban, csetepatékban.

Nagy kedvvel vett részt a hódoltsági területeken való „nyargalásokon” , lesvetéseken, vásár
ütéseken, s ehhez hasonló zsákmányolásokon, a hadnagyságot azonban kevesellte. Szinte minden 
évben instanciázott a bécsi haditanácsnál valamelyik jelentősebb végvár kapitányságáért. Kérte ő 
Zólyomot, Érsekújvárt, Palotát, Veszprémet, s végül megelégedett volna még Korponával is, de 
a bécsiek egyiket sem adták a Balassi-fiú kezére. 1581-ben a liptói főispánságot sem kapta meg, 
pedig ez neki, mint az egyetlen liptói mágnásnak, kijárt volna.

Eme — jogos -  sérelmek miatt kérte -  szintén minden évben -  fölmentését egri tisztsége alól, hogy 
egykori „mansvetus fejedelménél” , Báthori Istvánnál vállalhasson szolgálatot, minden hazai jót- 
rosszat maga mögött hagyva, mert —mint, a selmecbányaiak tanúsága szerint, mondta -  „nem 
sokra becsüli apai birtokait, sokkal nagyobbakat és kiválóbbakat kaphatna másutt és elköltözését 
is semmibe veszi, mivel neki sokkal nagyobb tekintélye és méltósága lenne, ha máshova vándo
rolna...” Tervét nem tudta nyélbe ütni, Egerből azonban — 1582-ben -  állítólag összeférhetetlen
sége miatt távoznia kellett, s fölszabadult energiái jó részét állandó pöreire és a zólyomi, Selmec
bányái stb. polgárokkal való feudális viaskodásokra fordította, duhajkodásokra pocsékolta.

Ekkoriban viselt dolgai közül az egyik legnagyobb port fölvert méltán foglalhatna helyet volt 
nevelőjének, Péter papnak, Ördögi kísértetekjében ! Jó borral teli pohár mellett átvirrasztott éjszaka 
után, 1583 pünkösdjének hétfőjén, Zólyomból Besztercebánya felé lovagolt, s az országúton szem
betalálkozott egy ünneplőbe öltözött selmeci polgárasszonnyal, Sommer János hodrusbányai mé
száros özvegyével, kit fegyveres szolgája kísért. Nem hiába jár Ámor mindig Bacchusnak nyo
mában: a kapatos hadnagy végvári harcmodort alkalmazva, menten lecsapott a szép ellenségre, 
s megadásra szólította föl... Mire a tisztes özvegy -  nem volt egyedül s az úton mások is jártak — 
futásban keresett menedéket. A tüzbejött lovag sem volt rest, lováról leugrott, utánaeredt, s a 
vetések közt utolérve leteperte és erőszakoskodni kezdett. A haddelhaddra az útonjárók összecső
dültek, és az özvegy mészárosnét, üggyel-bajjal, még idejében kiszedték kezei közül.

Ezt a maga korában a végvárak tájékán nem is oly szokatlan ügyet a Balassival hadilábon álló 
zólyomi és selmeci polgárok infámia-perré akarták földagasztani, még Bécsben is följelentették. 
Azonban barátai -  Ungnád Dávid, Losonczy Anna részeges sógora, ki a haditanács elnöke volt, 
és Dobó Ferenc -  kihúzták a csávából. E botrány híre minden bizonnyal eljutott Losonczy Anna 
fülébe is, s őelőtte már nem lehetett valami könnyű magát tisztáznia.

Végleges szakításuk fő oka mégsem ez volt, s nem is egyéb alkalmi nőügyek -  Csák Krisztinák és 
Morgai Katák -, hanem egy újabb fiatal özvegy, a későbbi feleség föltűnése a látóhatáron. Dobó 
István 24 éves lánya, Krisztina, alig temette el férjét, a gazdag, koros Várday Mihályt (1583 de
cemberében), az elsőfokú unokatestvér máris elkezdett legyeskedni körülötte. Anna, a régi szerető, 
bár a szerelem elvakította, Balassi kártyái mögé látott. És az utolsó, ki tudja, hányadik számonkérés 
szakítással végződött.

A válás keserves volt, mégis mintha mázsás malomkő gördült volna le hősünk melléről ! „Szabad
sága vagyon már én szegény fejemnek...” és most már „szabadon örölek minden mulatságoknak” 
-  írta ujjongva, „víg és szabad elmével. Gyűlésben indulván jó ruhás legényekkel”. Ez a „gyűlés”, 
azaz a zólyomi, korponai és véglesi végvári hadak egybegyűlése, 1584 májusában történt, mikor is — 
mint Szinán basa panaszolta -  Horváth György zólyomi, Fáncsy György korponai és Balassi Bálint 
véglesi kapitányok „egy nehány ezer magokval jöttének volt” Szécsény alá.

A „bú-szerző szerelem”-től való szabadulás mámoros öröme szárnyakat adott ihletének, és köl
tészetét új színekkel gazdagította. Ekkor szerezte a végvári tavasz feledhetetlen himnuszát, és ekkor 
költé át deákból -  „jó lovam mellett való fűven létemben” -  Marullus poéta tavasz-énekét.

Bár a Marullus-átköltés versfői — Zsuzsanna nevet rejtve magukba — egy újabb futó kaland, 
valószínűleg Serédi Zsuzsanna emlékét őrzik, Balassi már döntött jövője felől : elveszi özvegyen 
maradt gazdag unokahúgát, s ezzel megszilárdítja ingatag anyagi és társadalmi helyzetét. Az el
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lenállhatatlan vitéz, szokásához híven, hamar dűlőre vitte a dolgát : Krisztina nemcsak igent mon
dott, hanem előleget is adott, ,,bévett szerelmiben”. A hozzá és nevére írt heroidában Balassi már 
nyugtázza egyességüket : „Fejemet, lelkemet, teljes életemet ajánlottam s vallottam, / Melyet sze
relmesen és igen jó névén tülem rabjától elvett...”

A „régi betegség” (Annához fűződött szerelme) ténye, híre és emléke azonban még túl friss volt, 
ezért kellett oly hevesen magyarázkodnia (részben Krisztina megnyugtatására!), hogy a bú-szerző 
szerelem már nem árthat neki, mert Krisztina, ki amannak „inségibül” őt kivette, oltalma lesz majd 
szegény fejének. „Távol vagyon immár nagy keserűségem, gyönyörű én életem!” — énekelte ön
feledten, nem is sejtve, hogy ez a házasság, melytől talpraállását remélte, a keserűségek özönét 
szabadítja reá, elrontja egész életét.

A nehézségekkel tisztában volt: egyrészt az unokatestvérek közti házasságot a törvény tiltotta, 
másrészt a leendő feleség móringjának java, így Sárospatak Krisztina bátyjának, Dobó Ferencnek, 
Zombor pedig az elhalt férj családjának a kezén volt. Hozományért házasodott, tehát azt föltétien 
meg kellett kaparintania, mégpedig rövid úton, nem hosszadalmas és nagyon is bizonytalan ki
menetelű pörösködéssel. Ha már birtokon belül lesz -  úgy vélte - , jöhetnek a pörök : eresz alatt 
várja a vihart. Az unokatestvérek házasságát tiltó törvényt pedig, azért törvény, ki lehet játszani, 
csak meg kell találni a hátsó kapukat. Erre különben is volt több precedens. Miután a házasságjogi 
szakirodalmat tudós alapossággal áttanulmányozta, és mind a saját eklézsiájabéli jogban jártas 
„főpapok”, mind a katolikus „püspökök”, valamint a „főprókátorok” szakvéleményét kikérte, Dobó 
Krisztinával egyetértésben fortélyos haditervet eszelt ki.

A terv végrehajtása előtt lelkileg is fölkészült a házasságra, mely a korabeli fölfogás szerint vég
leges búcsú a felelőtlen, vidám ifjúságtól, és a komoly, felelős új élet kezdete. Szép bűnbánóénekkel 
(Bocsásd meg Úristen ifjúságomnak vétkét) búcsúztatta viharos legényéletét, „várván Úr kegyelmét 
fejemre szent leikével”.

Bűnbánatának őszinteségéhez nem férhet kétség, hazug szívből ily indulatos, önkínzó ének nem 
fakad, létrejöttének belső indítékai közt mégis ott sunyit az önigazolás, Krisztina esetleges aggályai 
eloszlatásának és a közvélemény megváltoztatásának, maga mellé hangolásának igénye: a tékozló 
fiú megtért, a hírhedett botrányhős szolid férj, szelíd, szorgos családapa lesz. És ifjúsága legszebb 
„vétkét” , Losonczy Annához fűződött, még el sem hamvadt nagy szerelmét -  Isten és a világ előtt
-  mellét verdesve, „tusakodván ördöggel”, megtagadta!

Hogy Krisztina özvegyi tisztességén még halvány folt sem essék, bevárták a gyászév leteltét. 
1584 karácsonyán, mikor a Dobók -  Ferenc és unokaöccse, Jakab -  az özvegy kivételével távol 
voltak otthonuktól, vitézei élén Sárospatakon termett. Szokatlanul nagy kíséretét azzal magya
rázta, hogy Erdélybe szándékoznak átrándulni. Megjelentek az ünnepi istentiszteleten, s mikor az 
befejeződött, a nép nagy része már kitódult a templomból, megragadta Krisztina kezét, és Balassi 
András prédikátora, kit szintén magával hozott, annak rendje-módja szerint összeadta őket.

Ezután a „násznéppel” a várba vonultak, a gyanútlan őrséget lefegyverezték, s az újdonsült 
férj Sárospatak várát, mint felesége hozományát, birtokba vette. Nem sok időre, mert a meg
lepetésből felocsúdott katonaság a várnéppel összefogva visszafoglalta, s a honfoglalókat kiebrudalta. 
A nagy sietségben még saját -  magával hozott — értéktárgyait és felesége ékszereit, iratait és egyéb 
ingóságait sem tudta kimenteni. A lakodalmi ebédet, a vár helyett, az egyik pataki polgár házánál 
költötték el.

A komédiába fulladt várfoglalásnak szomorú folytatása lett. Dobó Ferenc nyomban fölszaladt 
Bécsbe, a királyi vár elidegenítése miatt hatalmaskodásért bevádolta, s a felségsértés számba menő 
bűnért várható fej- és jószágvesztés reményében Balassi birtokaira is bejelentette igényét. Másrészt
-  vérfertőzés címén -  a nagyszombati szentszéknél húga házasságát megtámadta, egyben infámia- 
pert akasztott a nemkívánatos sógor nyakába.

Az elméletileg-stratégiailag „kiválóan” előkészített házassághoz fűzött remények füstbe mentek, 
s maradt a „kár, sok gond, rút hír, szitok” . A hullámok összecsaptak feje fölött, élete zátonyra fu
tott: „melyen három hosszú éven át, ügyeim teljes hajótörésével megrekedtem”.

„Mostan csak én vagyok az község csudája házasságom miatt Magyarországba”, -  írta Batthány 
Boldizsárnak 1585 februárjában. Évekkel később -  1591-ben -  egyik harmadik személyben írt 
latin nyelvű emlékiratában így jellemezte, néhány mondatba sűrítve, élete legsötétebb három esz
tendejének elesettségét : „Mindenkinél gyűlöletben és megvetésben állott házassága miatt, s a pa
taki igaztalan szégyen és az elszenvedett sérelem miatt tekintélyének és becsületének nagy részét
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elvesztette. Hiába kedveskedett, megvetés, gyúlölség tárgya lön és hatalmas zsarnoki ellensége oly 
légkört teremtett, mely örökös rágalmazásával a fejedelemnél a szegény Bálintot gyűlöletes és 
bűnös színbe keverte. Szegénység gyötörte s ezen bajoktól és lelkének szorongattatásaitól nyomva 
ennyi gond és nehéz teher súlya alatt csak önmagára utalva szinte összeroskadt.”

A község (köznép) csudájává züllött szegény Bálint nem adta meg magát, minden lehetőt meg
próbált, hogy e hajótörést ép bőrrel megússza. Még az apai hitet is odahagyta, amelyben született 
és nevelkedett, és „Isten különös kegyelmétől megvilágosíttatva” a Habsburgok vallására tért át — 
1586-ban.

A baj nem jár egyedül: 1585 őszén oly súlyos betegség szakadt rá, hogy már testamentumot is 
csinált. Végrendeletét a Dobó Krisztináról való gondoskodás szelleme hatja át, s főgyámul „ez 
szegín árvának, az én szerelmes atyámfiának, feleségemnek” -  Báthori István lengyel királyt kérte 
föl. Két év sem telt bele -  közben fiacskájuk, János is megszületett - , a „szegín árva” másfajta fő
gyámot szerzett magának. 1587 augusztusában „nemcsak jószágunkban, hanem egész famíliánknak 
tisztességében járó dolog” miatt tárgyal Balassi Egerben. O, aki annyi más família tisztességébe 
gázolt, felesége „idegenségét és hamisságát” nem tudta eltűrni. S mivel egy, Krisztinát súlyosan 
kompromittáló levél is kezébe került (melyet valószínűleg felesége írt szeretőjének, ki aligha lehe
tett más, mint a későbbi férj, Pető Gáspár!), az egri szentszéknél megindította a válópört. Ez már 
a Dobó-família tisztességében járó dolog is volt, miáltal az őt eltiporni akaró Dobó Ferencre 
nyomást lehetett gyakorolni.

E sötét évek legválságosabb, végső szakaszában -  1587 őszén - , élete mélypontján, titkos vágyai
nak kivetített szivárványaként újra föltűnt a szerelem, mégpedig a régi szerelem, melyet egykor 
nyilvánosan, vers-szóval is megtagadott.

Ö csak annyit vall be, hogy Krisztina hűtlenségén „elkeseredvén”, jutván „annak az szerelmesinek 
igazsága eszibe, akit ok nélkül bolondul elhagyott volt felesígiért” . Arról hallgat, hogy az emlékezés 
parazsát és a régi szerelem „nagy tűzét” Ungnád Kristóf betegeskedésének híre szította föl: Lo- 
sonczy Anna, „kit soká szolgáltam híven szerelmiért” , nagy vagyonával együtt hamarosan szabad 
lesz. Biztos volt abban, hogy nem feledhette őt el régi szeretője, hisz „keservesen válék el éntülem” 
és hogy „mint szolgáltam, tudja ő maga is...” S ő is hamarosan szabad: „álnok” feleségétől, ki 
miatt vétkezett: Annát cserben hagyta, válik.

Mi lenne akkor, ha...? Vigasztalan helyzetében elérhetetlennek tűnő vágyálom, mely köré a 
szép emlékek fontak glóriát: „Méznél édesb szép szók, örvendetes csókok! Most emlékeztetnek 
elmúlt régi sok jók, Melyekbe ezután már soha nem jutok”.

Hogy is juthatna: vészesen közeleg az országgyűlés nyitó napja, november 9-e, melyen pőrében 
ítéletet hoznak (nov. 15-én), bizonyosan elmarasztalót, és akkor megbélyegzett földönfutó, sehon- 
nai lesz...

Eltökélte, hogy be sem várja az ítéletet, búcsút mond hazájának, és Erdélybe megy. Az utolsó 
pillanatban (1587. okt. 28-nov. 3.) minden ingatlanát pénzzé tette, eladva, illetve elzálogosítva 
birtokait unokabátyjának, Andrásnak, ki unokaöccse szorultságából tőkét kovácsolt. Bálint -  „ka
lapács és üllő” közé kerülve — azt gondolta, birtokait „előnyösebb lesz kevésért eladni, mint min
dent ingyen elveszteni”. Miután pénzét, értékeit és fontos iratait előreküldte Erdélybe, egyik 
barátjánál húzódott meg, mert -  mint írta -  „eszembe jutott az a gondolat, hogy addig nem hagyom 
el hazám határait, amíg meg nem tudom, mi véget ért házasságom dolga Pozsonyban” . Ez annál 
is inkább izgathatta, mert november 6-án Ungnád Kristóf elhalálozott.

Ekkor, mint a mesében, váratlanul fordult a kocka. Barátaitól biztató leveleket kapott, „hogy 
egy csöppet sem féljek, s még kevésbé menjek száműzetésbe” , a király nem vesz részt az ország- 
gyűlésen, így ügyében a döntés elmarad. E hírre Pozsonyba rohant, hol barátai közbenjárására el
nyerte Mátyás főherceg kegyét, és „nyilvánvaló lett előttem, hogy a Király ő Felségének kegyelmét 
is megnyerhetem”.

A lidércnyomásnak vége, a fej- és jószágvesztéstől megmenekült. Akkor, mikor már majd minden 
jószágát elkótyavetyélte: „Fenségeitek kegyelméből megszabadultam, és nincs hol lakjam, hol 
magamat és fiacskámat táplálhassam...”

Bár lelkileg, testileg és anyagilag megtépázva került ki e hajótörésből, szívós makacssággal min
dent újrakezdett. Ügyei 1588 tavaszára -  úgy-ahogy -  rendeződtek. A főbenjáró porokét megszün
tették ellene, feleségétől elválasztották, birtokait pedig -  köztük a legfontosabbat, Liptóújvárt — 
erőszakkal szerezte vissza. Miután visszaváltásuk ügyében Balassi Andrásnál hiába kopogtatott,
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,,a dolog méltánytalanságától és elkeseredéstől indíttatva, előbb pénzét a liptói alispánnál le
fizetve, javaimat visszavettem és visszaszereztem”, -  írja egyik emlékiratában tömör egyszerű
séggel. Katonai szolgálatot is kapott, kérése szerint száz lovas hadnagyságot Érsekújváron, s boldog, 
„hogy esmét katonává lehetnék”.

Egykor, megpróbáltatásai előestéjén ujjongott, hogy megszabadult a bú-szerző szerelemtől, most 
Кару Sándorhoz (1588. március 7-én) írt levelében szomorkás, csöndes örömmel jelenti : „Ládd-é 
ki csuda az Isten dolga? Én az én Istenemnek nem győzök elég hálát adni róla, mert immár lelkem 
csendes. Szabadságot is adtak mindkettőnknek az házasságra” . S hogy hamarosan élni is szándéko
zik ezzel a szabadsággal, levele végén, részben titkos írással s nem éppen az istenes énekek mo
dorában adja barátja tudtára: „Ha az Isten karácsonyig éltet, azt gondolom, hogy nagy úr leszek, 
ha egyébképpen nem is, f .. . kam után . . . ”

Az 1587 októberében fölvillant vágyálom, melyet akkor letörten -  joggal -  elhessegetett, föl
mentése és válása után az ábrándok töndérhonából földközelbe ért, nem látszott megvalósíthatat- 
lannak. Meg is indította az ostromot özvegy Ungnádné kezéért és a velejáró Losonczy-vagyonért. 
Az idézett levél írásakor már biztató kezdeti sikerekkel is dicsekedhetett.

Hogy a beharangozott újabb karácsonyi esküvő mégis elmaradt, a hozzá kötött nagyuraság pedig 
kútba esett, abban a jelek szerint nem kis szerepet játszott a nőügyekben javíthatatlan kérőjelölt 
legfrissebb botránya, melynek híre a végváraktól Bécsig az egész Habsburg-Magyarországot 
bejárta.

A botránykő, melyen az Érsekújvárra 1588 áprilisában érkezett hadnagy már májusban elbotlott, 
kapitányának, Samaria della Speciacasa Ferdinándnak volt a felesége. Az érsekújvári főkapitány 
„az ő kitűnő feleségét a ráfogott bűn gyanúja miatt elűzte magától”, Balassit pedig, kinek a „Fer- 
dinánddal való viszály” miatt távoznia kellett Érsekújvárról, becsületsértési pörrel támadta meg. 
S ennek a legrosszabb pillanatban támadt botránynak és pörnek disszonáns zöngéi szolgáltatták 
az Ungnádnét ostromló Júlia-versekhez a kísérő zenét.

A kincstári megállapítás szerint „már ugyancsak élemedett korban” levő, a bajba került udvarló 
szerint pedig „nem rútult, hanem szépült, de azért ugyancsak megváltozott és megtölt” özvegynek, 
ha netán kezdetben gondolt is e házasságra, be kellett látnia, hogy régi csapodár szeretője, ki őt 
az első jó partiért (pedig hogy könyörgött!) faképnél hagyta, mit sem változott. Legföljebb a híre 
lett rosszabb és tisztessége is megfogyatkozott. Vele a Losonczy-vagyont nehéz lenne együtt tartani, 
s a bécsi udvar sem nézné jószemmel a rosszhírű rebellissel kötött házasságát.

Hiába volt minden erőfeszítés, „az jó tudomán s bölcsesség”, hiába „forr, gerjed elmémre, mint 
hangya fészkére, sok új vers mint sok hangya” , Ungnádnétől „a versszerző találmányokra ... sem 
izenetben, sem levélben semmi választ nem vehetne”, sok könyörgésére, szép verses leveleire még 
elutasító választ sem kapott. Ráadásul, mint ez lenni szokott, a józan, számító, sikerében biztos 
kérőt tűzbe hozta a közöny. Nemcsak eszét, hanem szívét is lángra lobbantotta, és saját bőrén 
tapasztalhatta az újra föllángolt „világbíró szerelemnek véghetetlen nagy hatalmát”.

Az, aki mindig nyert „menyeken és szüzeken”, most -  öt éve elhagyott -  régi szeretőjénél, 
„az kiben minden reménységemet Isten után vetettem vala” , megcsalatkozott, vesztett.

Nyerni az ő költészetével újat szülő és újjászülető magyar irodalom nyert : egy ragyogó petrar- 
kista versfüzért (Júlia-versek), „új forma gyanánt” egy pásztordrámát (Szép magyar komédia) és 
annak utána még a nagy versek sorát. Végül pedig egy nagy lírai önéletrajz, a magyar Canzoniere 
gondolatát és megvalósítását. (A maga kezével irt könyve.)

Az 1588 februárjában megindított ostrom teljes kudarca novemberre-decemberre már nyilván
való volt. Mi mást tehetett, fölhagyott a reménytelen próbálkozásokkal, lezárta a hangyákként 
rajzó Júlia-versek sorát egy utolsóval : „Jó hamar lovakért járván Érdél földét... ezt öszverendelém, 
többé nem említvén Júliát immár versül.” Kétségbeesés és düh fojtogatta, melybe a szíve is bele- 
sajdult; talpraállásának, szebb jövendőjének utolsó reménysugarától búcsúzott.

A nagyságos Gyarmati Balassi Bálint most már csak a csodában reménykedhetett. A katona
ságból érsekújvári „viszálya” miatt kicsöppent, pedig életeleme volt a katonáskodás. A mindig 
zilált anyagi ügyei egyre válságosabbra fordultak : Liptóújvár kicsúszóban talpa alól, mert a királyi 
zálogbaadás ideje lejárt, s a kincstár vissza akarja váltani a birtoklásáért késhegyre menő, garázda 
Balassiaktól. Magyar mágnás és jeles vitéz a végek közelében vár nélkül -  ez már teljes lecsúszás!

S a gazdag véglesi örökségből ráeső részét sem tudja kikaparni Balassi András markából. Ezt az 
1585-ben elhalt Balassi László testamentumában Andrásra hagyta; a Balassi fiúk szerint jogtalanul,
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mert a törvény szerint az egész famíliát illeti, osztozni kell rajta. Liptóújvár önkényes elfoglalása 
és a Végles miatt kiélesedett pörösködés és perpatvarok még jobban elmérgesítették a rossz viszonyt 
András és Bálint között; ahol csak tudtak, ütöttek egymáson.

A fölbőszült „fösvény agg ember” jussa védelmében az udvarnál politikailag és erkölcsileg el
áztatta unokaöccsét, kinek egyre fogyott a reménye, hogy Liptóújvárt megtarthassa és véglesi 
örökrészét megszerezhesse. Pedig e kettő lett volna az a bizonyos szalmaszál, amelybe úgy ahogy 
kapaszkodhatott, a „nagyságos” titulusnak legalább a látszatát ideig-óráig fönttarthatta volna.

Lázas kapkodás, menteni a menthetetlent, kilincselések Bécsben, Pozsonyban, elkeseredett pö- 
rösködések, beadványok, csodavárás és lázas irodalmi tevékenység : versek, egyre mélyebben fogant, 
sodró örvényű versek, majd pedig előkészületek az országból való távozásra, — jellemzik az 1589. 
esztendő első hét hónapját.

A reménytelenségbe elsüllyedőt fantomként űzi a „háládatlan” Júlia emléke. A nagy bújában 
feledést keresőt még a bécsi széplányokhoz is elkíséri, a pénzen vásárolt szerelem mákonyát is 
megkeserítve : „ki ugyan nem elég / Bús szívemnek, mert ég... ” Most, mikor már végleg elvesztette, 
most szereti Annát igazán. Lelke legmélyén még az utolsó pillanatban is csodát remél, pedig jól 
tudja, hogy csodák nincsenek : „Ha hozzád hajlana még sem volna csuda, / De az lehetetlen bár 
maga kívánna; / De magad jól tudod, hogy nem is kívánja, / Azért felejtsd el, mert nincs több 
orvossága...” Reménytelen szerelmében bosszúért liheg, hogy „az háládatlanság szörnyű vétké”-t 
„szerelmes ellenségem”-en megtorolja. De, mint szerelméhez méltatlant, „ez rút bosszúállást” 
akkor még elhessegeti magától.

Ekkor állt neki, hogy addig írt verseiből végzetes szerelmük regényét megalkossa, és ekkor kezdte 
el fordítani Buchanan tragédiáját, a Jephtét, melynek mondanivalója: Jephte, a bibliai jeles vitéz 
oktalanul, saját meggondolatlan hibájából azt vesztette el, akit a világon legjobban szeretett.

Mikor mindenki elhagyta, mikor a lelkét roskadozva vitte, életének „sűrű veszélyiben”, az 
„emberi segítségtől mindentől megfosztott” Balassi, mint verselő kor- és sorstársai hasonló hely
zetekben, elsősorban istenes énekeket írt, „kiket a psalmusokból is, magátul is szerzett”, ezekbe 
sűrítve nagyon is evilági, időszerű mondanivalóját: szíve nagy keservét, lelke háborúit, megvert- 
ségét, tajtékzó dühét kiszolgáltatottsága miatt, parázsló gyűlöletét a „kevély ellenség”, Balassi 
András iránt, „aki jár életem vesztére, kárára, szégyenvallására”. És reménykedését, hogy ebből 
az újabb vízözönből a bibliai Noé példájára valamiképpen mégis megmenekül.

Itthon már nincs sok keresnivalója, nagy útra készül. A tatárok betörtek Lengyelországba, s az 
ellenük indítandó hadjáratra Báthori András bíboros és a lublini vajda őt is meghívták, hogy négy 
évre szerződjék le katonának. „Sok jó szerencsék” és „vitézlő sok szép jók” mellett lelke nyugal
mának, megfogyatkozott tisztességének helyreállítását is várta a pogány elleni hadakozástól. Azt, 
hogy „orcámról töröld el szép vitézségekkel szégyent, kit mégis vallók”. Már csak a csodavárás 
tartja itthon ideig-óráig és — az emlékek. Az emlékek mindent meg tudnak szépíteni, a távozni 
készülőt menten megrohanják, két kézzel húzzák vissza.

A haza mind ez ideig hiányzott költői szótárából, szülőhazája csak most, hogy nemsokára hazát
lanná válik, most szépült „ó, én édes hazám, tejó Magyarország”-gá. Az édes haza, a dulcis patria 
fogalma a vitézlő magyar úr tudatában a végekkel szervesen összeforrott.

Az egri szép napok most visszajárnak: az áldott kikelet, a harmattól csillogó mező, a hajdani 
gyűlésbe, indulások, lesvetések, vitézi próbák . . . Katonamúltja, mint a táj villámfényben, szik- 
rázik-ragyog. Eszményi-tisztán, az emlékezés kiszitált belőle mindent, ami szenny volt, bűn vagy 
szégyelnivaló. A múltja szép! Jelene annál szomorúbb: a legszebb dolgot e széles föld felett, a vé
geket is — miként Júliát -  visszavonhatatlanul, örökre elvesztette. E késő fölismerés nosztalgikus, 
mély szomorúsága őszi borúval felhőzi az emlékek tavaszi egét, és a múlt e felhőkön át még szebben 
ragyog. (Vitézek, mi lehet. . .)

Lelke zűrzavarára, fejvesztett kapkodására jellemző, hogy maga mentésére egy újabb, váratlan 
házassági tervvel állt elő, 1588 júniusában, „ajánlván lelkemet akkor egy szép szűznek áldozatul 
kezében”. Ez a gazdag főnemes hajadon rokon lány volt, Perényi Zsófia, ki épp ekkoriban vesztette 
el özvegy édesanyját. A -  két verssel is kísért -  hiú próbálkozás eleve kudarcra volt ítélve. Már csak 
azért is, mert a 15 éves „árva szép szűz” gyámja Dobó Ferenc volt.

Ez év — 1589 — augusztusában és szeptemberének elején megtette a végső előkészületeket a „világ 
határira való bujdosásra” ; hazai ügyeit lezárta. Végváriakkal paktált, hogy maga után csábítsa 
őket, hagyatkozott, és jóakaróitól, barátaitól búcsúzkodott versben, levélben, személyesen. De még
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ekkor is várta a csodát, hátha Ungnádné Forgács Zsigmonddal kötendő házassága valamiképpen 
meghiúsul. A már kitűzött, közeli menyegző hírére (szept. 20. és okt. 15. között volt az esküvő) 
ez a délibáb is szertefoszlott: „az nyerhetetlen másnak adta m agát. . .”

„Ezen a vidéken az az újság -  írta Illésházi István liptói főispán Rózsahegyről 1588, szeptember 
29-én—, hogy Balassi Bálint átadta összes jószágait öccsének, Balassi Ferencnek, ő maga pedig egé
szen egyedül, lóra ülvén éjnek idején eltávozott ebből az országból Krakkó felé. Irt nekem is, hogyha 
addig meg nem hal, négy évig nem jön Magyarországba. Bujdosása okául fölhozza Balassi Andrást, 
aki jószágaira tör s akit nagyon fenyeget és Ungnád Kristóf özvegyét, aki nem akart hozzámenni 
feleségül.” A költő ugyanezt így összegezte egyik versében: „Kit a nagy hamisság és háládatlanság 
föld szélére kergettek” .

A „szegény zarándok” a lengyelországi Dembnóban várta meg 1590 tavaszát, Wesselényi Ferenc 
vendégeként, ki a néhai lengyel királynak, Báthori Istvánnak volt a kamarása, és szolgálatai fejében 
kapott itt birtokokat. Balassi innét levelezett a lengyel kancellárral mind a maga, mind pedig 
katonái szerződése és zsoldja ügyében, „akik a magyar várakból majd hozzám jönnek”.

A csalódott, bukott szerelmes hiába erősködött, hogy mindörökre odahagyta Vénusz zászlaját, 
s „immár uram is más, Pallas és vitéz Márs”. Az istenasszony nem engedte dezertálni fogadott 
fiát: „szerelmére fölgerjesztette s kéziben adta” a királyához Varsóba távozott házigazdája szép 
feleségét, Szárkándi Annát. A mit sem sejtő férj meg a Visztula mellől írta Dembnóra aggódó 
leveleit: „Én édes szüvem! Ugyan nem tudom minek vélni, hogy ennyi időtől fogva énnekem sem 
írál, sem izénél senkitől”.

Wesselényi májusra hazatért, s a szép idillnek (emlékét a Célia vers-ciklus őrzi) vége szakadt. Balassi 
-  saját szavai szerint — szerelmesen, vígan vett búcsút. Krakkóba ment, s ott a citeráslányokkal 
vigasztalódott.

A lengyel úthoz fűzött reményekben is csalódnia kellett, mert a hadjárat elmaradt. A tervezett 
katonáskodás helyett nagyuraknál vendégeskedett, a duhaj lengyel nemesek életét élte; közben 
olvasgatott, így például Macchiavellit is, meg néhány verset írt. Ezeket meg is küldte haza versértő 
és -író barátainak.

Viselt dolgainak híre hazáig eljutott, öccse levélben szemére hányta és hívta haza. Erre ő, jel
lemző módon, így válaszolt : „Ne véljen uram senki oly bolondnak, hogy ha ott kinn (Magyarorszá
gon) tisztességesen szolgáltatnának velem, hogy örömesben az szolgálatban mint az versfaragásban 
nem foglalnám az elmémet. De ha nem szolgáltatnak velem, meggyek (mit tegyek)? Az hibei 
bíróságot vegyem-é fel? Nem illik. Megházasodjam-é? Annak ellent mondtam. Azért uram, így 
lévén az dolog, nem jobb-e, itt kisebb bosszúsággal s elmémnek vékony törődésével urakkal s her
cegekkel való nyájasságban az időmöt elmulatnom, mint otthon csak az szamorságban (szomorú
ságban) és morgolódásban? Bezzeg ha valamely szorgos gondot biznának reám, mint Tatát vagy 
Palotát, ahol kin-kintelen distrahálnom kellene az elmémet az Virtus gyakorlásra, elhadnám 
Krakkót érette, s úgy el is távoztathatnám az emberek rágalmazását, mert az mindennapi munka 
és fáradság az testet is megszelidítené, az gondviselés penig az elmémet is megenyhítené az hival
kodásban . . .”

A „kevély ellenség” , Balassi András halála (1591. okt. 21.) után mégis hazatért, s ott folytatta, 
ahol kibujdosásakor abbahagyta : körömszakadtáig harcolt Liptóújvár megtartásáért, elkeseredetten 
pörösködött András fiával, Zsigmonddal Véglesért, és szörnyű bosszút akart állni az „édes ellen
ségen” . 1592. január 23-án beadvánnyal kereste meg a nagyszombati szentszéket, infámia-pört indít
va Forgács Zsigmondné Losonczy Anna ellen. E beadvány, mely valószínűleg Anna jóvoltából, el
veszett, Ungnádné vele történt házasságtörésének históriáját tartalmazhatta, az asszonytól egykor 
kapott szerelmes levelekkel dokumentálva. E kényes és sötét ügy érdemi tárgyalására azonban nem 
került sor, mert Forgácsné ügyvédjének ama érvelését, hogy infámiába esett ember más ellen in- 
fámia-pert nem indíthat, elfogadták. Anna ugyanis Balassi házassági ügyének szentszéki végzését 
előkerestette, és ezt használta föl becsületének támadója ellen. S hogy még üssön rajta, az 1582-ben 
„kölcsönzött” 1400 forintot is visszakövetelte, így tiporták sárba egykori nagy szerelmüket.

Liptóújvárt húzta meg magát, borral és lovakkal kereskedett, egy-egy jó hamar lóért Erdélybe 
is elment. Katonai szolgálataira, hiába próbálkozott, Bécs nem tartott igényt, ezért „az vén 
cigányként csak cseréléssel élek ezután, mert látom, hogy a jó királnak nem kellek”. Legközelebbi 
rokonai is -  háta mögött -  „gonosz ember”-nek titulálták, s öccsével is -  mint sógora, Paczoth 
András írta feleségének 1593-ban- „csak vadnak, az mint vadnak: nem hihetnek egymásnak”.
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Víg cimborák közt és szépasszonyok közelében azonban nem tagadta meg régi önmagát. Ügyei, 
pőréi miatt Pozsonyba vagy Bécsbe fölrándulva szívesen látott vendég volt az ott mulató aranyifjú
ság, a főnemesi úrfiak körében. A viharvert magyar Ovidius szerelmi tanácsokkal is szolgált, versei
ből ajánlva, kölcsönözve sorokat, strófákat az úrfiak szerelmes leveleihez. S újakat is szerzett : „Nagy
ságod elmente után jutottak vala valami új versek elmémre, Poszedarszkynak adtam, Nagyságod 
kérje el tőle. Nem rosszak bizony, az mint én gondolom. Ha Nagyságod az gyűröt Fulviának meg- 
küldené, bizony oly verseket küldhetnék, hogy a Stalmester leányának (ha értené ám) megímelyed- 
nék az gyomra belé miatta!” E sorokat (1593. márc. 21-én) Pozsonyból Batthyány Ferencnek írta, 
ki ekkor tette a szépet leendő feleségének, Lobkowitz Poppel Évának.

Miként e levélből kitűnik, maga is udvarolt. A Fulviaként emlegetett szépasszony kilétét nem is
merjük. A Stalmester leányának „gyomrát” megémelyítendő versek, sajnos, elvesztek, a Fulviához 
írottakból pedig csupán háromsornyi strófa maradt ránk.

Júlia és Célia után „most Fulvia éget” ! Utolsó nagy szerelme fölé a gond és a reménytelen két
ségbeesés felhői borultak, aggódás Liptóújvár miatt: „Engem penig az jó királ az nemzetemnek 
(családomnak) s magamnak is szolgálatjáért, sok költségéért ím csigává teszen, mert sehonnai va
gyok és ez egy lakóhelyem is elkelvén tőlem, csigává kell lennem, hátamon leszen házam...”

Végső mentségnek kapóra jött az 1593 őszén megindított török elleni „hosszú háború” . Ebben 
való hősi részvétellel vagy visszafordítja sorsa kerekét, vagy pedig a viadalhely lészen koporsója 
vitézül holt testének. 1593 novemberében ő foglalta el apja egykori várát, Divinyt, részt vett Kékkő 
elfoglalásában, s a következő év tavaszán pedig ott volt az Esztergom alá gyűlt ostromló seregben.

A Víziváros ostromakor, május 19-én -  mint Istvánfi Miklós írja, ki egykori juhász-táncát is meg
örökítette -  „egy lelkes úrfinak, Balassi Bálintnak, aki Mársot és Pallast egyaránt művelte, mindkét 
combját ólomgolyó járta át, mely sebtől, bár a golyó nem ért csontot, néhány nap múlva meg
halt” ; — 1594. május 30-án.

Mikor a felcser sebéhez nyúlt, az alvilágra leszállni készülő vergiliusi hős szavait idézte: „Most 
van szükség bátorságra, Aeneas, most erős szívre!” Az őt vigasztalni akaró jezsuitának, Dobokai 
Sándornak pedig ezt mondotta: „Hiszen ezt akartuk, Atyám, hogy így legyen!” Csupán árván ma
radó fiának sorsa izgatta.

Halálos ágyán is kemény katona és Vergiliust idéző reneszánsz költő maradt. Az szép hírét-nevét 
verses elógiummal kívánta megörökíttetni, kérvén a tanítvány költő-barátot, Rimai Jánost, „hogy 
az ő halálát verseivel ékesítse meg”. „Az rút hírt” pedig, „bűneim kínjával, testem fájdalmával” 
együtt, Istenétől kérte eltávoztatni ekkor szerzett, megrendítő verses zsoltárában. Tarsolyában hol
ta után egy befejezetlen művet is találtak, Edmund Campion jezsuita (megh. 1581) népszerű hit
vitázó művének, a Rationes decemnek háromnegyed részig kész fordítását.

Roncsolt testét -  kívánsága szerint -  a hibei templomba tették örök nyugovóra, szülei mellé, hová 
néhány hónap múlva öccse, a szintén hősi halált halt Ferenc is követte.

A hibei sírbolt, a korabeli magyar nemesi és polgári közvélemény szerint, egy rosszéletű és -hírű, 
elvetemült „gonosz ember”, javait és tisztességét elherdált, garázda főnemes hamvait fogadta ma
gába. Csupán néhány kortárs és barát volt annak tudatában, hogy aki örökre eltávozott, az a mi 
nyelvünket „a retorika mézével itatta át és az ékesszólás csúcsára emelte”, és sas volt „az több 
apró madarak előtt” .

3.

Alig negyven esztendőt élt, s e negyven év alatt az emberi lét teljességét sűrítve átélte: egét, pur- 
gatóriumát, poklát megjárta. „Aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni...” -  ez Daniétól 
József Attiláig a legnagyobbak előjoga. Balassi -  bár az lett -  nem akart „dudás” lenni. Mágnásnak 
született, főnemesi tudatát és öntudatát utolsó pillanatáig megőrizte. Életének minden hiú, elkese
redett erőfeszítése arra irányult, hogy gazdag főúr legyen és maradjon, le ne csússzék.

Egyetlen föntmaradt portréja is büszke mágnásnak mutatja. Nem elsőrendű festő munkája, mégis 
a lényeget adja. Alája ezt lehetne írni : magyar főúr díszruhában. A költőre csupán a tollas föveg 
alatt egy asztalkán fekvő könyv utal. Pompás nemes férfipéldány : a középtermetűnél valamivel ma
gasabb, hollófekete hajú, tiszta, nyílt homlokkal, szépen ívelt szemöldökkel, apjáéhoz hasonló hosz- 
szú, hajlott orraL Fekete, törökös bajusz alatt az alsó ajak kissé duzzadt, érzéki. A 33 éves főúr ar
cát még nem szántotta föl a szenvedély és a szenvedés, épp csak megsuhintotta, nőiesen érzéki jelle
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get kölcsönző mélabúval hintette be. A szép nagy fekete szemek ezt az összbenyomást még csak fo
kozzák. Mintha Ady Endre szemei néznének reánk. Sugárzik belőlük a test és a lélek szomorúsága. 
Kezei is beszélnek: erős, finom kezek, hosszú, érzékeny, művészujjakkal. Balja a kard markolatán, 
úgy, mintha kívánatos nő karját szorítaná; jobbjának ujjai pedig, a kapitányi pálcát tartva, erő
szakosak, miként a zsákmányát fogva tartó, ragadozó karvaly karmai.

Nagy becsvágyak fűtötte, ritka tehetségű, európai műveltségű udvari ember, ki egy magyar ki
rályi udvarnak Janus Pannoniusa, Kochanowskija lehetett volna. A bécsi udvarnak azonban -  
politikai priusza miatt, meg hogy magyar volt -  nem kellett, „szorgos gondot” még a provinciák 
provinciájában, a magyar végeken sem bíztak rá.

Habsburg-Magyarország az ő idején már eliszaposodott, állott tó volt. A törökkel is „örök frigy” 
köttetett, a végvárak nyomortanyákká züllöttek, csupán zsákmányszerző csetepaték folytak, s ezek
nek nem is annyira a török, mint inkább a hódoltsági magyar mezővárosi polgárság és a jobbágyság 
itta meg keserű levét. Föltörni alig, legföljebb egy gazdag házassággal lehetett. Aki pedig félrelé
pett vagy elcsúszott, azt lehúzta a hínár.

Ö is minél elkeseredettebben rugdalózott sorsa ellen és kapkodott, hibát hibára halmozva, annál 
mélyebbre, „öreg cigán”-ná süllyedt. Ezzel párhuzamosan, s ennek mintegy okozataként: annyi 
bűn, szenny s ábrándok dühétől megtisztulva a vihar hevében, az egykori nagyon tehetséges, mű
kedvelő főúri verselő százada egyik legnagyobb lírikusává emelkedett.

Mondhatni, született lírikus egyéniség volt, kit sorsa még végletesebbé formált. Önköréből nem 
tudott kitörni, az én volt számára az omega s az alfa. S ezt az ént örvénylő szenvedélyek fűtötték. 
Legjobb kortárs ismerője, a barát s tanítvány Rimai szerint: „benne a paráznaság és harag bűnén 
kívül aligha találunk bűnt vagy más tűrhetetlen vonást”. (E két „bűnét” még a legbarátibb hely
ről jött apológia sem merte elsikkasztani.)

Ő aztán tudta, „mit eszik s mi állat a szerelem” ! Érosznak oly olthatatlan nagy tüze hevítette, 
mint keveseket. Azok seregében hadnagykodott, akik — mint írja pásztordrámája előszavában -  
„sem az Istent, sem gyermekeket, sem életeket, sem tiszteségeket, sem nemzeteket (famíliájukat), 
sem hírt, sem embert nem tekinthetnek az ő szerelmekben, hanem mindezeket hátrahagyván az ő 
szeretőjüket kell szeretniek” .

Érosz féktelen lobogásával együttjárt kedély- és érzelemvilágának állandó, viharos hullámzása, 
azonnali harcos reagálás mindenre, ami személyével bármi módon kapcsolatban állt. Ahogy örö
mében, mulatozásaiban nem ismert határt, úgy minden vélt vagy valódi sértésre, sérelemre, igaz
ságtalanságra százszorosán reagált. Fejébe futott a vér: ütött, tört, zúzott, nagy botrányt csinált, 
mit sem törődve a következményekkel.

Már azt is sértésnek vette, hogy a selmeci fürdőházban őmellé, a főnemes mellé le mert ülni 
a bányabíró szolgája. Ezt szóvá is tette, s majd, mikor az visszafeleselt, nekiesett, és istenesen elpá
holta. Közben a városi tanácsra is szórta válogatott szitkait, mint például : szeretné valamennyiüket 
lerondítani. Mátyás főherceget, kitől pedig fontos ügyének sorsa függött, levélben sértette meg. 
Minden szolgálati helyén összetűzött tiszttársaival, s rokonságával is majd mindig rosszban volt.

S nem felejtett. Szkhárossy György tiszttartónak évekkel később adta vissza gyerekkori tartozá
sát: „Bestia lélek, kurafi vagy meghalsz ma, vagy megszegik ezen tői egynéhány oldalad csontja, hogy 
soha, ha megélsz is, emberré nem lészesz belé: mert jutott eszedbe, bestye lélek kurafi, te éretted, 
mint vert volt atyám Divénben!” Losonczy Anna ellen tervezett bosszúját is több mint két évig me
lengette.

A jó modorra, az „udvari jó módra” sokat adó, ragyogó eszű főúr a külső benyomások és indu
latok rabszolgája volt, nem tudta zabolátlan természetét kordában tartani. Pedig ügyeit, dolgait 
többnyire józanul, valós szemmértékkel mérte föl, tudós alapossággal, részletekbe menő körülte
kintéssel tervezte meg. Ekkor jött egy szoknya vagy egy „sérelem”, -  s minden, amit addig épített, 
kártyavárként omlott össze.

Egy-egy kudarc újabb nagy dühöknek meg szánom-bánomoknak, illetve nekigyürkőzéseknek 
lett a szülőanyja. Szinte állandóan az egymást kergető és keresztező indulatok, feszültségek, lángo
lások, letörések, szerelmek és izzó dühök viharában élt. S ezek a folyvást lobogó tüzek életét föléget
ték, ihletének, költészetének azonban legbensőbb, elsődleges ösztönzői, táplálói voltak.

Nincs egy írása, mely ne a lírikust idézné, lett légyen az latin vagy magyar; műgond nélkül fir- 
kantott magánlevél vagy a királyi kamarához küldött beadvány. A legszárazabb jogi okfejtésbe is 
belopta mesterjegyeként -  legalább egy fordulat vagy mondat erejéig -  lírikus önmagát. Mi sem

25



állt távolabb tőle, mint a tárgyilagos, higgadt epika. „Históriát nem írhattam -  adja okát a Szép 
magyar komédia prológusában-, mert... talán énnekem arra nem volna annyi mivoltom is”. Egész 
mivolta a lírára predesztinálta, s az őt feszítő mondanivalók szinte kizárólagos, egyenértékű irodal
mi kifejezőeszközéül, műfajául a lírát és részben a lírai foganású drámát választotta.

S a mindig robbanni kész és robbanó, csupa ideg Balassi mint író a legtudatosabb és -tudósabbak 
közé tartozik, ízig-vérig reneszánsz poéta doctus. A retorikában fogant reneszánszhumanista verstan 
egykorú normái szabták meg költői elveit és gyakorlatát. Ez a verstan, mely a költészetet antik pél
dára a retorika körébe utalta, az írói eredetiségnek a (romantika óta elfogadott és fetisizált) fogal
mát nem ismerte. Az irodalmi alkotás módszerévé az utánzást, az imitatiót magasztalta föl. A vers
szerzés is „bölcs tudomány”-nyá minősíttetett, s amennyiben a költő igényt tartott a tudós poétái 
rangra, műve pedig a magasabb rendű irodalmi fémjelzésre, egyéni érzéseit és gondolatait, szerel
mét vagy bánatát a latin klasszikusok vagy a klasszikusokként tisztelt reneszánsz poéták hasonló 
tárgyú, illetve hasonló érzelmi helyzetet sugalló műveire függesztett szemmel, a tőlük kölcsönzött 
versszerző találmányokkal, toposzokkal, retorikai figurákkal, szó- és szólamkinccsel tartozott kife
jezni. A reneszánsz szerelmi költés minden poétára kötelező kánonja a petrarkizmus volt, a vívódó, 
bajbajutott ember érzelmeinek költői kifejezéséhez pedig a zsoltárokat vették mintául, főként ezek 
humanista latin verses földolgozásait.

Balassi abban is sajátosan reneszánsz tudós költő, hogy verseinek elég nagy hányada -  nem is szól
va drámájáról -  fordítás. „Igéről igére” csak nagy ritkán fordított, mégpedig -  az imitatió szellemé
nek megfelelően -  csak akkor, ha a „mintául” kiválasztott mű mind érzelmileg, mind értelmileg 
mindenben fedte, s így művészileg hitelesen, híven tudta visszaadni saját személyes mondanivaló
ját. Ennek értelmében az effajta fordítás is eredeti műnek számított.

Egy alkalommal még mentegetőzik is, hogy a török eredetit nem tudta szóról szóra megmagyaríta
ni, ezért kényszerűségből „jobbítá”, azaz meggyarapította a török vers szöveg-állagát. {A. jobbít 
szónak a régi magyarságban a mai mellett gyarapít jelentése is volt!) Az „utánzóit” versek túlnyo
mó többségénél azonban nem a külső, technikai kényszer, hanem a hiteles önkifejezés emberi-mű
vészi benső igénye követelte meg a már gyökeres átdolgozás számba menő „jobbításokat”, mert 
a követett minta nem fedte mindenben Balassi szándékát. S ezek a szó mai értelmében is jobbítások : 
másod-harmad rangú, vérszegény petrarkista szenvelgésekből vagy bágyadt humanista tudóskodá
sokból nemegyszer elemi erejű, szikrázó magyar versek születtek.

„Ugyanis milyen szépség volt az irodalom mezején elrejtve előtte -  írja róla Rimai -, melynek 
virágocskáiból ez a méh az ő fullánkjával serényen ki ne szíttá volna a nedveket és ízes lépesmézzé 
átalakítva a tudósoknak használatára át ne fordította volna, hogy elméjét bámulják és dicsérjék?” 
No meg azért, s erről a tudós Rimai elfelejtett szólani, hogy a bensejét feszítő mondandókat minél 
tökéletesebben, korának legmagasabb művészi szintjén tudja kifejezni.

írói életműve a zabolátlan, tengerként háborgó emberi szív és a reneszánsz műveltségen kipallé
rozott „bölcs elme” szerencsés frigyének volt a gyümölcse. Ez a titka halhatatlanságának, s a lecsú
szott, garázda főúr versei javát ezért nem tudta a századok pora máig belepni.

SŐTÉR ISTVÁN

Irányzat és módszer
í .

Amidőn történeti irányzatokban és ezekkel egyidejűleg a művészi tükrözés kategóriáiban gondol
kodunk, számot kell vetnünk azokkal a bonyolultságokkal is, melyek egy-egy irányzat kialakulásában, 
kiformálódásában jelentkeznek. Az a mód, ahogyan egy-egy irányzat tudatossá válik, ahogyan el
mélete, gyakorlata és módszere, valamint stílusa kialakul: többnyire egymástól nagyonis eltérő 
folyamatok ősjelenségek nyomonkísérését követeli tőlünk, s lehetetlen olyan sémát vagy formulát 
kialakítani, mely a különböző irányzatok történeti bemutatásánál egyöntetűen alkalmazható 
lehetne. Ha meg éppen azt vesszük figyelembe, hogy egy-egy adott korszakon belül miféle irányza
tok vannak jelen, melyek közülük a már felbomló, s melyek a még csak alakuló irányzatok a külön
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féle művészeti ágakban -  milyen stílusok bírnak még érvénnyel, s milyeneknek anticipálódását 
tarthatjuk számon, s mindezekben a jelenségekben hogyan érvényesülnek az esztétikai kategóriák: 
ismét csak olyan bonyolult összképet nyerünk, melynek lényegét éppenséggel lehetetlen valamely 
könnyen megfogalmazható formulába szorítani. De hisz a művészet lényegéhez hozzátartozik bo
nyolultsága is, és a történeti vagy esztétikai jelenségek mindenfajta leegyszerűsítése csak téve
désekhez vezet. A tudomány célja nem a leegyszerűsítés, hanem a megfejtés.

Persze, mindezzel együtt azt is tudnunk kell, hogy a maguk érvényesüléséért küzdő irányzatok 
nagyonis hajlanak a tények leegyszerűsítésére, s ez természetükben is rejlik, de céljuk eléréséhez 
szükséges is. Éppen ezért fontos, hogy ezeket az egyszerűsítéseket is történetileg fogjuk föl, és helyü
ket magának az irányzatnak eszmerendszerében keressük meg. Erdélyi János például, Hegel 
nyomán haladva, két kategóriában látja a magyar és a világirodalom egész fejlődését: az ideált 
és a reált állítja szembe egymással, és 1848 előtt a reál időszerűségét hirdeti, értvén rajta a népies
séget, vagy másképp: a magyar költészetnek Vörösmartyval kezdődő új szakaszát, mely tagadja 
a korábbi, az ideál-korszakot, a klasszika, az utánzás korszakát. Erdélyi a nemzeti és korszerű 
költészetet érti akkor a reál-korszak költészetén. Később, 1849 után, a Petőfi-epigonokkal szem
ben viszont az ideál időszerűségét hirdeti meg.

Erdélyi kategóriái, vagyis: az ideál és a reál, az eszményi és az egyéni, az utánzás és az eredeti
ség stb. mindig az általa helyesnek és időszerűnek tartott irányzatnak védelmét jelentik, a régivel, 
az időszerűtlennel, a helytelennel szemben. Erdélyi a maga kritikai elvrendszerében helyesen és 
jogosan használta ezeket a kategóriákat, hisz ezek elvi alapot teremtettek értékelő tevékenysége 
számára. De ugyanezek a kategóriák alkalmatlanok lennének arra, hogy a történeti folyamatok 
objektív jellegét, a korszakok tartalmát megértsük belőlük. Hiszen Erdélyi is oly módon hasz
nálja e kategóriákat, hogy hol az egyiknek, hol a másiknak időszerűségét állapítja meg a magyar 
költészet valamely korszakában. Ebből az eljárásából tehát nyitott kérdésként marad fönn a prob
léma, hogy miért is időszerű vagy az ideál, vagy a reál, tehát: melyek is azok a tényezők, ame
lyek korszakokat teremtenek, s miből is áll egy-egy korszak. Más szóval : a népiességen mint irány
zaton belül is Erdélyi a reálnak egy helyes és egy helytelen szerepét különbözteti meg, s az ideált 
is hol elvetendőnek, hol megmentendőnek tekinti. Kategóriái tehát irodalomkritikai értékelésre 
alkalmasak -  sőt, ehhez szükségesek és nélkülözhetetlenek is -, de nem az a rendeltetésük, hogy a 
történeti rendszerezés során akár az ideált, akár a reált korszaknak vagy irányzatnak fogjuk föl. 
(Tudnunk kell azt is, hogy reálon ez a kor nem azt érti, amit mi realizmusnak nevezünk, hanem 
részint filozófiai fogalmat, részint szemléleti módot, s legtöbbnyire a természettudományos, egzakt, 
sőt materialisztikus világnézetet, illetve az eszményítés elutasítását, a mindcnnapiságot stb. stb.)

Egy-egy új irányzat mindig két szférában helyezi el a jelen és a múlt műveit: az egyik szféra érvé
nyesülése érdekében elutasítja a másikat. így jár el Stendhal is, a Racine és Shakespeareben, mely a 
klasszicizmus és a romanticizmus szembesítését arra használja fel, hogy az utóbbi mellett, tehát 
az újszerű, a saját korához szóló művészet mellett döntsön. Klasszicizmus és romanticizmus tehát 
olyan kategóriák Stendhalnál, melyek közül az előbbi az időszerűtlen, a régi, az utóbbi pedig az 
új és időszerű művészetet jelenti. Stendhal nem irányzatokban gondolkodik, amikor ezeket a 
fogalmakat így használja, s mégis, egy új irányzat -  a realizmus mellett érvel. Mert az, amit ő 
romanticizmusnak mond, az valójában — a realizmusnak felel meg, és tulajdon írói törekvéseit 
igazolja. Stendhal a maga irányáért küzdve emel szót a romanticizmus mellett, s a maga irányá
nak jegyében utasítja el a romanticizmus voltaképpeni képviselőit, Mme de Staëlt és Chateau- 
briandt.

Az a Stendhal tehát, aki az egész irodalmat a klasszicizmus és a romanticizmus mezőnyeiben 
látja, s az utóbbi mellett foglal állást: tulajdonképp romantikaellenes -  és a realista művészet 
úttörője. Az ő sajátos romanticizmus-fogalma tehát nem azonosítható Chateaubriand, Hugo, La
martine stb. irodalmi irányzatával, a voltaképpeni romantikával, nem tekinthető sem egy kor
szak, sem egy irányzat megjelölésének, hanem kizárólag: megközelítési eszköznek, — eszköznek, 
mely tulajdon, realista művészeti céljának elméleti, programbeli megfogalmazását szolgálja. 
Látnunk kell tehát, hogy Stendhal megfogalmazásában a romanticizmus fogalma egészen mást 
jelent, mint amit egynéhány kortársa, a valódi romantikusok értettek rajta, vagy amit mi ér
tünk: ez a fogalom nála a realizmust jelöli.

Mindez arra figyelmeztet bennünket, hogy az egyes irányzatokban megnyilatkozó és az irány
zat szemszögéből, sőt, az irodalom fejlődése felől is helyesnek, jogosnak tekinthető irodalomkritikai
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ítéleteket nem lehet a történeti rendszerezés elveiként elfogadnunk, hanem elsősorban az irányzat 
célkitűzésének megnyilatkozását kell bennük látnunk. Máskülönben rendszerezésünk olyan téve
désekbe siklanék, mint Toldy Ferencé, aki a magyar romantikát olyan csúcspontnak tekintette, 
melyhez képest hanyatlásnak minősült Petőfi és Arany népiessége, vagy Horváth Jánosé, aki 
viszont Petőfi és Arany korszakához képest látta hanyatlásnak Ady korszakát. Az egyes irányzato
kon belül bizonyos mértékig jogos és szükséges is az elfogultság, a másféle, a tagadott irányzattal, 
korszakkal szemben. A történeti és az esztétikai rendszerezés, illetve kritika feladata az, hogy eze
ket az elfogultságokat a maguk helyén és a maguk funkciójában lássa és mutassa.

2 .

Egy-egy irányzat jelentkezését vagy megszűntét nem lehet pontos dátumokhoz kötni, sőt, akár ki
alakulásuk, akár felbomlásuk folyamatait sem lehet valamely általános érvényű formulába fog
lalni. így pl. éppúgy nem lehet azt állítani, hogy az irányzat elmélete általában megelőzi az alkotói 
gyakorlatot, mint ahogyan az ellenkezőjét sem -  hisz mindkét változatra egyaránt hozhatunk fel 
példákat. A szakirodalom gyakran hivatkozik arra, hogy a francia klasszicizmus elmélete hama
rább alakult ki, mintsem az elmélet igazolásául szolgáló művek megszülettek volna. A francia 
realista regény legnagyobb alkotásai viszont már készen állottak, amikor a realista irányzat céljá
nak és elméletének megfogalmazására sor került. Elég áttekintenünk a francia irodalom irány
zatainak alakulását, a XVII. század derekától a XIX. század derekáig, hogy láthassuk, mennyi 
előkészület előzi meg egy-egy irányzat kikristályosodását. A francia klasszicizmus doktrínájának 
szakirodalma joggal mutat rá arra, hogy Boileau, a „klasszikus aranykor” teoretikusa egyetlen 
olyan elvet sem hangoztat, melyet előtte már ki ne mondtak, ki ne fejtettek volna. „Klasszicizmus
nak” is csak az utókor irodalomtörténetírása nevezi el XIV. Lajos korának irodalmát. Az követ- 
kezik-e ebből, hogy nem beszélhetünk irányzatokról? Egyedül a francia irodalom említett két év
századának képe kétségtelenül meggyőzhet arról, hogy a klasszikus, a romantikus és a realista 
alkotásokhoz más-más elmélet, illetve doktrína tartozik -  de az új elméletek, az új doktrínák ki
alakulása, illetve az irányzatoknak művekben történő testet öltése igen bonyolult és változatos 
folyamatokban valósul meg.

Például: a francia klasszicizmus irodalomtörténeti tárgyalásának nyilván az elmélet tanulmá
nyozásából kell kiindulnia, tehát figyelembe kell vennie azt a körülményt, hogy az olasz barokk 
ellen fellépő irányzat doktrínája is az antikvitásra építő olasz elméleteken alapul, s ebből Malher- 
be-nél, majd Chapelain-nél és D’Aubignacnál, végül pedig Boileaunál történő megfogalmazásában 
nyeri el teljes for máját. Ez az elmélet irányítja majd Racine, Molière, La Fontaine alkotói gyakor
latát — s így alakul ki, ez elmélet és ez alkotói gyakorlat kölcsönös egymásra hatásából, a francia 
klasszicizmus sajátos módszere. Részben a doktrína, részben a gyakorlat szabja meg a francia 
klasszicizmus stílusát is, mely a XVIII. században, sőt még később is fennmarad, noha a mögötte 
rejlő elmélet és módszer addigra már átalakult, megváltozott. Kevés olyan irányzat van, mely 
annyira kidolgozott elmélettel rendelkeznék, mint a francia klasszicizmus. A realizmus például 
kevesebb elméleti alapvetéssel alakította ki a maga irányzatát, sőt, a realizmus elmélete inkább 
csak követte a művekben már megvalósult alkotói gyakorlatot.

A francia klasszikus doktrína rendkívüli fejlettsége és gazdagsága azonban olyan jelenségre irá
nyítja figyelmünket, mely az európai nemzetek polgárosodásának, a feudalizmusból kibontakozó, 
polgári művelődés alakulásának legfontosabb problémáival kapcsolatos. A kapitalizmus ki
alakulásának folyományaként kifejlődő kultúra az olasz reneszánsz korszakától kezdődően 
az antikvitást tekinti mintájának, s a költészetben is az antik irodalom szintjének elérésére, 
módszerének elsajátítására törekszik. E törekvés sikeres megvalósítása nélkül a modern európai 
irodalmak nem fejlődhettek volna ki. Az antik kultúra színvonalát és vívmányait magáévá 
kellett tennie az európai irodalomnak ahhoz, hogy túl is haladhasson rajtuk, és a teológiától el
szakadt tudomány fejlődésével lépést tarthasson. Az antikvitáshoz fordulásban a polgárivá váló 
műveltség teljes laicizálódásának végső következményét kell látnunk.

Az antikvitás példájának tanulmányozása és az újkori viszonyokra alkalmazása szülte azt a 
terjedelmes elméleti irodalmat, mely a francia klasszicizmus létrejöttét megelőzte. Ez az elméleti 
irodalom olyan művészeti korszakot nyit meg, mely nemcsak a XIV. Lajos kori klasszicizmust 
(és részben a barokkot is) foglalja magában, hanem a XVIII. század különféle irányzatait és törek
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véseit is. Ez a korszak csak a romantika, illetve a realizmus színreléptével ér véget. De ez a mint
egy két évszázados korszak a modern európai irodalmak alapvetését is megvalósítja, s eredményei 
nemcsak a korán kapitalizálódott népek irodalmaiba épülnek bele, hanem a XIX. század folya
mán újonnan kibontakozó nemzeti irodalmakba is (orosz, lengyel, magyar stb.).

A XVII. század első felének francia irodalomelmélete nem a klasszicizmus irányzatának meg
teremtésére törekedett eredetileg, hanem az antikvitás példáiból adódó tanulságok leszűrésére, 
a korhoz idomítására, a polgárosodó műveltség szintjéhez illő irodalom kialakítása érdekében. 
Az így kialakult elméleti alapvetést s a vele összehangolódó ízlést használták fel a francia klasszi
cizmus nagy alkotói a maguk módszerének megteremtéséhez. Bizonyos, hogy az európai irodalmak 
összehasonlító történetének létrehozásánál figyelembe kell vennünk ezt a korszakot, mely a XVII. 
század kezdetétől körülbelül a Napoleon bukása utáni évekig tart, s mely különféle irodalmi irány
zatokat foglal ugyan magában, de olyanokat, melyeket közösen jellemez az antikvitás iránti sajá
tos igény. A Napoleon bukása utáni évektől kezdve ez az igény fokozatosan eltűnik az egyes nem
zeti irodalmakból.

Esztétikai kategóriákban gondolkodva: a francia klasszicizmus nagy műveiben megvalósul a 
valóság hű tükrözése -  Molière, Racine, La Fontaine művei bővelkednek realisztikus alakokban, 
helyzetekben, megoldásokban. De attól, hogy a francia klasszicizmust mint irodalmi irányzatot 
teljességgel azonosítsuk a realizmussal, épp a klasszicizmus elmélete, doktrínája óv bennünket. 
Ez az elmélet ugyanis a természet és az értelem (raison) érvényesítését tűzi ki célul, vagyis a ter
mészet utánzására s az értelem követésére tanít. Az antikvitás azért válik itt példává, mivel az a 
természet utánzását a legtökéletesebben valósította meg: módszerének elsajátítása révén tehát a 
természethez is, az értelemhez is igazodunk (Van Thiegem). Ez az elv ugyan lehetővé teszi a 
realisztikus megoldásokat, de nem teljesen azonos a realizmus elvével. Az „általános” ugyanis 
nem egyedül a természetet jelenti, hanem a teljes valóságot, amelynek pl. a szociális eleme: nem is 
természeti elem. A természet elve inkább a lélektani vagy a moralista jellegű ábrázolásnak kedvez 
-  vagyis az olyan szemléletnek, mely a lélektanban és a morálban az „ember természetrajzának” 
önelvű megnyilvánulásait szemléli.

Mi több: a klasszicizmus természet-elve nem a teljes természetre tart igényt, hanem válogat 
a természet vonásai közt, s éppen ezért, lényegéhez hozzátartozik az eszményítés. Stendhal és 
Balzac realizmusa amiatt éri meglepetésként a kortársakat, mivel ők az emberi természet és a tár
sadalmi valóság olyan összefüggéseit ábrázolják, aminőkkel őelőttük senkinél, a legnagyobb alko
tóknál sem lehet találkozni. A XIX. századi realizmus legnagyobb (francia és orosz) alkotói sok
kal többre törekednek a természet valaminő tükrözésénél. Náluk az emberi sors nem csupán az 
emberi természetnek, hanem a konkrét, történelmi-társadalmi tényezőknek is kifejeződése. 
A realizmus szemlélete, elmélete ebben már lényegesen különbözik a klasszicizmus szemléletétől, 
elméletétől.

Történetileg a romantika és a realizmus, noha egymással ellentétes, egymást tagadó irányzatok
ként: mégis, csaknem együttesen lépnek fel az antikvitáshoz igazodó művészeti korszak ellen. 
A XIX. század első évtizedeinek romantikája, majd realizmusa nyitja meg a voltaképpeni modern 
irodalom korszakát. Mindkét irányzat az antik utánzásán, a természet elvén alapuló szemlélet fel
számolására tör, bár vívmányai közül sokmindent megtartva. Mindkettejük előzményei a francia 
klasszicizmus korába, illetve a XVIII. századba nyúlnak.

Van Thiegem könyve a francia irodalom doktrínáiról (Petite histoire des grandes doctrines littéraires 
en France, 1946), finom és pontos rajzban mutatja be a romantika és a realizmus előzményeinek 
egybekapcsolódását a klasszicizmus doktrínájával. A Régiek és Modernek két vitájában (Querelle des 
Anciens et des Modernes) a romantika felé mutat az az igény, mely az antik világ helyett a ke
reszténynek bemutatását sürgeti, a felvilágosodás művészeti elvei pedig, melyek a kortársi min
dennapok, a polgári élet ábrázolására biztatnak, a realizmus előkészítői is egyszersmind. Sőt, a 
klasszicizmus szélsőséges értelem-kultusza, mely a költészetnek mint raison-ellenes tevékenységnek 
elítéléséhez vezet (La Motte) : kihívja az érzelem védelmezőinek tiltakozását, s ez ismét a roman
tika majdani klasszika-ellenességének szolgáltat érveket.

Az érzelmi világot jogaiba visszaültetni kívánó teoretikusok már a felvilágosodás idején a roman
tika útját egyengetik. De ugyancsak a romantika előzményeként kell számontartanunk a XVIII. 
század végének igényét az érzelem iránt — tehát: az érzelmességet éppúgy, mint az érzékenység 
kultuszát -  vagyis mindazt, amiben Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre és társaik műve eltér
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a klasszicizmus szigorú és egyoldalú értelem-elvétől. A festőiség, a leírás technikája, mely még a 
Forradalom előtt elterjed, s melynek legelső példáit az Űj Héloise szolgáltatja, ugyancsak a roman
tika módszerének részbeni előzményeként tekinthető.

A X V II. század még egyértelműen az antikvitást utánozta, a XVIII. században azonban 
megkezdődik az európai irodalmak egymásra hatása; előbb a francia irodalom tölt be csaknem 
ugyanolyan példakép-szerepet, mint valamikor az antikvitás, majd épp a klasszicizmus irányzatá
nak lezárultával, az angol irodalom franciaországi hatása előbb a romantika, majd a realizmus 
irányzatának kibontakozásához járul hozzá. Mme de Staël pedig még Goethe és Schiller megis
mertetésével is a francia romantika létrejöttét segíti elő.

A klasszicizmus irányzatától a felvilágosodáséig igen lényeges változások mennek végbe a francia 
irodalomban, de magának az irodalomnak stílusa, a XVII. század stíluselveinek kialakítása óta, 
alig változik. Még a romantika első korszakában is megmaradnak a klasszikus stílus bizonyos 
jegyei, habár a XVII. századi stíluseszmény Rousseau és a preromantikusoknak is nevezett írók 
tolla alatt „érzékenyebbé” válik, vagyis olyan színezettel és zeneiséggel telik meg, mely még idegen 
volt a X V II. század stíluseszményétől.

A képzőművészeti stílusok közül az építészeté a klasszicitás fokozott érvényrejuttatásával érke
zik el Soufflot Pantheonjának kupolájához -  a festészet viszont Watteau és Fragonard vásznain 
máris kiszakad a bibliai és ókori témák klasszicizmusából, s már olyan időpontban meghitté és 
közvetlenné válik, amikor az irodalom még nem képes ilyen átalakulásra, s csak Greuze érzelmes- 
sége kerül összhangba az irodalom hasonló törekvéseivel. David pedig ellenkezőleg: olyan kor
szakban teremti újjá a klasszicitást, amikor az irodalom már nem vállalkozik ilyesmire: legjelleg
zetesebben klasszicista festményei még a Forradalom előtt, az Ancien Régime éveiben készülnek 
el. Ennek a klasszicitásnak megfelelőjét hiába keressük a kor irodalmában : a kortársi André Chénier 
költészetének klasszikus formái sokkal lágyabb, érzelmesebb mondanivalót tartalmaznak, hogy- 
sem rokoníthatni lehetne David puritán republikanizmusával. XIV. és XV. Lajos korának díszes 
és néha zsúfoltan pompázatos iparművészeti stílusa is épp XVI. Lajos korában enged helyet az 
egyszerűbb, bár kifinomultabb s a klasszicista eszményhez közelebb álló ízlésnek, vagyis olyan 
időpontban, midőn az irodalom már egyre távolabbra kerül a klasszicizmus doktrínájától. A kert
művészet viszont éppannyira enged az angol hatásnak, mint a regény, s ellentétben az építőművé
szettel, a képző- és iparművészetekkel: az irodalom érzelmességi-érzékenységi igényével kerül 
összhangba.

Ha a stílusoknak, a formáknak ilyen nagyonis tarka, XVIII. századi képe láttán visszaemléke
zünk arra, hogy a XVII. században, XIV. Lajos korában, Racine tragédiáinak klasszikus egy
szerűsége és tisztasága mellett fennmaradt a balett, a szertartások, az iparművészet és a belső de
koráció barokk pompázatossága és látványossága -  lehetetlennek érezzük, hogy valamiféle egy
séges korstílust lehessen kiolvasni mindebből. Az irányzatok és a hozzájuk kapcsolódó stílusok sok
félesége, egymásmellettisége, amint a példánkul kiválasztott korszakban tapasztalhatunk, inkább 
arra figyelmeztet, hogy konkrét jelenségek fölismerése érdekében az irányzatok, a bennük kiala
kuló módszerek s a hozzájuk kapcsolódó stílusok bonyolult szövevényének fölfejtésére kell vállal
koznunk. M ert csak így mutathatjuk ki az együvé tartozó jelenségeket, s csak így különíthetjük el 
őket a másneműektől.

3.
Arra, hogy az ilyen fölfejtés, elemzés közben milyen árnyalatokra kell ügyelnünk, s milyen látsza
tok csapdáit kell elkerülnünk, a francia realizmus irányzatának tanulmányozása figyelmeztethet. 
A realizmus módszere elválaszthatatlan a regény műfajától, s ennek kifejlődése nélkül aligha nyer
hetett volna kellő tért. Ibsen drámai realizmusának előfeltétele az epikában, a regényben már 
megvalósult realizmus. A realizmus programadójaként Champfleuryt szokás tekinteni, aki 1857- 
ben adta ki Le Réalisme címmel kritikai tanulmányait. 1856 novembere és 1857 májusa közt jelentek 
meg Edmond Duranty Réalisme című folyóiratának számai, s ezeknél a dátumoknál fontosabb is, 
korábbi is az 1855-ös, amikor Courbet a Pavillon du Réalisme-ben mutatta be visszautasított képeit.

Az 1850-es évek realizmus-mozgalma sokat tett az irányzat megismertetése, elfogadtatása 
érdekében — de maga a realizmus, mint irányzat, addigra már jó ideje megvalósult, sőt, megvaló
sítói, Stendhal és Balzac már sírjukban is nyugosznak. A Vörös és fekete 1830 dátumát viseli, s Balzac 
is az 1830-as években alakítja ki az Emberi Színjáték koncepcióját. A ciklushoz készült 1842-es előszó
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ugyan tartalmazza a balzaci realizmus legfontosabb elveit, mégis, az irányzat nyitányaként sok
kal inkább Stendhal Racine és Shakespearejét kell tekintenünk (1823-1825), mely egy párizsi Shakes- 
pearc-előadás alkalmán, a romantika mellett felszólalva, valójában az új művészet jogait védi, 
s így gyakorlatilag a realizmus irányzatának majdani érvényesülését segíti elő.

Balzac előszavában éppúgy érvényre jutnak a kor természettudományos eszméi (Geoffroy de 
Saint-Hilaire), mint Zola naturalizmus-koncepciójában, mely Claude Bemard hatásának bélyegét 
viseli magán. Balzac módszerében azonban ezek az eszmék szerényebb helyet foglalnak el, mint 
elméletében -  míg Zolánál épp a természettudományosság iskolás és tételes érvényrejuttatása 
(.Pascal orvos) válik a művészi és igaz tükrözés akadályozójává. Látszólag tehát bármily uralkodónak 
mutatkozik is a természettudományosság a realizmus irányzatának doktrínájában, annak szerepe 
valójában nem tekinthető lényegesnek. A pozitivizmus filozófiája is inkább csak Taine révén s 
mintegy utólag kerül bele a realizmus doktrínájába, s inkább a naturalizmus irányzatát segíti elő, 
mint a realizmus elveinek tisztázását.

Mindebből láthatjuk, hogy az elmélet, a doktrína egészen másfajta szerepet játszik a realizmus 
irányzatánál, mint a klasszicizmusénál. A realizmus stendhali, balzaci módszere különösebb elmé
leti előkészítés nélkül alakul ki, az alkotói gyakorlatban, az elmélet itt inkább távolról követi a 
gyakorlatot, s az irányzat későbbi érvényesüléséért, elveinek tisztázásáért küzd. A realizmus 
irányzatában megvalósuló szintézisnek fölismeréséhez egyébként fontos adalékot nyújt Taine Bal- 
zac-tanulmánya, midőn megmutatja, hogy Balzac realista ábrázolási módszerére miként hatott 
Walter Scott romantikus történelmi regényeinek kort, környezetet festő módszere, melyet az 
Emberi Színjáték a kortársi valóság bemutatására használt föl.

A realizmus irányzatának ábrázolási módszere a francia regényírásban alakult ki, s legtökéle
tesebb formáját az orosz regényben nyerte el. Ennek az azonos irányzathoz tartozó két iskolának 
módszeréhez fordult azóta is, példáért és tanulságért, minden olyan alkotó, aki realista művészetre 
törekedett. Theodore Dreiser is ír arról, hogy a francia és az orosz realista írók olvasása segítette 
hozzá a maga irányának kialakításához, s kétségtelen, hogy különösen a társadalmi viszonyok, 
környezetek tárgyi elemeinek bemutatásában egyenes folytatója is a balzaci ábrázolásmódnak. 
Tolsztoj a fiatalabb orosz íróknak a francia realisták olvasását ajánlotta, s a múlt századi orosz 
regény felhasználta, bőségesen kamatoztatta a francia realizmus vívmányait.

Az általánost a különösben megragadó francia és orosz realizmus minél mélyebbre hatolt az 
egyén sorsában, minél többet tudott a különösről : annál többet fedett föl az általánosból is. A kü
lönös bemutatásának leginkább célravezető módszerei a realizmus világirodalmi előzményeiben 
hosszasan, fokozatosan alakultak ki, s az ábrázolásnak sokféle korszakban, különböző alkotóknál 
kipróbált és bevált eljárásai (a jellemrajz, a lélektani motiváció, a típusok találó volta, a bemutatás 
objektivitása stb.), különböző irányzatok ábrázolási vívmányai: szintézisbe kerültek a francia és 
az orosz regényben. De a realizmusnak egyéb változatai is létrejöttek különböző nemzeti irodalmak
ban, különösen olyanokban, melyekben a romantika fontos szerepet töltött be.

A magyar irodalomban kialakult realista módszer például sokban különbözött a franciától. 
Balzacnál is megtaláljuk a romantika és a realizmus vegyületének különféle formáit, de az ő realiz
mus-programjának semmi köze a romantikához. Minálunk azonban egyes alkotóknál (köztük 
talán legszembetűnőbben Eötvös Józsefnél) épp a romantika vezetett el a realizmushoz. Ennek 
az a magyarázata, hogy a francia romantika (Victor Hugo) is szenvedélyesen tűzte programjára 
a kor fájó kérdéseinek megszólaltatását, a szenvedők, az elnyomottak sorsának feltárását, s Eötvös 
is égető korkérdéseket mutat be A karthausih&n, mégpedig tudatosan is Hugo programját követve. 
A romantikus fogantatású Karthausit ezek a korkérdések avatják a realista jellegű Falu jegyzője 
előzményévé -  az utóbbi az előbbiből ilyen logika szerint következik.

Közép- és Kelet-Európa elmaradott, de az átalakulást, a polgárosodást annál hevesebben áhítá 
országai a maguk nemzeti problémáinak realista ábrázolását a nyugati irodalmaktól eltérő módon 
oldották meg néha. Az orosz irodalomban a Holt lelkek képvisel olyan művészetet, melynek realiz
musa gyökeresen eltér a stendhalitól vagy a balzacitól. Az orosz regény kétféle ábrázolásmódot 
mutat fel, már kialakulásának első korszakában : az Anyeginét és a Holt lelkeket. A kettő rokon indít
tatású, és mégis, a különösség kétféle felfogásáról tanúskodik. Ez a két felfogás az orosz regény fejlődé
se során hol egymástól elkülönülten, hol egymással elvegyülten érvényesül majd. A magyar kritikai 
realista vállalkozások közel állnak a Holt lelkek ábrázolásmódjához -  már úgyszólván a Falu jegy
zője óta.
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A magyar realisztikus alkotásoknál a romantika öröksége a cselekmény bizonyos formáiban, 
hagyományaiban is megnyilvánul. A „cselekményesség” iránt egészen másfajta igénye van a realiz
musnak és a romantikának. Tolsztoj és Hugo elbeszélésmódjának, cselekményességének összeha
sonlítása mutathatja legmeggyőzőbben a kétféle igény különbözéseit. Kétségtelen, hogy a romanti
kus regények cselekménye látványosabb, meglepetést célzóbb, s egyben spekulatívabb is a realis
ta regényekénél. A cselekmény a módszer igen lényeges része, s az egymástól különböző cselekmény
típusok a módszerek különbözéseire is figyelmeztetnek. A magyar regényben Jókai honosította meg 
az anekdotát mint a realista megfigyelésnek az egész mű regényességével, fokozott cselekményessé
gével leginkább összeférő, kedélyes és kerekded formáját. Az anekdota Mikszáth kritikai, realisz
tikus igényű módszerének is egyik fő elemévé válik, és ez a körülmény minősíti is az ő módszerét, és 
meg is különbözteti a realizmusnak az erősebben polgárosodott irodalmakban kialakult módszeré
től. Ez a megkülönböztetés azonban Mikszáthnak javára is válik, ha olyan hazai szerzőkkel hason
lítjuk össze (aminő többek közt Justh Zsigmond is), akik talán többet tanultak a francia vagy az 
orosz módszerből, de az elsajátítottakat nem tudták a magyar regény hagyományaival és speciális 
vívmányaival eléggé összeolvasztani.

A módszer szemszögéből vizsgálva például a magyar regény kialakulását, azt láthatjuk, hogy a 
magyar prózai epika már a XIX. század derekától kezdve (Keménynél és részben Eötvösnél) 
átvette a francia realista regénynek (illetve: ez irányzat előzményeinek) módszerét, vagy legalábbis 
e módszer lényeges elemeit. A kortársi kritika, Gyulaitól Péterfyig, fokozódó sürgetéssel kérte is 
számon a magyar regényíróktól a motiváció, a jellemrajzi és lélektani hitelesség, valószerűség 
igényét. A francia realista regény módszerének példája mellé társult a századvégen az orosz 
regény módszerének ihlető hatása. A XX. század legjobb magyar regényeiben ez a módszer fenn
maradt, tovább finomodott, s a magyar regény benső birtokává vált. (Gondoljunk, egyebek közt, 
Kosztolányi regényeire.)

A magyar regényírásban soká maradt fenn a romantika módszere is (Jókainál), elvegyülve 
bizonyos realisztikus elemekkel. A genre-szerűség, az anekdotikus előadásmód érvényesítésében 
s a patriarkális, elmaradott, de bensőségesnek tekintett „magyar világ” rajzában a realizmusnak 
egy sajátos, magyar változata alakult ki Mikszáthnál, mely éppúgy nem állítható párhuzamba 
más, világirodalmi jelenségekkel, mint Petőfi és Arany népiessége. Ez a fajta, romantikával elegy, 
egy sajátos valóságot megmutató, realisztikus művészet Krudynál bontakozott ki leggazdagabban. 
A magyar regénynek ez a kétféle iránya a realista módszer kétféle változatát, kétféle lehetőségét 
képviseli a magyar regény történetében.

A történetileg felfogott irányzatnak : a módszer a legfontosabb eleme. Az irányzatok, az irodalmi 
mozgalmak idővel megszűnhetnek, de módszerük vagy a módszer bizonyos elemei tovább élhet
nek más irányzatokban, vagy olyan alkotóknál, akiket nem lehet valamely irányzathoz hozzákap
csolni. Az irányzat nem is alkalmas különösképp arra, hogy az irodalomtörténeti rendszerezés fogal
maként használjuk. A rendszerezés minduntalan arra kényszerül, hogy gyűjtőfogalmakban gondol
kozzék, ami szükségmegoldásokhoz is vezet. A mi XX. századi irodalmunk rendszerezésénél a Nyugat 
című folyóiratról szokás ilyen gyűjtőfogalomként beszélni. A Nyugat bizonnyal irodalmi mozgalom, 
de semmiképp sem irányzat: mozgalom, mely különböző irányzatokat és módszereket egyesít. 
Vagyis olyan irodalmi jelenségeket, melyek egymással néha nagyon is ellentétesek. E jelenségek 
megértése és valódi elrendezése érdekében is leghelyesebb a módszert kutatnunk, a módszer sajá
tosságainak megmutatására törekednünk.

Az irányzatok s körükön belül az elméletek, a módszerek, a stílusok jellegének, helyének, 
jelentkezési módjának vizsgálata még előttünk álló feladat. A marxista irodalomtörténetírás csak 
e feladat elvégzése, elméleti végiggondolása után vállalkozhatik újabb, az eddiginél pontosabb és 
magasabbrendű rendszerezési feladatokra. Az itt bemutatott szemelvényes példák távolról setíi 
nyújtanak teljes képet a kérdés bonyolultságáról. Hisz a minél modernebb, tehát minél több ha
gyományra támaszkodó, minél több módszerbeli példával és hatással rendelkező korszakokban -  
így a saját korunkban is -  az irányzatok már nem oly egyértelműen jelentkeznek, mint valamikor. 
De még ilyen esetekben is : a módszer világosan megmutatkozik a művekben, s annak feltárásával 
helyüket s alkotóik helyét is fellelhetjük, megmutathatjuk. Az irányzatok, az egyes alkotók mód
szerének vizsgálata, illetve a módszerek sajátosságainak elméleti kidolgozása kell legyen a 
marxista irodalomtudomány legfontosabb soron következő feladata.
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SIM Ó JEN Ő

Alberto Moravia 

és a huszadik század kritikai realizmusa

Moravia realista író, de felfogása és írói gyakorlata merőben különbözik a múlt századi kritikai 
realizmustól. Felismerése, hogy a huszadik század valóságát nem lehet a régi módszerekkel hite
lesen feltárni és ábrázolni. Az új valóság új realizmust kíván. Arra azonban, hogy milyen legyen 
az új, a huszadik századi realizmus, amely híven képes ábrázolni korát, Moravia is a maga módján 
válaszol. Regényírói gyakorlatában és elméleti munkásságában egyaránt maga alakítja ki mód
szereit. Realizmuselméletével megalapozza írói működését, írói eredményei pedig gazdagítják és 
pontosítják elméletét. Éppen ezért írói értéséhez ismernünk kell realizmusfelfogásának lényegét. 
Az új realizmus moraviai változatának lényege két témában ragadható meg : a kritikai realizmustól 
való elszakadása szempontjában és az antikonformizmusra vonatkozó nézeteiben.

A modern regény realizmusa -  Moravia megítélése szerint -  nem a múlt századi realista regény 
fejlettebb, korszerűsített változata. Nem egyszerűen arról van szó, hogy a régi módszerek nagy 
részét el kell vetni, hanem inkább arról, hogy jórészt ezek ellenében kell az irodalom új módszereit 
kialakítani. A múlt század embere ugyanis a társadalmi stabilitás körülményei között élt, helyzete 
szilárd közegben alakult ki, és így az emberi sorsok extenzív írói ábrázolása objektív igazságokra 
vezethetett. A mi századunkban azonban megszűnt a társadalom stabilitása, háborúk, válságok, 
forradalmak és bukások reszkettetik; az emberi élet bonyolulttá, gyorsan változóvá és összefüggései
ben szinte kibogozhatatlanná vált. Ezért a huszadik század realista írója nem elégedhet meg az 
extenzív ábrázolással, a társadalmi viszonyok mögé kell néznie, és a tartós emberi igazságokat a 
mélyből kell kiásnia. Mert a mai embert nem kapcsolatai, hanem a kapcsolatok hiánya jellemzi, 
miként A közömbösök alakjait is. A mai embereket nem lehet a társadalmi viszonyok tartalmi elem
zése révén bemutatni, hanem csak elszigeteltségének önmaga állapotában. Mindebből az követke
zik -  és Moravia realizmuselméletének ez egyik sarkpontja - , hogy az új realista regény nem tud 
vállalkozni a valóság egészének objektív bemutatására, csak az emberi jellemvonások objektív 
megközelítésére. Egy alkalommal, kérdésekre válaszolva, így fogalmazott Moravia: „Az a XIX. 
században használatos kifejezés, »6 gondolta«, olyan értékrendre támaszkodott, amely -  az írók 
hite szerint -  az objektív valóság létezéséből következett. Amikor összeomlott ez az értékrend, az 
»ő gondolta« kifejezés üres és elviselhetetlen frázissá vált. Ebből származott az »én gondoltam« 
igénye, amely tökéletesen megfelelt a valóság új felfogásának, olyanféleképpen, hogy nem lehet 
tudni róla, hogy létezik-e, és amely mindenképpen csak az egyes ember által létezik, esetenként 
és a lényegileg különböző, más valóságok előítéletétől függetlenül.” És ez az átalakulás Moravia 
műveiben valóban bekövetkezik. A közömbösökben még egyes szám harmadik személyben szólal
tatja meg hőseit, de már a belső monológok szubjektív hangja is hallható és oldja az ábrázolás 
közvetettségét. Később Moravia nagy regényeinek hősei, Adriana A római lányban, Az asszony 
meg a lánya Cesirája, Dino Az unalomban, Francesco A figyelemben, valamennyien egyes szám első 
személyben mondják el történetüket. Vannak, akik ebben az ábrázolás egyoldalúságát látják, a 
horizont szubjektív beszűkülését. Ez természetesen igaz. De ennek az ábrázolásmódnak nem ez az 
egyetlen adottsága, bírálata sem merülhet ki a látószög méretének kifogásolásában.

Moravia „a valóság előítéleté”-ből indul ki, és megfogalmazása a XIX. századi kritikai realizmus 
bírálataként hangzik el, az ember társadalmi meghatározottságának felfogása ellen szól. Az „ő” 
és az „én” alternatívája ilyen összefüggésben távolról sem grammatikai újítás, benne az új realiz
musfelfogás lényege tükröződik: az emberek közötti viszonyok objektív bemutatása adja át helyét 
az emberi kapcsolatok szubjektív elemzésének. Moravia szerint a modern realizmusra ugyanis az 
a jellemző, hogy az író személye lép előtérbe, önnönmagával szembesíti regényalakjait. Mert az 
emberek közötti hagyományos kapcsolatok felbomlása után már csak erre a szubjektív viszonyításra *

* Fejezet a szerző Alberto Moraviáról szóló nagyobb tanulmányából, amely a Gondolat Kiadónál Az olasz 
irodalom a 20. században c. tanulmánygyűjteményben (szerk.: Szabó György) fog megjelenni.
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van mód, és ez nemcsak új lehetőségeket nyit meg az alkotómunkában, hanem a valóság mélyebb 
rétegeihez is vezet. Az írói szubjektum szerepét Moravia nem tekinti egyoldalúan. Az író és a való
ság új, közvetlen viszonyáról van szó, amelyben a valóság nem veszti el objektív jellegét, és nem 
oldódik fel az író szubjektumában. Nem az objektív valóság tagadása következik be, hanem tanul
mányozásának és bemutatásának új módszere születik. Valóban realizmusról lehet beszélni, amely
ben az író érzés- és gondolatvilágának aktív szerepe van a valóság kritikai ábrázolásában. Moravia 
szerint a huszadik századi modern prózának két alapvető irányát lehet megkülönböztetni: a 
szperimentalizmust és a realizmust. Az előbbi az írói kifejezés eszközeinek megújításával a kor 
karakterét mutatja meg, az utóbbi a kor jellemző vonásait, az új törvényszerűségek tartalmát 
elemzi és ábrázolja. Moravia egyértelműen az új realizmus hívének, új értelemben vett kritikai 
realistának vallja magát, aki saját meglátásait követve kutatja, keresi a jelenségek emberi magya
rázatát. Valójában a társadalomban elidegenedett ember természetrajzát. Ebben a szubjektív 
kritikai realizmusban azonban olyan paradox helyzet alakul ki, amelyben a társadalomtól elidege
nedett ember analízisét a társadalomtól ugyancsak elidegenedett író végzi. Az extrémizmus-el- 
mélet bizonyság erre.

Moravia realizmuselméletének másik fontos pillére: mindennemű kompromisszum elvetése az 
irodalomban. Egyik cikkében (Extrémizmus és irodalom, 1946) így fogalmazza meg az irodalmi 
kompromisszum lényegét : „Olyan formális és tartalmi korlátok egész sorának létezésében nyilvánul 
meg, amelyeket bármely társadalom az irodalomra erőszakol.” Mert ezt mindegyik társadalom 
többé-kevésbé megteszi, mivel az irodalmat saját céljai szolgálatába akarja állítani. Ebből az is 
következik -  ez Moravia okfejtése - , hogy bármilyen társadalmi törekvés képviselete és támogatása 
eleve korlátozza az írói szabadságot, gátolja a valóság objektív ábrázolását. Realizmuselmélete 
tehát nemcsak azt állapítja meg, hogy a modern irodalomban nem lehet átfogóan és megnyugtató 
hitelességgel ábrázolni az ember társadalmi viszonyait, hanem azt is kimondja, hogy a társadalmi 
nézőpontú irodalom nem is képes a való élet igazságát megmutatni. Más szóval : ő az elkötelezett 
irodalom ellen van, és azt tekinti konformizmusnak. „Annak az írónak, aki kompromisszumot köt, 
nincs bátorsága, hogy a dolgok mélyére nézzen, még akkor sem, ha szíve szerint nagyon jól tudja, 
hogy ez a mélység létezik; egyszóval, nem mer extrém lenni.” Az extrém írót nem köti semmi, 
éppen ezért „következetes és hajthatatlan és teljesen őszinte” lehet. Márpedig ez az egyetlen módja 
annak, hogy az irodalom ne rövid távra dolgozzon, hanem maradandó eredményekre jusson.

Nyilvánvaló, hogy Moravia extrémizmus-elmélete a polgári társadalom hamis ideáljaiból indul 
ki, elsősorban azok követésétől óvja az irodalmat. De nem áll meg ennél, és a polgári társa
dalom kritikáját általánosítja, minden társadalomra egyaránt vonatkoztatja. Ilyen alapon bírálja 
a szocialista társadalmat is, és határolja el magát a szocialista realizmustól is. Elismeri, hogy a 
polgári társadalom marxista bírálata lényegében helytálló, de nem hisz a szocializmus embert fel
szabadító erejében, egészséges és igaz emberi kapcsolatokat megteremtő lehetőségeiben. Kritikája 
azonban nem valami színvonalas. A szocializmust egyszerűen a személyi kultusz hibáival azono
sítja, és a szocialista realizmust még ma is a dogmatikus felfogás ellenében bírálja, illetve veti el. 
A vitát nem filozófiai síkon folytatja, nem is tudományos érvekkel védi a maga álláspontját, hanem 
a hibák felnagyításával és vulgáris általánosításával. Elméleti cikkeit és tanulmányait olvasva az a 
benyomás keletkezik, hogy szinte kapóra jöttek Moravia számára azok a dokumentumok, amelyek 
feltárták a személyi kultusz következményeit a politikai, gazdasági és kulturális életben, mert 
igazolni látszottak korábbi elméleteit a társadalmak machiavellista jellegéről és következtetéseit a 
huszadik század emberének legfőbb jellemzőjére, elidegenedésére. Ennek ellenére nem lehet azt 
állítani, hogy Moravia antikommunista. Tevékenységének ez nem jellemzője. Tanul a marxisták
tól, vitázik velük és elhatárolja magát tőlük, miként vitázik a polgári nézetek egész sorával, bírálja 
a vallásos felfogást és a fanatizmus minden formáját.

A moraviai realizmus tehát szándékában a társadalmi viszonyok mögé törekszik, megállapításait 
és következtetéseit „mindenre való tekintet nélkül” akarja megfogalmazni. Ennek a realizmusnak 
nincsenek társadalmi eszméi, de vannak társadalmi tanulságai. Moravia soha nem tagadta, hogy 
műveiben kora freskója is benne van. Ö csak az írói ábrázolás szempontjainak társadalmi kötött
ségeit tagadja, a politikai eszmék közvetlen szolgálatától tartózkodik. Ezt a szolgálatot azonban 
nem egyedül a szándékok döntik el. Eldönti realizmusának színvonala és művei tanulságainak 
alkalmassága.

Természetesen Moravia igénye az új, huszadik századi széppróza kialakítására nem magányos



próbálkozás, hanem fontos része az európai irodalom általános fejlődésének. Tézisei szemben- 
állnak azokkal, akik lemondtak a regény valóságot feltáró feladatairól, és jogos ellenérzés szülöttei 
azokkal szemben is, akik a múlt századi realizmus epigonjaiként régi sémákhoz szorítják a mai élet 
új vonásait. De az sem vitatható, hogy Moravia útkeresése polgári keretek között marad, amikor 
a polgári társadalom régi kötelékeinek meglazulásából a társadalmi kötelékek teljes megszakítha- 
tóságára következtet, sőt a függetlenedést a művészi igazság feltételének tekinti. A mi századunk 
emberének általában jellemző vonásait akarja rögzíteni, és ezért emeli ki hőseit a társadalmi ke
retek közül. Regényalakjai nagy része azonban a magányos erdei ösvényeket járja, messze a népek 
országútjától, ahol a század nagy társadalmi megmozdulásai zajlanak. A magányos ösvények ván
doráról sok mindent elmond Moravia, csak azt nem tudjuk meg, mikor és hogyan szűnnek meg 
egyéni vívódásai, a társtalan vándor eljut-e a történelem menetébe, kik közé vezet útja, vagy nem 
jut el sehova és magányosan pusztul el a szabad ég alatt.

Az ember magánya, magáramaradottsága a polgári társadalom mai fázisának jellemző tünete. 
Moravia tehát létező és szembetűnő társadalmi jelenségből indul ki, amikor regényalakjai egész 
sorát a magány burkába zárja. A felületes olvasó, az elméleteit mindenben megvalósulni látó 
kritikus könnyen lépre mehet, mert több-kevesebb joggal arra következtethet, hogy Moravia a 
magányosságot mint a polgári társadalom fontos jellemzőjét ragadta meg. Ilyen írói tudatosságról 
azonban nincs szó, mert a moraviai magány társadalmi indokolása általában hiányzik, az író 
adottnak, illetve a szereplők magánéletével összefüggőnek tekinti. A közömbösök szereplői valameny- 
nyien magányos alakok, akiknek csak formálisan van közük egymáshoz, akiket vagy a rájuk kény- 
szerített érdek, vagy a magány feloldásának meddő kísérlete, vagy a családi kötelékek formális 
szálai kapcsolnak össze. Tartalmas együttlétről nem lehet beszélni, a drámai szituációk is az egymás 
sorsa iránti érdektelenség miatt mállnak szét. Az emberi magány fullasztja meg például Carla 
születésnapi ebédjének ünnepi hangulatát, amelynek leírása különben Moravia munkásságának 
legemlékezetesebb lapjai közé tartozik. A megalkuvóban a fiatal Marcello Ulrici a család perifériáján 
él, iskolatársai idegenek tőle, ő csúfolódásuk célpontja. Bizarr kalandja egy kiugrott pappal, gyil
kossági kísérlete tudatilag teljesen elzárja az emberektől, magánya gyötrővé válik. Dino, a fiatal 
festő Az malomban soha nem vonzódott anyjához, magányosan élt a Via Appia egyik előkelő 
villájában, míg végleg megunta környezetét, és egy magányos műterembe költözött, mintegy har
móniát teremtve lelkiállapota és életformája között. Gyermekhősei felnőtté érésük első szakaszában 
nemcsak életformájuk átalakulását élik át, hanem ezzel egyidőben a magányosságot, a családi fé
szekből kieső fióka vergődését is (Agostino, Az elhibázott becsvágyak, Az engedetlenség stb). A magány 
szinte tompa kábulatába kerülnek azok a moraviai alakok, akik szerelmi kapcsolatok megszakadása 
folytán maradnak magukra. Lédával A hitvesi szerelemben (L’Ámoré coniugale) férje egyik napról 
a másikra megszakítja együttélésük intim formáját, és ennek nyomán a magára hagyott asszony 
minden csábítással szemben védtelenné válik. Riccardo A megvetésben ugyancsak elveszti a talajt 
lába alatt. Legutolsó regényének, A figyelemnek főalakja, házasélete megszakadása után, több mint 
egy évtizedig él vágyak és célok nélkül, gépiesen, automatikusan.

A magány bemutatása a múlt század realista prózájának is gyakori témája. De jellegében és 
következményeiben teljesen más, a moraviai magány-állapot lényegileg eltér tőle. A polgári klasz- 
szikus irodalom hősei vagy elbuknak az érvényesülésért, a létért folytatott harcban, és ez a kudarc 
taszítja őket magányba, vagy a társadalmi körülmények miatt kénytelenek távol élni szerelmüktől, 
és érzelmi magányuk feloldásáért küzdenek. Moraviánál nincs szó a magány állapotának társadalmi 
vonatkozásairól és nagymértékben hiányzik a feloldás érdekében feszülő aktivitás. A moraviai 
magány valójában metafizikus ellehetetlenülés, képtelenség az aktivitásra, a mások előtti megnyi
latkozásra. Fájdalmas érzés, de ez Moravia hőseinél többnyire csak rezignációban nyilvánul meg. 
A magány (La solitudine) című novella szereplőjét így jellemzi az író : „Perrone úgy látta, hogy az 
az egyén, akinek nincs olyan lelke, amely másokkal összekapcsolná és közlékennyé tenné, csak egy 
pár rögeszméhez ragaszkodik, néhány mechanikus ösztönkitörésre korlátozódik, tulajdonképpen 
az élet elemi és alantas ösztöneire. Éppen ezért nincs magányosabb a lélektelen embernél, és így 
következik be az, hogy ezeket az embereket olyan magány öleli körül, amely megakadályozza még 
a közlés lehetőségét is.” A mechanikus ösztönkitörések, rögeszmékbe kapaszkodás: ez a moraviai 
regényalakok kitörési kísérleteinek indítéka. Tudatalatti ösztönök működnek, mert a lélek elzsib
badt, eszmék szolgálatára, nemes indulatokra képtelenné vált. A XIX. század regényhősei több
nyire büszke öntudattal bosszulták meg magányosságukat. Moravia hősei legfeljebb elfogadják a
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feloldódást ígérő alkalmakat. Természetes, hogy ezek a kitörési kísérletek rendre kudarccal vég
ződnek. Valójában azért, mert az író felfogása szerint a magány a mai világban feloldhatatlan, és 
legfeljebb bágyadt illúziók vagy rögeszmék kergetéséről lehet szó, amelyek azonban társadalmi 
síkon elbuknak, illetve megcsúfolódnak.

A kitörési kísérletek egyik jellemző példája A megalkuvó címszereplőjének története. Marcello 
Clerici úgy érzi, hogy fiatal élete véletlen körülményei, ösztönös szadizmusa és gyilkosságának titka 
mássá teszik, megkülönböztetik az emberektől. Vágya, hogy olyan legyen, mint a többi ember, el
hatalmasodik rajta, mindent ennek rendel alá. Vállalja a házasságot, bár nem érdekli, vállalja 
a figyelmes férj és gondos apa szerepét, mert azt hiszi, hogy így a többi férjhez és apához válik 
hasonlóvá, és vállalja a társadalom megbízatását, bármi legyen is az. A társadalom képviselője tör
ténetesen az olasz fasiszta állam, amely bérgyilkos szerepre használja fel. Vágyódása a normalitás 
után oly erős, hogy megalkuszik a ráosztott szereppel, és ez a társadalmi konformizmus teszi gyil
kossá, jóllehet éppen ennek a tudatától menekült. A magány feloldása mindvégig illúzió marad, 
mert a lélek magánya nem szűnik meg, és a gépiesen elkövetett gyilkosság sem tudja megváltani az 
el nem követett emberölés nyomasztó tudatától. A kör bezárul, a magány véglegessé válik, pusztu
lásra vezet. Az ítéletet ebben a regényben a magasból előbukkanó vadászgépek hajtják végre. 
Moravia más műveiben, mint például Az unalomban, a magányból való kilépés kudarcát, a kör be
záratását öngyilkossági kísérlet követi. A hitvesi szerelem és A figyelem hőseinek életük értelmét kereső 
alkotói tervei roppannak össze a krónikussá váló magány szorításában.

A moraviai hősök kitörési próbálkozásainak másik izgalmas változata a különböző társadalmi 
kategóriák közötti kapcsolat megteremtése. Ezek a törekvések meglehetősen egyoldalúak. Általá
ban értelmiségi emberek keresik a kapcsolatot a néppel, az egyszerű emberekkel. Nem a polgárság 
keresi az osztályellentétek feloldásának módját a munkásosztály és a parasztság világához közelít
ve, hanem értelmiségi szereplők a nép egyszerű gyermekei, pontosabban, lányai körében. Moraviá- 
nál nincsenek osztálykeretek. Nála a nép nem képvisel semmilyen osztályt, nincs szó munkás- vagy 
parasztlányokról, csak egyszerű emberekről, népi jelzővel ellátott alakokról. így azután elmosód
nak a határok és nem tűnik szembe, hogy a regények népi alakjai jobbára lumpenproletárok, illetve 
a kispolgári típusokhoz hasonlóak, ennek a rétegnek is az elesettjeihez. És ez fontos körülmény, mert 
a moraviai regényalakok népi kapcsolatainak kudarca ezzel a torzítással is összefügg, a kiábrándu
lásból következő tanulság pedig hamis és társadalmilag megalapozatlan.

Moravia értelmiségi alakjai valójában a polgári értelmiség képviselői. Nemcsak származásuk 
miatt, hanem egész gondolkodásmódjuk is erre utal. Érdeklődésük a nép iránt az entellektüelek 
logikájából következik, pusztán gondolati alapon keresik ebben az irányban magányuk feloldásá
nak lehetőségét. Magányosságukat ugyanis azzal magyarázzák, hogy az emberek közötti kapcsola
tok elvesztették hitelüket, hazuggá és tartalmatlanná váltak. Feltevésük, hogy a nép körében hite
lesek -  mint Moravia nevezi, autentikusak -  az emberi viszonyok; hitük, hogy igaz emberség és ter
mészetes őszinteség jellemzi és fűzi össze az egyszerű embereket. A figyelem főalakja, Francesco, így 
magyarázza meg házasságát Corával, egy szabó és egy mosónő lányával: „Olyan társadalomba 
születtem bele, amely egymásra rakódó körök szerint rétegeződik, és amely a szegénység poklának 
kínjaitól a gazdagság paradicsomi boldogságáig emelkedik. És ezeket a köröket közönségesen osztá
lyoknak hívják. Engem, aki a paradicsomban éltem, szíven ütött az itt uralkodó hamisság. Ez a ha
misság sajátos és pontosan meghatározható; az autentikusság hiányáról van szó, amely minden 
paródia jellegzetessége, és amely független a benne szereplők akaratától és tudatától. Az autentikus
ság hiányának kontrasztjaként alakult ki bennem fokozatosan és olyan természetességgel, mint 
a gyöngyszem születése a kagyló belsejében, az a mítosz, hogy a nép az egyetlen letéteményese 
mindannak, ami autentikus a világon.” A hitelesnek és igaznak hitt varrólány azonban nem az volt, 
akinek Francesco álmodta. A háború alatt egy német katona szeretője lett, és amikor három év múl
va összetalálkoztak, varrónői keresetét utcalányként egészítette ki. De a mítoszhoz — úgy látszik — 
a vakság is hozzátartozik. Francesco a ledér életet is hitelesnek fogta fel, és csak a házasság első évei 
után jött rá, hogy hazugság az egész, nincs autentikusság, csak hazugság. Ez a felismerés a népből 
való teljes kiábránduláshoz vezeti, az autentikusság lehetőségének teljes feladásához. Mert nem 
veszi észre, hogy a nép nem egységes tömeg, hanem nagyon is differenciált, és Cora sem a jövő zá
loga, hanem a jelen áldozata. Nem veszi észre, hogy az osztályszemlélet nem „közönséges elneve
zés” dolga, hanem alapvetőbb jelentőségű a jó szándékú, de nagyon is naiv mítoszoknál. Dino Az 
malomban ugyanennek a mítosznak áldozata. Az unalom nihiljéből Ceciliába, ebbe a kispolgári
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áporodottság légkörében megromlott lányba kapaszkodva akar kitörni. A Via Appia fényes palo
tájából nézve, a bérházak lakója is népnek látszik, amelytől valami újat és emberségben méltót le
het remélni. De Cecíliának nincs köze a néphez, legfőbb jellemzője nimfomániás erotikája, ami kép
telenné teszi a tartós és tartalmas emberi kapcsolatokra.

Az értelmiségi alakoknak ez a rendre kudarccal végződő naiv szándéka két esetben ju t túl a mí
toszok romantikáján és itatódik át reális gondolatokkal. Minő (A római lány) és Michele (Az asz- 
szony meg a lánya) ugyanolyan magányos hősök, mint Dino és Francesco. Ok is a magányból keresik 
a kiutat, de a nép felé fordultukban a marxizmus ismeretéig jutnak el. Moravia velük kapcsolatban 
nem beszél marxizmusról, kommunizmusról, de jellemzésük és gondolataik kétségtelenné teszik, 
hogy ők a néphez közeledve, a munkásmozgalomhoz jutottak el. Ütjük látszólag ellentmond a mo- 
raviai realizmus sajátosságainak. Nemcsak azért, mert a munkásmozgalom vonzásába kerülnek, 
hanem azért is, mert regénybeli helyzetük és szerepük fontos és pozitív. Nem főszereplők, nem ők 
mesélik el életüket, hanem mások történetében kapnak helyet. De Adrianát Minő szerelme tisztítja 
meg és emeli ki az utcalányok sorából, a háború viharában az anyaállat ösztönével menekülő Cesira 
számára pedig Michele jelenti a humánumot, az emberi értelmet. Természetesen nincs szó arról, 
hogy Moravia következetlen önmagához, és írói fejlődésének egy-egy állomásán a marxizmushoz 
közeledik. A történelem hozta közel hozzá a marxizmust, mégpedig a háborús évek periódusában, 
amikor a társadalmi helyzet végletesedéit, a fasizmus levetette álarcát, és mind erőteljesebbé és 
nyíltabbá vált az antifasiszták harca. A római lány megírásához 1945 novemberében kezdett hozzá, 
ez első regénye a háború után, és teljesen nyilvánvaló a háborús évek társadalmi tapasztalatainak 
beleszövődése a könyv anyagába. Az asszony meg a lánya közvetlenül is a háború utolsó szakaszáról 
szól, az emberek meneküléséről, a hegyek közötti életről. Minő röplapokat terjeszt és a társadalmi 
igazságtalanságok megszüntetéséért küzd, Michele az antifasiszta harc értelméről beszél az emberek
nek. Új jelenségek tehát ők a megszokott moraviai alakok között, vérbeli rokonságukat azonban 
mégsem tudják letagadni. Közel kerülnek hozzánk, megragadják figyelmünket, de egyszer csak ki
újul rajtuk a moraviai értelmiségiek általános fertőzöttsége, és ezért elbuknak, elpusztulnak ők is. 
Mert Michele csak szónokolni tud eszméiről, cselekedni azonban eszméi szerint képtelen. Nemcsak 
névrokona, hanem édestestvére is A közömbösök Micheljének, aki ugyancsak szónokol, még ha né
mán és monológok formájában is, de ő sem képes többre, mint az események megértésére és pasz- 
szív elviselésére. Minót élete legdrámaibb pillanatában, a rendőrségen hagyja cserben elszántsága, 
és úgy viselkedik, mint bármelyik rezignált, közömbössé vált moraviai értelmiségi. Adriana így 
jellemzi Minót : „Megesett vele, hogy akármilyen cél fellelkesítette, nekihevült, s mindaddig, amíg 
lelkesedésének tüzéből futotta, megfogható és megvalósítható dolognak látta ezt a célt. Aztán a tűz 
egyszerre csak kihamvadt, s Minóban nem maradt más, mint unalom, undor, főleg pedig a dolog 
képtelen voltának tökéletes átérzése... Nem könnyű megmagyarázni, mi történt vele ilyenkor: 
valószínűleg az életakarat hirtelen megtorpant benne, mintha a meleg vér egyszerre csak lehúzódott 
volna az agyáról, sivár ürességet hagyva maga után.” Minő elkötelezte magát egy ügy mellett. 
Terheltsége kiújulásának csak árulás lehet a következménye. A rendőrségi vallatás közben így gon
dolkodott: „Egyszerre csak semmi sem volt többé fontos számomra... Azt az embert, aki kihallga
tott, szinte rokonszenvesnek találtam... Neki fontos volt, hogy bizonyos dolgokat megtudjon... ne
kem abban a pillanatban nem volt fontos, hogy titkoljam őket, hát elmondtam neki... így... ilyen 
egyszerűen.” Minő az árulást követően öngyilkos lesz. Moravia nem fosztja meg tisztességétől, meg
elégszik lehetetlenné tételével.

Mindebből az következik, hogy Moravia műveiben azok a kitörési kísérletek, amelyek révén 
a polgári értelmiség társadalmi bezártságán akar változtatni, a nép felé közelítő szándékok kivéte- 
tel nélkül zátonyra futnak. Az író hű marad önmaga nézeteihez, társadalmi defetizmusát regény
alakjainak egész galériájával igazolja. A magány feloldását más területen keresi. Nem az a végső 
álláspontja, hogy a magányból nincs kivezető út, ennek megtalálása azonban nem a társadalmi 
viszonyok megújításából adódik. A nemi kapcsolatok létrejöttében lát olyan lehetőséget, amely fel
oldja a magányt és nem függ a társadalom lényegi vagy felszíni változásaitól. Örök emberi kapcso
latról van szó, amely természeti, biológiai adottságokon alapszik és éppen ezért örök lehetőség, nem 
kívánja meg az ember világnézeti átalakulását. És valóban, Moravia regényeiben többnyire olyan 
szexuális viszonyok alakulnak ki, amelyek nem korlátozzák és nem is befolyásolják a partnerek szem
léletét, életfelfogását. Mert ezeknek a kapcsolatoknak nincs köze a szerelemhez, az érzelmek fel
kavaró viharaihoz, és általában nem is azonos gondolkodású és helyzetű emberek találnak egymásra.
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A férfi és nő közötti viszony Moravia műveiben elveszti azt az érzelmi töltést, amely a múlt szá
zadi regényirodalom alakjait oly nagymértékben és oly sokoldalúan jellemezte. A szerelem akkor 
igaz érzelmeket fakasztott, segített az emberi gondok és szándékok megértésében, fontos szerepet 
játszott az egyes alakok fejlődésének ábrázolásában. Talán csak A római lány kivétel, mert Adriana 
Gino és Minő iránt érzett tiszta szerelmén kívül egy alkalommal sem találkozunk Moraviánál azzal 
az alaphelyzettel, hogy egy fiú meg egy lány szeretik egymást és szerelmükért még áldozatokra is 
képesek lennének. A nemi kötelékek tulajdonképpen arra szolgálnak, hogy kapcsolatot teremtsenek 
a magányos emberek között, feloldják atomizált állapotukat és a különböző karakterű szereplők 
kontrasztján keresztül jellemezzék a figurákat. Mert csak a különbözőség lehet tanulságos olyan 
együttélésben, amelyben a résztvevők adott jelleműek és nincs képességük megváltozásra. A közöm
bös emberek szexuális viszonyáról van szó, mert az ilyen ember képtelen az érzelmekre, az érzelmek 
befogadására. És Moravia alakjainál a közömbösség alapvető, lényegi állapot. Ezen a szerelem sem 
tud változtatni, inkább a szerelem változik meg és válik szenvedéllyé, biológiai kötelékké. Sokan 
úgy vélik, hogy Moravia műveiben indokolatlanul túlfűtött az erotika, és gyakori a pornográf rész
letezés. Öncélúságról, indokolatlanságról azonban nem lehet szó. Ebben a vonatkozásban is tudatos 
író, aki nem a közönség olcsó igényének hódol, hanem gondolati rendszerét követi. Ha alakjai kép
telenek a szerelemre és a magányos embereket csak a biológiai szenvedély tudja összekapcsolni, 
akkor ez fontos és jellemző kötelék. Részletezése íróilag törvényszerű, bár igaz, hogy a hagyomá
nyos emberi ízlés némi joggal tiltakozhat ellene. De Moravia szemben áll a hagyományos értelme
zéssel. Szerinte olyan korszakban élünk, amelyben a tudomány, elsősorban a pszichoanalízis meg
szabadította a szerelmi kapcsolatokat a tilalmaktól, attól a hamis idealizálástól és mesterkélt ma
nierizmustól, amelyet a kereszténység és az osztálykorlátok alakítottak ki. „A modern irodalomban 
a szexuális tényező többé már nem a középkori aszkéták ördögi megkísértése, de nem lehet azonos 
a XIX. századi polgárság szinte gasztronómiai gyönyörűségével sem. Ellenkezőleg, elválik attól, 
ami volt, nincs köze sem a morális félelemhez, sem a közönséges hedonizmushoz. Olyan akció, 
amely kozmikus és emberfeletti rendbe illeszkedik. ’ ’ (Erotika az irodalomban). Tehát nem a társadalmi 
viszonyokat jellemzi, hanem tudományosan feltárt terület, amelyen az emberi kapcsolatok a tár
sadalmi korlátokat átlépve, a tudomány törvényei szerint alakulnak.

Számtalan cikk és tanulmány foglalkozott és foglalkozik annak bizonyításával, hogy Moravia 
freudista író. Ö soha nem fogadta el ezt a feltételezést, és művészi alapján sem lehet őt egyszerűen 
freudistának nevezni. „Ismertem Freudot -  vallja egyik cikkében -, de úgy lettem freudista, hogy 
nem tudtam róla, még az előtt, mielőtt olvastam volna.” „Freud nem tett mást, mint tudományosan 
megfogalmazta azt, ami, mint mondják, a levegőben volt” és ahova írói tapasztalatai folytán többé- 
kevésbé önállóan ő is eljutott. Freud tudományosan elemezte ezeket a tapasztalatokat, összefüggé
seket állapított meg, de az igazi írónak nem az a feladata, hogy a freudi megállapításokat igazolja 
műveivel, hanem csak figyelembe veszi őket. „A szexuális téren megnyilvánuló konformizmus a XIX. 
század maradványa. Freud ettől a konformizmustól szabadított meg minket, és azt biztosította, 
hogy szégyenkezés, érzelgősség és cinizmus nélkül tudjunk érvelni és beszélni.” (A pszichoanalízis). 
Moravia munkái nem függetlenek tehát a freudizmustól, de nem is annak inspirációjaként szület
tek. Talán meg lehet kockáztatni azt a megállapítást -  mert első regénye, A közömbösök lehetővé tesz 
ilyen feltételezést-, hogy Moravia a freudizmus nélkül is eljutott volna a szexualitás jelentőségének 
kiemeléséhez, a hagyományos szerelmi kapcsolatok kritikájához, de nem jutott volna el az ábrán
dozás tudományos következetességéig.

Hogy Moravia nem freudista író, hanem csak felhasználja a freudizmus eredményeit, már ismer
tetett írói koncepciója bizonyítja. A modern ember viselkedését műveiben nem szexuális komplexu
mok határozzák meg, hanem elidegenedett magányának jellemzői a közömbösség és az unalom. 
A szexuális ösztönélet formái ennek függésében alakulnak ki és teremtenek sajátos lehetőséget a ma
gányból való kilépésre. Mert nincs szó többről, mint egyoldalú kapcsolatról. A férfiak és a nők ön
maguk zárt körében maradnak, önnön igényeiket elégítik ki és nem azonosulnak a szerelmi partner 
problémáival. Életük komplexusa nem oldódik fel a kapcsolat létrejöttével. Csak a magányérzet 
változik, de a közömbösség megmarad. Ennek a következménye, hogy a férfiak és a nők közötti kap
csolat tipikus moraviai formája : értelmiségi férfiak és prostituáltak viszonya. A viszonyt általában 
ezek a férfiak kezdeményezik, őket szorítja a magány, ők keresnek társat. De ennek a társnak pasz- 
szívnak és kiszolgáltatottnak kell lennie. Nem lehet olyan, aki élete gondjait meg akarja osztani 
valakivel. A közömbösség páncélja ezt nem teszi lehetővé. A közömbösség önző, csak a maga szem
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pontjait tudja figyelembe venni. Értelmiségi nők általában képtelenek ilyen szerepre és a népből is 
csak azok alkalmasak erre, akiket megfizetnek, mint Adriana, a római lány és A közömbösök Lisája, 
vagy azok, akik pusztán szexuális kielégülést keresnek, mint Cora és Cecilia. Ebben a viszonyban 
olyan párhuzamra nyílik alkalom, amely az ideológiai tartalmat és a természetet hozza egymással 
összefüggésbe. Mert ezek a nők csak természeti adottságaikkal rendelkeznek és a társadalmi ma
gányból kilépők számára a biológiai feloldódás lehetőségét jelentik, az ideológiai abroncsok után, 
a természeti törvények érvényét. A férfinak módja van arra, hogy leigázza a nőt, de csak erre van 
módja. Ha többet akar tőle, mint amit ez a viszony elbír, felbomlik a kapcsolat. Francesco Corát 
élettársnak akarta, de Cora húzódozott ettől a szereptől, nem is tudta betölteni. Dino hosszú ideig 
tartó nemi kapcsolat után új életet akart kezdeni Cecíliával, de a lány alkalmatlannak bizonyult az 
unalom feloldására, maradt, mi volt, a féktelen szexualitás megtestesítője. Minő hiába neveli Adria- 
nát, a nevelés nem fog rajta, és Riccardo A megvetésben ugyancsak hiába akarja kiemelni Emíliát 
a romlott világból, nem tud megbirkózni a lány passzív természetességével.

A nemi kapcsolatok igénylése, illetve mások kezdeményezésének elfogadása rendszerint az egyes 
személyek válságos periódusaival függ össze. A válságba jutott embernek vagy az ellenállása szűnik 
meg, vagy meg akar kapaszkodni valamiben. Carla, életformájának megváltoztatása gondolatával 
birkózva, enged Leo csábításának A közömbösökben; Cesira, Az asszony meg a lánya főalakja, amikor 
római otthonát feladja és a menekülést választja, nem tud ellenállni a szénkereskedő kísértésének; 
Dino hazulról való elköltözése után, új életformájának kezdetén kap Cecilia után Az unalomban-, 
Adriana, a római lány is akkor lesz Ginóé, amikor megbomlik nyugalma és meginog biztonsága ter
vezett házasságát illetően. A nemi kapcsolatok keletkezésének azonban ennél hangsúlyosabb szerepet 
szán Moravia a fiatal fiúk felnőtté válásának periódusában. A gyermeki világ természetes bizton
sága után, új élmények hatására megszűnik ez az öntudatlan nyugalom, a fogalmak elvesztik ter
mészetes értelmüket és az új tapasztalatok sem illenek bele a megszokott viszonyok összefüggéseibe. 
Mindenekelőtt a mama fogalma változik meg. A mama női külsőt ölt, mint Agostino esetében, vagy 
a mama utáni vágy szexuális keretek között realizálódik, mint Luca esetében Az engedetlenségben. 
A freudista képlet világosan jelentkezik: a családi burok öntudatlan nyugalma szétpattan, a válság 
veszedelmekbe sodorja a magára maradó kis hőst (Agostino), vagy a halál közelíti meg (Luca). 
Agostino a nyilvános ház élménye után eszmél magára, Luca az ápolónő buja nőiségébe kapaszkod
va képes vállalni az életet és az anya utáni vágy is kielégül. Az elhibázott becsvágyakban Carlino 
Maria Luisához azért is vonzódik, mert benne elvesztett anyja ideálját látja.

Részletesebb elemzés alapján bizonyítani lehet, hogy a freudi relációk legfontosabb típusai meg
találhatók Moravia műveiben. De ezeknek a kapcsolatoknak a rendszerezése azt is bizonyossá teszi, 
hogy Moravia nem veszi át szolgaian a szexuális kapcsolatok freudi kategóriáit, hanem alárendeli 
a maga társadalmi nézeteinek, a mai világról kialakított felfogásának és az átvett viszony-típusok
ban több-kevesebb következtetéssel ezt fejezi ki. Ennek alapján meg lehet állapítani, hogy az anya 
és fiú relációban általában a fiúk lázadása fejeződik ki a polgári társadalmi viszonyok ellen. Ilyen 
értelemben szakítja meg kapcsolatát anyjával Dino Az unalomban, Michele A közömbösökben, Mar
cello A megalkuvóban, Minő A római lányban és Francesco A figyelemben. Mint láttuk, a férfi-nő vi
szonyt általában az értelmiségiek kitörési szándékainak elemzésére használja fel Moravia. A férj
feleség kapcsolat rendszerint a polgári életforma végleges pusztulásának a kifejezője. A megalkuvó 
házaspárjának együttes élete teljesen formális, tartalmatlan életforma keretéül szolgál. Carla 
A közömbösökben Leo felesége lesz, de ez a házasság nem ígér semmi tartalmasat a jegyesek számára. 
A hitvesi szerelemben az író vidékre költözik és felfüggeszti házaséletét, mert ki kell lépnie megszokott 
környezetéből, hogy alkotni tudjon. Az elhibázott becsvágyakban Pietrót a hamis világ elleni lázadás 
reménytelensége köti össze Andreinával. Az anya-lány kapcsolat az egyetlen, amely teljes egészé
ben kívül esik a polgárság keretein. Moravia az anya-lány viszonyban a népet jeleníti meg. A közöm
bösökben valójában nincs szó anya és lánya kapcsolatáról. Mariagrazia és Carla már teljesen függet
len egymástól, a végleges elszakadás stádiumában vannak. A római lány, A figyelem, valamint Az 
asszony meg a lánya ennek a relációnak valódi megtestesítője, illetve e kapcsolat két különböző for
májának kifejezői. A római lányban és A figyelemben az anya és lánya kapcsolatát a társadalmi kiszol
gáltatottság, az érvényesülés és jólét iránti vágy határozza meg. Adriana fiatal szépségét anyja akar
ja  kamatoztatni, Baba zsenge lányságából Cora akar hasznot húzni. Ezzel szemben teljesen más 
kapcsolatról van szó az asszony, Cesira, meg a lánya, Rosetta esetében. Az egyszerű emberek ter
mészetes kapcsolata, a háború viharaiban az anyai féltés megkapó megnyilvánulásai emelik ki ezt
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a regényt az ismertetett művek kategóriájából. A háború közeledő robajában az élet és halál alter
natívája félredobja a merev formákat, kialakult szokásokat és egymás közelébe sodorja az embereket. 
Az anya és a lány viszonyát ebben az esetben nem befolyásolja az érvényesülés szándéka, kapcsola
tukat az életben maradás igénye tölti meg emberi tartalommal, nemes emberi érzésekkel, ami 
egyúttal kivételes helyet is biztosít ennek a regénynek Moravia művei között. Az asszony meg a lánya 
lapjain még a pszichoanalízis módszerei is elfakulnak. Rosetta anyjával együtt erőszak áldozata 
lesz, de ez a megrázó élmény nem hatalmasodik el rajta, mint például Andreinán, Az elhibázott 
becsvágyak hősnőjén. A háború elvonulásával párhuzamosan a szörnyű kaland érzelmi vihara is le
csillapodik és helyreáll az egyensúly a világgal, az emberekkel.

SZABOLCSI MIKLÓS

Szövegelemzés és történetiség

Megjegyzés. Az itt következő cikk -  egy 1966 szeptemberében Strasbourgban, a FILLM (Fédération 
Internationale des Langues et Littératures Modernes) kongresszuson tartott francia nyelvű előadás 
magyar szövege. Mentse ez a körülmény vázlat-kísérletszerűségét -  és (a szokottnál is feltűnőbb) 
szakmai nyelvét.

1. Az utóbbi időben a szövegelemzés bizonyos strukturalista jellegű módszerei elterjedésének le
hettünk tanúi. Az idevágó munkák mind elméleti szempontból, mind a konkrét elemzés terén új 
és váratlan eredményeket hoztak. Anélkül, hogy a terminológiai kérdéseket részletezném, struktu
ralistának tekintem a továbbiakban azokat az irányzatokat, melyek a szöveget autonóm egységnek 
tartják, megkísérelve a benne rejlő törvényeket kibontani, elemeinek „szétvágása” és szétszedése 
útján, és amelyek a szöveg struktúráját igyekeznek felépíteni, a „szétvágott” elemekből állítva fel 
e struktúra modelljét. Mindezek a módszerek szigorúan a szinkrónia elvét vallják -  ha elméletileg 
nem is, de a gyakorlatban mindenképpen -, s nagyon élesen különbséget tesznek a szöveg idő-dimen
ziója és jelenlegi állapota között.1

Közismert, hogy e ma divatos módszerek elődei fellelhetők az orosz formalistáknál, a prágai 
Nyelvészeti Körben, a New Criticism, a Close Reading angolszász eredetű iskoláiban (elég most 
csupán T. S. Eliot és Richards nevét említeni) -  már a húszas évektől kezdve. A legutóbbi struk
turalista munkák azonban sok új elemet hoztak, főleg elméleti szempontból, és mintegy megfiata
lították ezeket a módszereket. Nagyon leegyszerűsítve a kérdést, ma beszélhetnénk:

a) egy strukturalista irányzatról, amelyet közvetlenül a nyelvészeti munkák alakítottak ki, -  
amelynek első teljesítményeit az orosz formalisták és a prágai Nyelvészeti Kör tagjainak munkáiban 
találjuk; ennek az iránynak mai vitathatatlan vezetője és mestere Roman Jakobson -  aki nem csu
pán a nyelvészeti fogantatású strukturális elemzés programját vázolta fel, de több kitűnő szöveg- 
elemzést is tett közzé. Ezt az iskolát erősíti ma C. Lévi-Strauss strukturális antropológiájának 
hatása; és a Franciaországban jelenleg oly sokat vitatott „új kritika” egy része is Jakobsont (álta
lában a strukturális nyelvészetet) és C. Lévi-Strausst követi.2

b) egy strukturalista irányzatról, amely főleg az információelméletet s a kommunikáció-elmélet 
legújabb eredményeit követi. Ez az iskola gyakran alkalmazza a matematikai, sőt kibernetikai 
módszereket a szövegek modelljének felépítésére. Guirard, Zipf, Shannon, H. Frank és mások jól 
ismert műveit tekinthetjük e módszerek kidolgozásának alapjaként. Th. Sebeok, Max Bense, Wil
helm Fuchs és Joseph Lauter képviselik ma e szemléletmódot legkövetkezetesebben, s talán A. A. 
Moles vitte tovább a legváratlanabb irányokba. A Szovjetunióban a Kolmogorov köré csoportosult 
iskola, főleg Kondratov — Csehszlovákiában a nemrég elhunyt Jiry Levy —, az irodalom matematikai 
modellezésének új és új módjait tárták fel.3 Egyébként Moles maga a strukturalista és dialektikus 
elméletek metszéspontjának tekinti esztétikai információelméletét.1

Nem a mi feladatunk felvázolni ezeket az elméleteket, sem elemezni eredményeiket; talán elég 
csupán jelezni, hogy módszertani szempontból, az elmélet általános területén ezek az iskolák -  
főleg a második-figyelemre méltó gondolati s termékeny munkamódszerbeli újdonságokat hoztak. 
A kortárs irodalom néhány jelensége (a francia „új regény”, bizonyos költészeti irányzatok) és
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a régebbi korok irodalma (Mallarmé, Valéry, a XVI. század francia hermetikusai) is új értelmezést 
és elemzést nyertek ezeknek az elméleteknek a fényénél. Ügy tűnik, hogy a poétika, de főleg a 
ritmika és a metrika területén a legmeggyőzőbbek ezek az eredmények (R. Jakobson jól ismert 
tanulmányai, Fónagy Iván fonostilisztikai munkái a költői nyelvről).5 Ami az irodalmi szövegek 
elemzését illeti, szintén találunk néhány érdekes kísérletet; bár igaz, hogy még viszonylag túl 
kevés részletes elemzés született eddig.6

2. Azok, akik eddig, mint én, szövegekkel foglalkoztak -  modern magyar költők verseit elemezve, 
műveik kritikai kiadását készítve, de főleg genetikai, történeti szempontból; akik munkájuk köz
ben a diakronikus elemzés módszeréh ez szoktak-, azok fel kell hogy tegyék a kérdést: vajon mind
ezek a strukturalista módszerek, amelyek elsősorban a szinkronikus szemléletet ismerik el, teljesen 
idegenek a genetikus-diakronikus módszerek számára? A két módszercsoport kiegészítheti-e vagy 
kölcsönösen kizárja egymást?

A strukturalista módszerek egyes követői javasoltak már régóta bizonyos szintézist, egységet, 
közeledést a diakronikus és strukturalista módszerek között. így pl. Jakobson: „Synchronic ana
lysis must encompass linguistic changes and vice-versa, linguistic changes may be comprehended 
only in the light of synchronic analysis.” 7 Lévi-Strauss több alkalommal határozottan kijelentette: 
„a strukturalista kritika és a történeti hatáskörű kritika távolról sem zárja ki egymást, inkább köl
csönösen feltételezi egyik a másikat. Egy jó strukturalista tanulmány mindig feltételezi a történelem 
buzgó kutatását, irodalmi tárgy esetében pedig a nyelvészet vizsgálatát: két terület, amely leg
inkább megkívánja a kutató feltételezéseinek külső ellenőrzését.”8 Egy másik alkalommal: „a tör
ténelmi struktúrák elemzése magában foglal egy állandó jellegű visszanyúlást a történelemhez.” 9

Kétségtelen: a szövegek elemzése egyes fázisaiban kiegészíthetik és segíthetik egymást; más
részt sok területen ellentmondanak egymásnak. Mégis, már most lehetne alkalmazni az irodalmi 
művek elemzésére együttesen is e két — egymást gazdagító -  módszert.10

Mindenekelőtt néhány szót az irodalmi szöveg természetéről. A szöveg nyelvészeti-strukturalista 
meghatározását: „a jelek összefüggő rendszere”, vagy ahogy Bense mondja, a szöveg topológiai 
elvéről beszélve: „Szövegek olyan képződmények, amelyek szavakból mint döntő elemekből 
állanak. A szöveg gyűjtőfogalom, ez elemek időben és térben való mindenfajta összeállítására.”11, 
ki kell egészíteni avval, hogy valójában egyetlen szöveg sem létezik függetlenül, önállóan. Minden 
irodalmi alkotás irodalmi, történelmi, pszichológiai összefüggésbe van ágyazva, és csak ebben az 
összefüggésben érthető meg teljesen és véglegesen. Minden szó, minden állítás valami szövegen 
kívüli dologra utal. Még Max Bense is avval zárja fejtegetéseit, hogy a szövegek „Weltrelation”-ját 
kell megragadni, -  ez pedig magában foglalja a „Welt”, a történeti és irodalmi körülmények meg
ismerésének szükségességét. Ahogy Sartre mondja : „egy szellemi alkotás természetszerűleg valamire 
utal”.12 Meg lehetne kockáztatni azt a meghatározást is, amely szerint minden irodalmi mű egy
fajta útkereszteződés, ahol a különböző nyelvészeti, irodalmi, pszichológiai tényezők találkoznak; 
azt is mondhatnánk, hogy a szöveg éppen e különböző elemek terméke; mint R. Fayolle írta nemrég,13 
a mű, a szöveg olyan jelenség, amely „egy történetbe ágyazódik és amelynek megvan a saját tör
ténete”.

A prágai Nyelvészeti Kör már a 20-as években hangsúlyozta, hogy az irodalmi mű sajátos struk
túrájának nemcsak formális, hanem szemantikai része is van (tehát jelentéssel bír), és ahogy az 
irodalmi mű nyelvének vizsgálata csak a nyelv struktúrájának egésze szempontjából lehetséges, 
úgy maga a struktúra csak része az irodalom egész struktúrájának.14 Mukarovsky ezt újabban úgy 
fejezi ki, hogy egy mű struktúrájában művön kívüli értékek, összetevők zárt együttese jelenik meg.15 
S bár az újabb strukturális irányok e felfogástól a puszta formális analízis felé hajlanak el, magunk 
már a struktúrát sem tudnók másként, mint jelentéshordozónak tekinteni.

Olyan módon is lehetne fogalmazni, hogy az irodalmi mű, a szöveg néhány általános törvénynek 
vagy inkább általános szabályszerűségnek is engedelmeskedik, s ezeket strukturalista módszerrel 
fel lehetne tárni. Két nagy hálózat realizálódik minden irodalmi műben; a szövegek bizonyos 
általános vonásai és a különböző irányzatok és tényezők, amelyek meghatározzák a szöveg születé
sét. A strukturalista módszer főleg az első, a genetikai módszer pedig a második rendszerrel fog
lalkozik. Ki kellene tehát bontani, szét kellene választani a szövegben a két hálózatot; az általánost 
és az egyedit, a változatlan struktúrát és az állandóan változó konkrét megvalósítást.16

3. Hogyan lehetséges ez a gyakorlatban? A szintézis különféle módjai képzelhetők el. Pl. :
a) Egy szerző, egy kor különböző szövegei struktúráinak elemzését elvégezve, összehasonlítani
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ezeknek az elemzéseknek az eredményét, egyezések és különbségek köré csoportosítani a jellegzetes 
vonásokat. Az egyezések és különbségek eredményei itt az idő síkján a lélektani és történelmi 
folyamatoknak. Az irodalmi folyamatot (irányzatot, egy műfaj történetét stb.) és az író pályáját 
mint az egyezések és különbségek sorozatát értelmezhetnénk. Sőt felállíthatnánk a különböző 
műfajok s az eltérő korok különböző művei struktúra-modelljét -  és összehasonlíthatnánk a művek 
konkrét megvalósulását e modellekkel -  éppúgy, mint ahogy a metrika egy séma, egy ideális 
modell konkrét megvalósításának tekinti a verset. Különböző irodalomtörténeti, történelmi áram
latokat, alkotó egyéneket jellemezhetünk így kölcsönös egyezéseikkel és különbségeikkel, és az egye
zések és eltérések különleges rendszereként magyarázhatjuk őket. Hasznos lehet ez a módszer az 
összehasonlító irodalomtörténetben is; ezzel az eltérés-rendszerrel kidomboríthatok a nemzeti iro
dalmak egyes jellemvonásai.

b) Meg lehetne kísérelni egy szöveg elemzését egyszerre mindkét módszerrel -  azaz : felépíteni 
egy irodalmi mű struktúráját, formájának szabályszerűségeit stb. -  és, mintegy második lépésként, 
az így kapott struktúrát egy nagyobb összefüggésbe helyezni. Ezt az összefüggést, kontextust meg
határozza: a-b) egy kettős történelmi összefüggés: a) irodalomtörténeti: motívumok, formák, 
áramlatok, hatások, amelyek a szavak, képek kiválasztásában játszanak szerepet; ide tartozik a 
teljes toposz-problémakör; b) a szó szoros értelmében vett történelmi: így nevezve mindazokat a 
történelmi, gazdasági, politikai tényezőket, amelyek a szöveg létrejöttére hatottak; c) a lélektani 
összefüggés -  azaz a költő pszichológiai jellemvonásainak, alkotómódszerének, jellemének, alkatá
nak, sőt rögeszméinek figyelembevétele -  másrészt az általa kialakított világkép.

Ebből a szempontból egy irodalmi mű változatai döntő jelentőségűek, mi több, tanulmányozásuk 
a két módszer közötti egyik összekötő kapocs lehet.

Egy irodalmi szöveg változatai ugyanis -  egyrészről struktúrájának részét képezik, sajátságos 
struktúrákat alkotnak az alkotás különböző szakaszaiban -  megvilágítják és magyarázzák a vég
leges szöveget, mint struktúrát ; de másrészt ezek a változatok már a diakrónia területére vezetnek 
bennünket, mivel egymást követő szakaszokat képeznek a múló időben, azaz magyarázatuk lélek
tani és történelmi szempontokat követel. Épp ezért, ha megfelelő számú szövegváltozattal rendel
kezünk, megkísérelhetjük egyszerre felépíteni a struktúrát és megmagyarázni keletkezését-fejlődését.

A struktúrát a jelzett összefüggésbe természetesen csak összehasonlítással helyezhetjük (más ver
sekkel, más áramlatokkal, más struktúrákkal stb. összehasonlítva) -  tehát át kell lépnünk a szöveg 
határait, hogy egy tágabb kapcsolatrendszerbe építhessük be azt. Az ilyen eljárások segítségével 
hozzájárulhatunk a felépített struktúra megmagyarázásához, értelmezéséhez.

4. A korszerű genetikai, történeti módszer lényegében a következőképpen egészítheti ki, fejleszt
heti tovább a strukturalista módszereket:

a) Megadhatja a strukturalista módszerek által felfedett műalkotás-jellemvonások értelmezését, 
magyarázatát. Ismeretes, hogy e módszerek végeredményben az irodalmi jelenségek általános -  
deduktív — leírását szeretnék adni, ki akarnak dolgozni egy általános érvényű szöveg- és irodalom- 
elméletet, amely minden irodalmi jelenséget megmagyarázna.17 Egy ilyen horderejű vállalkozás 
eredményét illetően szkeptikusak lehetünk, de el kell ismerni, hogy az irodalmi tényanyag félel
metes változatossága, egyre növekvő volta csüggesztő, — és indokolhatja a deduktív eljárásokét. Sőt 
úgy is tekinthetjük az irodalmi folyamatot, mint amely az egyéni kapcsolatoktól a nagy, általános 
kategóriákig vezet. A müvet, a szöveget a különböző pszichológiai, történelmi tényezők segítségével 
kell értelmeznünk, és az így megvilágított műalkotás szerves részévé válik egy nagyobb egységnek, 
az általános irodalomtudománynak, amely az irodalmi folyamat új és ismert elemeivel, a külön
böző műfajokkal, nagy áramlatokkal stb. foglalkozik.

A szövegek és az irodalom néhány általános jellemzőjén túl azonban a műalkotás mindig a maga 
konkrét, pillanatnyi -  történelmi -  formájában létezik, amelyet osztályozni, magyarázni kell tud
nunk. Még a legalapvetőbb struktúrák sem megváltoztathatatlanok, és értékelést, elemzést igé
nyelnek; ami viszont csak akkor lehetséges, ha megvizsgáljuk a történelmi összefüggéseket, az 
irodalmi hagyomány, az irodalmi műfajok és az egyéni alkotás viszonyát stb. Egy újabb nyilat
kozatában maga C. Lévi-Strauss fejti ki: „Nem fogom fel, hogyan lehetne tanulmányozni egy 
irodalmi művet strukturalista szellemben, anélkül, hogy előzetesen ne biztosítsuk magunknak 
mindazt a segítséget, amit a történelem, a biográfia, a filológia nyújthat a magyarázatnak.” A cseh 
strukturalista, L. Dolezel szerint: „Egy művészeti iskola nyelvi struktúrájának vizsgálata csak a 
szinkron analízis és a történeti analízis összekapcsolásával lehetséges.”18 Néhány strukturalista ins-
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pirációjú tanulmánnyal szemben (pl. Ruwet említett munkája) éppen az a jogos kifogás merülhet 
fel, hogy a nyelvi struktúrát, a szövegek szóhasználatát stb. elemezve alig gondol a történelmi 
szemantika kérdéseire. Ugyanakkor ezek a tanulmányok talán nem mindig veszik tekintetbe egy 
korszak, egy irodalom toposzait sem.

b) Másfelől: a történeti és összehasonlító vizsgálat tudna válaszolni egy gyakran hangoztatott 
kérdésre: egy-egy struktúra vagy struktúratípus miért éppen egy adott történelmi és lélektani 
pillanatban tűnik fel, -  létezik-e valamilyen törvény, amely meghatározza, hogy egy struktúra 
milyen korszakhoz vagy lelkiállapothoz tartozik; léteznek-e megkülönböztetett jelentőségű struk
túrák bizonyos jelentések hordozására, bizonyos irodalmi áramlatok kifejezésére.19 Maga Jakobson 
utalt több ízben is erre a lehetőségre, amikor a realista és nem realista irodalom struktúráinak 
alapvető különbségeire mutatott rá.20

c) Végül egy utolsó javaslat : a strukturalista és történelmi, szinkronikus és diakronikus módszerek 
ilyen kapcsolata tágabb perspektívában is rendkívül termékeny lehetne. A két módszert együttesen 
lehetne alkalmazni egy irodalmi folyamat, egy nemzeti irodalom valamely jelentős korszakának 
ábrázolására, vagy akár az összehasonlító irodalomtörténetben. Egy irodalmi áramlat történetének 
elemzése közben meg lehetne állni, hogy egy fejlődési szakasz, az irodalom helyzete, egy műfaj 
struktúrája, egy irodalmi jelenség szinkronikus módszerű vizsgálatát elvégezzük.21 így például egy 
szerző (művészi) biográfiájában előnyösen lehetne a két, egymást kölcsönösen megvilágító módszert 
alkalmazni; a tárgyalt író valamely szövegének strukturális elemzése a történelmi és biográfiai 
kutatás kereteibe illeszthető, -  a strukturális elemzések sora pedig megvilágítható a történelmi, bio
gráfiai és lélektani tények segítségével. Úgy tűnik tehát, hogy a két módszer közös alkalmazásának 
legkedvezőbb területe az irodalmi biográfia. (Ez a műfaj napjainkban kissé háttérbe szorított, de 
mindenképpen alapvető jelentőségű az irodalomismeret számára.)22 Gerard Genette már felvá
zolta az ilyen típusú kutatás egy változatát: „A strukturalista elv itt az irodalom általános fejlődé
sének vizsgálata: egy-egy időszakban szinkronikus metszeteket készítve és az így kapott képeket 
összehasonlítva”.23 A továbbiakban aztán Genette (követve az orosz formalistákat) megállapítja, 
hogy az ilyen kutatómunka feltárhatná egy műfaj, egy forma, egy téma funkcióvá hozásának elvét 
az irodalomtörténetben. Kétségtelen, az irodalmi funkció története a két módszer közös alkalma
zásának egyik eredménye lehetne.

Mindebből egy másik következtetés kínálkozik: az, hogy érezzük a történeti-genetikus módszerek 
felfrissítésének, gazdagításának, kiszélesítésének szükségességét -  itt speciálisan a szövegelemzés 
lélektani és történeti módszerei terén -  egyben úgy véljük, hogy a strukturalista elemzés számos 
módszere gazdagíthatja is őket. Hadd emlékeztessek itt arra, hogy Marx módszere -  főműveiben, 
elsősorban A tőkében — a történelmi elemzésnek és a struktúrák elemzésének kombinációja volt.24 
A strukturalista módszerek eredményei is úgy lennének értelmezhetők, ha a történeti módszerek 
szempontjaival gazdagodnának. így talán itt is ugyanabban az irányban haladunk, a szintézis, a 
módszerek és elemek kölcsönös gazdagítása irányában, mint tudományunk más területein.25

5. Néhány javaslatot említettem csak, inkább munkahipotézist, amelyet a gyakorlatban kellene 
ellenőrizni. De ennek ellenére nem akarom figyelmen kívül hagyni azokat az alapvető különbsége
ket, amelyek elválasztják a két módszert.

A nyelvészeti strukturalizmus egyes kiemelkedő képviselői a múltban sem látták elszigetelt 
struktúrákként, zárt egységként a műveket; a jelenben a Prágai Nyelvészeti Kör munkájának foly
tatói, a cseh strukturalisták (J. Levy, L. Dolezel, H. Jechová) és maga Roman Jakobson képviselik 
azt az álláspontot, hogy az irodalmi mű, a nyelvi és művészeti „sorok” részei egy nagyobb, társa
dalmi-történeti együttesnek, -  természetesen nem mechanikus módon.26

Bonyolultabb a helyzet C. Lévi-Strauss esetében; aki korábbi müveiben elveti a történelem 
fogalmát, a történelem értelmét, ésszerűségét,27 — helyettesítve ezeket egy eleve létező, időtlen 
struktúra-fogalommal; a történeti kutatás így átalakul a formák strukturális elemzésévé, a lélektani 
és logikai jellegű belső összefüggések vizsgálatával. Másrészről a strukturalista elemzéseiben a kul
turális folyamatok pusztán tudatalatti jellegű elemeinek biztosított elsőbbsége is elfogadhatatlan 
a történeti szemlélet számára. A funkció és struktúra szétválasztásának, a történelemnek e struk
turalista felfogása nemrég Lucien Goldman -  szerintem jogos — filozófiai bírálatának tárgya volt.28

Újabban C. Lévi-Strauss -  valamint más neves francia strukturalisták, mint J. Greimas - 
ismét visszatérnek a történelem, a történetiség fogalmához és elhatárolják magukat a rájuk hi
vatkozó „neostrukturalista” kritikusoktól.
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Ezek ugyanis szélsőséges-kiélezett formában képviselik a jelentés nélkül, autonóm struktúra, a 
történelemellenesség álláspontját, az ortodox fenomenológia elvi pozícióit -  csak a kibernetikus 
elméletekből vett indokolással. Az ilyenfajta strukturális elemzések legtöbbje tárgyául eddig a 
kísérleti, hermetikus irodalom egy bizonyos típusa szolgált csak, vagy amint G. Genette nevezte, 
inkább „halott” , távoli, naiv, népszerű irodalom és néhány műfaj, pl. a tárcaregény stb.29 Követ
keztetéseik gyakran csak a mai irodalom egy bizonyos áramlatára alkalmazhatók.

Az irodalmi fejlődés problémája és a kritikai és esztétikai értékítélet kérdéseiben sem lehet velük 
a történeti vizsgálódásnak közös elvi platformja. Vitatható még maga a jelentés, a „message” 
fogalom, a szerkezet és a tartalom kölcsönös egymástól-függése is. A strukturalizmus ilyen kép
viselői ugyanis még annak a lehetőségét is tagadják, hogy a műből bármilyen értelmet kiolvas
hatunk.30

Márpedig az irodalomtörténész, a szövegelemző feladata sohasem csupán a leírás, elemzés, de 
az értékelés, ítélet is, amellyel az irodalmi folyamatban -  az alkotás megszületésének bonyolult és 
dialektikus folyamatában a maga részéről részt vállal.
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guage ? Revue d’Esthétique, Paris 1966. I. 1.1.-tól; más oldalról pedig: P. Macherey: L’analyse littéraire, tombeau des 
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FENYŐ ISTVÁN

Gyönyörű sors
Arcképvázlat Salamon Ernőről

„Nevét Magyarországon alig ismerik” — így kezdte Salamon Ernő emlékét idéző sorait majd két 
évtizeddel ezelőtt Déry Tibor, s ez a méltatlan helyzet csak a legutóbbi években változott. Életmű
véről idehaza sokáig nem esett szó, annak értékeire csak Pándi Pál „elsüllyedt irodalmat” feltáró 
úttörő tanulmányai óta figyeltünk fel, s az épp negyedszázada ukrajnai halálba hurcolt poétának 
csak most jelent meg első költői rangjához méltó, gyűjteményes kiadása Magyarországon.* Azt a 
kivetettséget és szorongató egyedüllétet, mely életművének egyik alapszólama volt, ennyi év után 
végre maradéktalanul feloldotta a magyar költészet hét évszázados monumentumába ölelő méltá
nyoló kegyelet és megindult emlékezés.

Már első versében, a Kenyér mostohái, mi ! című költeményben feltűnik Salamon költészetének sar
kalatos témája és alapvető lírai helyzete: a munkások szenvedése és szolidaritása, s ezzel összefüggés
ben a költő maga-megszabta feladata: pártot állni -  József Attila „pörös száj”-képének elhivatott
ságával — az erdélyi néptömegek, közelebbről a Maros menti famunkások, a telepi szegényemberek 
ügyében :

„Én beszélek, míg éhes szájak vannak, 
és amíg nyomor lesz, addig vagyok, 
amíg szegények lesznek s gazdagok.”

♦Mindmáig békétlenül (Szépirodalmi Könyvkiadó)
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Pályakezdésétől fogva rendkívül tudatos költő Salamon Ernő, akinél -  mint a vele egyidőben je
lentkező „munkásíró” pályatársaknál, Kis Ferencnél, Benjámin Lászlónál, Vészi Endrénél és 
Zsigmond Edénél -  a világnézet, a politikai eszmélődés határozza meg a művészi struktúrát, a lírai 
magatartást. Kevés ilyen költőnk van, aki ennyire magától értetődően, feltétlenül és következetesen 
az időszerű társadalmi küzdelem szolgálatába állította volna poétái képességeit. S ugyanakkor: 
e lírában nincs semmi tételesség, plakátíz, hiányzik az a vulgáris, deklamáló szólamszerűség, amely 
a húszas-harmincas évek magyar proletárköltészetének nemritkán ballasztja volt. Nincs benne sem
mi erőltetettség, mesterkéltség, előre gyártott elem. A politikai-osztályharcos tartalmak egy sajátos 
izzású, eredeti egyéniség önfeltárásán, vallomásos megnyilatkozásain át elevenednek meg, a versek
ben kezdettől fogva a magát átadó bizalom légköre él, az emberekhez fordulás semmi által vissza 
nem fogott, áttetsző őszintesége, szinte légies bensősége érzik.

Az egyszerűség, a tisztaság és a nyílt emberi szó művészi hármasságában rejlik Salamon Ernő 
lírájának művészi értéke, szépsége. Azok közé a költők közé tartozik, akiknél az érzés és a versfor
málás közt nincs eltérés, aki sohasem nyúl külsőleges eszközökhöz, aki csakis élményeiből, a megélt 
élet személyes felismeréseiből csiholja elő költészetét. Az őszinteség, a szinte gyermekien naiv és 
ártatlan közvetlenség varázsa ejt meg verseiben, az olvasóhoz fordulásnak oldott természetessége, 
önfeledt fesztelensége, a lélek ifjonti egészsége a már korán jelentkező szenvedések ellenére is. A lírai 
kötetlenségnek, a személyesség fiatalos bájának és az alakítatlan tisztaságnak e kristályos tónusa, 
amely néhány év alatt, mintegy a harmincas esztendők derekára, Salamon Ernő lírai alaphangjává 
lesz, költészetünkben a legnagyobbak hagyományával rokon : a ládán magát hanyatt vágni szerető 
Petőfiével és a játékosan kötődő, napsugarasan dévaj József Attiláéval. A demokratikus népiesség
nek ugyanabból a morális-szemléleti erőtartalékaiból, a népi kollektívumhoz tartozás hasonló indí
tékaiból fakad Salamon hangjának természetes üdesége és fénye, mint klasszikus társaié.

Eredeti, autonóm és szuverén költőegyéniség, aki maga alakítja ki sajátos hangját, látásmódját és 
attitűdjét — ezt műveiben az első pillanatoktól kezdve erőteljesen érzékelni lehet. Ennek nem mond 
ellent az első korszakában megfigyelhető hatások különfélesége, az például, hogy Szerelmes verseket.. . 
című költeményében Ady szellemujját, a szerelemben küzdő társat kereső megnyilatkozását láthat
juk, hogy később is egy-egy sorában, képében a Csinszka-versek hangulatisága villan elénk. Másutt 
pedig — például a Végítélet, A huszonegy éves ember, Az idegen város, Mint a koldus című versekben — kas
sákos aktivitásra és dinamikára, a Mesteremberek és a Vildganydm költőjének a motorikus mozgáskép
zetekhez való vonzódására érezhetünk rá, illetve Komját Aladár expresszionista stílusjegyeinek, 
evokatív közlésformáinak továbbépítése tűnik fel a pályáján induló Salamon Ernő verseiben. 
Ezeken a pályakezdés utánérzéseit használó műveken azonban átüt valami jellegzetes, karakterisz
tikus, az egyéniség lírai arcélét határozottan kirajzoló sajátosság. A hit, a meggyőződés felhajtó
ereje ez, a költői lélek személyes élmények sokaságán át kiérlelt forradalmisága, szocialista világ
nézeti szenvedélye. Valami elemi erkölcsi eruptivitás pátosza hévül át a sorokon, a nagy emberi 
eszmékbe vetett hit sodrása illet meg, világnézet és művészi látás zavartalan harmóniája, paraleliz- 
musa tartja fogva az olvasót. Kassák absztraháló képei, munka-expressziói, Ady életes szimboli
kája csak az indító energia sebességét kölcsönzik Salamon első verseinek, s a megelőző hagyomány
nak ezt az erőintenzitását teljességgel magáévá éli, egyénivé hasonltja a fiatal költő indulati ihle- 
tettségű, szuverén lírája.

A Februári munkásénekben, az 1933-as grivicai sztrájkharcok alkalmával keletkezett groteszk ódá
ban szárnyal fel először Salamon Ernő tehetsége. Itt jutnak kifejezésre méltóképp költői egyénisé
gének alapvonásai: a ziháló-felelősségre vonó szenvedély, a tört, furcsán pattogó, néha göcsörtös 
ritmusterv és formahangzás, az elvonatkoztató-sűrítő szimbolika, a szavalókórus dübörgő-fenye
gető hangneme, a népi szójárás és képzetkincs alkalmazása, a fojtott indulat és az alliteráló zeneiség 
kontrasztja. S már itt megmutatkozik, hogy a költő tudatosan a legegyszerűbb képhasználatra 
törekszik, olyan képalkotásra, melynek asszociatív értéke, hangulati-agitatív szimbolikája a lehető 
legnyilvánvalóbb, az evidencia érvényével bír. A proletárversnek ezek az erényei drámai-lako- 
nikus tömörséggel ötvöződnek másik ekkortájt született ódájának, a Barátkozz a halállal testvér! 
József Attila Lebukottybxz. olyannyira emlékeztető soraiban. Megformálása és lejtésének pergő, feszes 
dallama egyaránt jelzi a költő lényegre törő, társadalmi folyamatokat összefoglaló-szintetizáló szán
dékát. A lírai helyzet és a környezetrajz realista színei expresszionista tömörítő elemekkel vegyül
nek, az egyszeri esetnek -  az 1933-as letartóztatásoknak -  általános érvényt és hitelt adva ezáltal:
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„Te este hazajöhetsz. Ő ki se mehet, ölelheted a feleséged 
Simogathatod, ha fáj a háta. Hálóinged van, tojást törnek zsírba 
kedvedért. Az ő fejénél rothad a szalma. Lábán rothad a rongy 
Tudsz ölelni hajnalban ? Elnéz éppen a falra és arra gondol, hogy 
kitépi szemeit, miért lát. Agyát, miért emlékezik. Nyelve nem ízlel, 
foga hull. Kérdezd meg, miért? Kérdezd: megérdemelte ?”

Az agitatív egyszerűség és a tömegekhez szóló, messze hangzó tömörség vágya vezeti el azután 
Salamon Ernőt a népköltészet sűrítő eszköztárához, a népballadák ősi tragikus-sejtelmes formakon
vencióihoz, melyeket a költő születésétől kezdve magába szívott a székelyföldi tájakon, s amely -  
a kommunista mozgalomhoz csatlakozása után, a harmincas évek második felében -  költészete 
alaprétegévé erősödik. A Szomorú januári litániában s a Hej ! című dalában figyelhető meg először ez 
a népies formakincs : a kántálás, a büvölő-ráolvasó sejtelmesség, a belső rímek ráütő-nyomatékosító 
folklorisztikus zenéje itt lesz először a lázadó panasz, a felháborodás lírai hordozójává.

E népi siratóénekeknek, panaszos gyergyói jeremiádoknak az erdélyi költészetben gazdag demok
ratikus hagyományai vannak. Elsősorban Szentiváni Mihály, Kriza János és a hozzájuk tartozó ún. 
Remény-kör népdal-tónusát és a Vadrózsákban összegyűjtött székely népballadák hangvételét reve- 
lálják bennünk Salamon Ernő darabjai. Az ő lírájuk tudta ennyire poézissé hasonítani és érlelni 
a székely észjárás és lelki reagálásmód sajátosságait, értette ennyire a népies érzelemformálás plebe
jus egyneműségét, a költői helyzet homogén megvalósítását, a lírai gondolatmenet naiv lélektanát, 
az elégikus szomorúság monotóniájának költői kiaknázását. (Kesergő, Lelkendező, Reménytelen, Jó а 
пар, Szegényember fiának, A férfi elmegy stb.) E hagyományok nyomán Salamon Ernő a székely népi 
dallam-szólam- és motívumkincs művészi alkalmazójává lesz, magas fokon sajátítja el annak gazdag 
asszociatív-hangulatintonáló lehetőségeit, varázslásszerű-biblikus sejtető jelzéseit, ódon komorságú, 
archaizáló nyelvezetét -  s állítja mindezt az osztályharcos forradalmi tartalmak kifejezésének szol
gálatába. A mitikus-bűvölő képzeteket, a gondolatritmusos felelgető sorképzést, a természeti képek 
szimbolikáját, a játékos-illékony stilizálást, a groteszk mondókák mesefényét a költő egy nagyon is 
evilági, nagyon is reális társadalmi tartalom tükröztetésére alkalmazza, az irracionális-tündéres 
meseiség fátyolán átütnek a Maros mente, Gyergyó valóságának hús-vér színei. Aligha véletlen, hogy 
érzelmileg legtelítettebb székely népballadája éppen az a Kemény az életünk című, amelyben egyfelől 
szorosan követi a virágénekekből, haláltánc-versekből és a Kriza gyűjtéséből tanultakat, másrészt 
azonban mindezt az Ady-féle kurucversek plebejus tartásával és hangulatiságával oltja be — lázadó
vá és sistergővé fokozva, modernizálva a műfaj tragikumba hajló, majd mindig dermedt rezignált
ságát. S ha kétségtelen, hogy Salamon költészete az alaptémákkal való többszöri vívódás, nosztal
gikus újrakidolgozás révén néha monotonnak tűnik, ugyanakkor az is bizonyos, hogy ezeket az 
egyhangúbb, színtelenebb témavariációkat is áthatja a népi formakincs és verstechnika változatos
sága, mindig megújuló ritmikája. A kétütemű hatostól egészen a huszonnyolc szótagos ütemekig 
s a legkülönfélébb rímrendekig ível a hagyományos soralakzatok és az új változatok skálája -  a for
mai megoldásokkal is bizonyítva a népköltészetben rejlő esztétikai energiák máig el nem avuló élet
erejét.

Az egyszerűség, tömörség és tiszta versbeszéd erényei azonban egymagukban nem tennék magá
val ragadóakká Salamon Ernő verseit. Az is kell hozzá, amit a költő Mint ezerek, rongyos és szürke. . .  
című versében így jelöl meg: „...csak szomorú szemem sokat lát s szívem belehull a betűkbe.” 
Nemcsak látni és megfigyelni, de érezni és gondolkodni is jól tudott Salamon Ernő, s a marxista 
világnézet szellemét, gondolkodó érzékenységét szüntelenül aktívvá tette. Egy a munkásmozgalom
ban és a gyergyói parasztok közt kiépült rendkívül gazdag emberség, szociábilis érzésvilág, a közös
ség gondjait folyvást magába olvasztó lírai kedély az, ami ennek a költészetnek a nyitját megadja, -  
körülbelül az, amit Illyés Gyula a „nem menekülhetsz”, Váci Mihály pedig néhány esztendővel 
ezelőtt a „százhúszat verő szív” találó képében fogalmazott meg. Egészen kivételes kollektív fogé
konyság, a szocialista néptribun felelősségérzete s ugyanakkor -  egykori szerkesztője, Gaál Gábor 
szavával élve -  a „szegénység átpoetizálására” való hajlam Salamon Ernő legsajátabb vonása, egy 
olyfajta lelkiség, mely hovatovább lemond saját lírai individuuma kiélésétől, s poézise céljának in
takt módon egyedül a forradalmi igazságok prófétálását tartja. A legritkább eset, ha nála az egyéni 
sors pályafordulataival találkozunk, gyöngédségét és képzelőerejét, jóságát és humánumát verseiben 
szinte kizárólag a telepiek számára tartja fenn:
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„Bennem találnak tiszta szóra 
a nincstelen gondolatok 
a véznák és sánták papja vagyok, 
és hirdetem a holnapot.”

*

Versei közt tallózgatva-előrehaladva óhatatlanul feltűnik, hogy ugyanaz a meghittség, önfeledt 
magát-átadás, játszi gyermekesség és szivárványos oldottság sugárzik e művek jó részéből, mint 
amely József Attila költészetében annyira megkap bennünket. Dévajság, hasonlíthatatlan intimitás 
és tiszta harmóniavágy ennek a józsefattilai erezetnek összetevő elemei, a személyességnek valami 
elemi spontaneitása -  a szegénység és szenvedések áradatából tisztán, elpusztíthatatlanul kihangzik 
a szomorúságot elfújó életigenlés hangja. Salamon Ernőről írott tanulmányában Pándi Pál értő 
gonddal mutat rá több ízben a József Attilával való lírai rokonságra, a versek konszonanciájára. 
Sokszor csakugyan egyenesen megdöbbentően hatnak ezek az egyezések, már-már az az érzésünk, 
mintha József Attilának valamiféle alteregója nyilatkozna meg előttünk. így Pándi idézi a Már 
lélegzik a börtönudvar bokra című Salamon-vers részleteit, melyekből joggal hallja ki a Szocialisták 
című költemény záró intonációját, illetve a Már kétmilliárd sorait, a A rajongó, a Gyönyörű szerelem és az 
Anyám dicsérete és Ilonáé című Salamon Ernő-alkotásokban is találóan érzékeli József Attila rokon 
szellemét. Összetevéseit bízvást tovább szaporíthatjuk. A Magányos című vers szigorú némasága és 
elkülönülése például József Attila Téli éjszaka és Eszmélet című verseiben tűnik fel először; a Dal 
a kései nyárról zárórésze a Nyár ismert sorait revelálja bennünk; Salamon Ernő Üdvözlet hazatéréskor 
című ódájának sorai, „bújtam az Első friss mellére és egész Osztállyal kellett, hej, perelnem” 
a Vágó Mártáról írt sorokkal párhuzamosak („ .. .egy gazdag lányt szerettem, Osztálya elragadta 
tőlem”.) Gyerekdal című versének befejezése, „Apám szegény és az anyám szegényebb” egész József 
Attila-ciklust idéz fel bennünk; a Szépen száll a szegénység szolgaság elleni tiltakozása „üthetitek 
nyomomat végig hét határon, szolgatartó kedvetek többé nem szolgálom” -  József Attila Ars 
poeticájának gyönyörű soraival hangzik egybe: „Sziszegve se szolgálok aljas, nyomorító hatalma
kat” ; a feleségéhez, Ilonához írt Ahogy a kivándorlók utolsó sorai pedig az Óda mellékdalára emlékez
tetik az olvasót. S a megfelelések, egybeesések sorozata nyilván ezután is szaporítható még.

Lelki rokonság, ihletazonosság? Minden bizonnyal ez is közrehat a bámulatos egyezésekben, de 
itt többről van szó. A lírai formálás és valóságérzékelés hasonlósága elsősorban a társadalmi szféra 
egyazon abroncsszerű, behálózó szorításából, a szociális mozdíthatatlanság közös élményéből, s 
mindezzel szemben a lefojtott humánum hasonló felfakadásából ered. A társadalmi szituáció és az 
osztálymeghatározottság, amelyben születtek és éltek, indíttatásuk és szociális élményviláguk jelen
tése volt közös József Attilának és Salamon Ernőnek. Az vezérelte őket egymás mellé, hogy ami szen
vedés, fájdalom, kisemmizett nyomorúság volt a húszas-harmincas esztendők délkelet-európai vilá
gában, azt költészetük fókuszába gyűjtötték mindketten.

Az élményei, az ihletései, a meggyőződései és a morális döntései hasonlóak voltak mint József 
Attilának, a költői képességek terén se maradt el sokkal —, a lehetőségei, az életfeltételei, az intellek
tuális feltöltődésre és orientálódásra való alkalmai voltak korlátozottabbak, mint „az utca és a föld 
fia” költőjéé. Félreértés ne essék: a szenvedésekből, a hányattatásokból annak se jutott kevesebb. 
De József Attila mégis Pesten élt, Bécsben és Párizsban járt, az irodalmi élet folyamatának részese 
volt, egy pezsgő szellemi közegben újulhatott meg. Salamon Ernő költővé válása pedig jórészt 
Maros menti sziklavadonban, fenyveserdők, munkáskolóniák ember-nem-járta magárahagyatott- 
ságában bontakozott ki, majd a cukorgyári zsákolás fullasztó robotjában... Innen is magyarázható, 
hogy költészetéből -  erős ideológiai vértezettsége ellenére -  jobbára hiányoznak azok a filozófiai
intellektuális felismerések, a költői eszmélet dialektikus megfogalmazásai, amelyek József Attilánál 
oly magukkal ragadóak. Nem annyira a képességeken, mint inkább a képességek realizálhatóságán 
múlott mindez: az erdélyi munkásmozgalom viszonyai egy közvetlenebb, nyíltabb, népszerűbb 
költőiséget igényeltek. Nem lírai igényük, hanem helyzetük tért el egymástól. Igaza van Déry 
Tibornak, amikor nemcsak világnézet és moralitás, de tehetség és alkotóerő terén is József Attila 
közelében látja a gyergyói költőt: „ . . .  Meggyőződésem, hogy Salamon Ernőben a magyar nyelv 
egyik legnagyobb költői tehetsége lappangott.. .  József Attilán kívül.. .  tán ő az egyetlen, 
akinek költészetében a munkásosztály sorsa és politikai akarata úgy forrt ki, hogy nem ma
radt utána salak.”
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Talán az Egyszerű című dala az, amelyben legáttetszőbben és legérzékletesebben ragyog fel 
Salamon Ernő rendkívüli tehetsége. S ahol ugyanakkor leginkább József Attilával való bensőséges 
rokonulására ismerhetünk :

„Mint az útszéli víz, maradok, 
mint az útszéli víz, megyek, 
nézz belém, megragyogok, 
s eltorzulok veled

Mint az útszéli víz, 
füvetlen, dísztelen, 
élek magányosan, 
élek egyszerűen.

Izem érezheted, 
a színem láthatod, 
magad itathatod, 
a lábad moshatod.

Síma, ha simogatsz, 
süket, ha megcsaholsz, 
megérthetsz, ha akarsz, 
elérsz, ha lehajolsz

A gyöngéd emberséget és közvetlen egyszerűséget ez a tizenhat sor klasszikusan tudja esztétikai 
értékké emelni, a víz képének plaszticitása és légies könnyűsége a tisztaságot sugározza ritka intimi
tással, a bevezető természeti kép költői átlényegítésével. Egy lelkiség és egy magatartás hamisítatlan 
egyszerűségét, egyneműségét és mindenkihez eljutó természetes humánumát tükrözi itt a tiszta víz 
Salamon Ernő által kedvelt hasonlata. Megszenvedett, nehezen kiharcolt egyszerűség ez ! Az egyé
niség belső filozófikus elrendezettsége, világnézeti fegyelme éppúgy előfeltétele, mint a kifejezésért, 
a szinte világító képalkotásért folytatott nyelvi küzdelem. A természettel, tárgyakkal, az áramló való
sággal együttlélegző, átemberiesített vonzásban élő ember nagyfokú lelki koncentrációja áll e szelíd, 
feloldódó, már-már panteisztikus sorok, graciózus harmónia-érzékelés mögött. Az elnyugvásnak 
a költői lélek dialektikája szerint a nagy feszültségű akarati összpontosítás az előzménye. Ennek a 
magatartásnak ugyancsak magasszintű realizálódását láthatjuk az Üdvözlet hazatéréskor természeti 
tájának, a rönktér, anyagtér, gatterek, cirkula, moszt megszemélyesítésében is. A tárgyak és szer
számok, a légrétegek és a telepi tér egésze áthumanizálódnak ebben a forró, konfessziós kitárulás- 
ban. A költő érzelmeibe képes foglalni a hazai kisvilág egész mikrokozmoszát, oly áradóan és termé
szetesen, lelkesen és gyermeki bizalommal, mint a meghittség klasszikusa, József Attila.

Az ilyen nagyversek kihordása és kikovácsolása azonban nála hónapok, sőt évek munkáját felté
telezi. Salamon versről versre viszi magával témáit, variálja, faragja, új meg új változatokkal szem
besíti ihletét — mindaddig, amíg teljesen egybe nem esik témainspiráció és költői megvalósítás. En
nek következménye az, hogy jellegzetes motívumai és gondolatai verseiben vissza-visszatérnek, hogy 
ismétlésekkel gyakran találkozunk, s hogy a költőnek nem erénye a sokhúrúság, a tematikai bőség. 
De ebben nemcsak a költő önmagával sokáig vívódó, küzdelmes munkamódszere játszik szerepet, 
hanem ismét az az elzárt, mindinkább társadalmi légszomjjal fenyegető helyzet is, amelyben élnie 
és alkotnia kellett. Egyik méltatója, Marosi Péter találóan jegyzi meg az Utunkban, hogy a költőnek 
a harmincas években négyszeresen : világnézetéért, nemzetiségéért, származásáért és élethivatásáért 
egyaránt kijárt az üldöztetés. Lehet-e csodálni, hogy az „űzött vad” helyzetében konokul ragasz
kodott megtalált érzelmi-világnézeti sugallataihoz, hogy témái páncélzatával vértezte magát kora 
ellen? Felróhatjuk-e neki, hogy szülei emlékét újra meg újra versbe idézi, amikor az erdélyi bevo
nulás után már csak ez maradt meg számára a telepi munkásnép egykori erőt adó közösségéből?

Hiszen egyéni sorsa ekkor már nem lehetett számára kétséges. Emberi nagyságára vall, ahogy 
azzal szembenézett. Műalkotást teremtett saját közelgő, biztosra vett pusztulásából is. 1'935-ben 
tűnik fel Salamon Ernő költészetében a halál-tudat, amelyet a fasizálódás kényszerített rá Radnóti 
Miklós, Lukács László nemzedékére. Szomorú című versében üt meg először a Járkálj csak halálra-
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ítélt! tragikuma -  a „nemzetközi internáló táborok” és „magasfeszültségű kemencék” említésével 
a költő irodalmunkban az elsők közt anticipálja Auschwitz szörnyűségét. Önbiztató monológjai — 
például A rajongó, Magányos, Halál előtt című műveiben — ettől kezdve egyre keserűbbek, színeik 
fakóbbak, távlatuk kopárabb, de erkölcsi imperativuszuk tartása és indulati gyújtása a régi. A ter
mészet, hegyek és vizek látomása az elmúlás szuggesztióját sugározza már, de az életigenlő ösztön 
át- meg átszaggatja a haláltudat hálóját -  nagy költészetet lobbantva fel ebből a feszültségből. 
Mintha csak arra vállalkoznék bennük, hogy tanulságul egy-egy ilyen versébe integrálja mindazt 
a nyomást és traumát, amivel nemzedékének szembe kellett néznie. A vad halála című versének 
lélekállapota a maga módján éppoly drámaian reprezentálja a fasizmus közegét, mint Radnóti 
1942-es Száll a tavasza., vagy Picasso Guernicájának ismert részletei. Hasonlóképpen a Sötétedik 
című verse is, melynek befejezésében -  „ . . .  csak egyedül fúlok, falok, se takaróm, se szeretőm, ha 
elaluszom, meghalok. Félek az idegen időn” -  a Nincsen apám, se anyám ismert formái térnek vissza, 
de a játékos hetykeség helyén tragikus szorongással. S még ez a nyomasztó, fokozhatatlanul pesszi
mista válsághangulat is mennyire telítve van az élet hívásával és üzenetével, mint ahogy a Mind
máig békétlenül halálvárását is mennyire ellenpontozza a pokol tornácán is megújulni kész vitalitás, 
a fakitermelés munkás zsongását megelevenítő képek sora, a versképzés perdülő-gyönygyöző 
ritmusa !

E halálváró-halállal dacoló költői tudat a pálya újabb magas pontját jelentő Férfiúdal, dana, 
hahota című ódában teljesül ki leginkább. Az emberi méltóság és a munkás tetterő himnusza ez a 
költemény. Ömlő dikciójában, felkiáltásaiban, ritmusa pergő elevenségében, feszesre húzott vers
mondataiban, hasonlatpéldázatainak egymásra tornyosuló halmozásában s a páros rímek kemé
nyen koppanó-nyomatékosító nyelvzenéjében még egyszer összpontosul az a kedv, hit és büszkeség, 
amely olyannyira sajátja volt ennek az erőtől duzzadó lelkialkatú embernek. A lírai hőfok magas 
intenzitásához a magát fegyelmező intellektus összpontosító ereje társul : a felfokozott, izzó érzel
mek és a dialektikus logika művészi igazságai, a feltörő vallomás és a tudatos marxista felismerések 
kettőssége folyvást emelkedő feszültséggel telíti a verset. Az értelmes szenvedély töretlen ívű fel
szárnyalását érzékelhetjük benne.

Azután már csak Ilona maradt a költőnek és az igazság utáni epedés. Az utolsó verseket egyedül 
a kommunista feleség alakja tölti be, aki egyszemélyben testesíti meg Salamon Ernő számára 
mindazt a szeretetet és megértést, amitől a „gyönyörű sors” megfosztotta őt. S ezek a versek nem
csak azért rendítenek meg, mert a Csinszka-versekhez, Flóra-versekhez hasonlóan a menekülő 
emberség szállóigéit fogalmazzák meg újra, de mert követetten jelzik azt az űrszerű magányt is, 
amelyben utolsó két esztendejében élni kényszerült a költő. Ha Ilona eszményi alakját Salamon 
kései költészetéből kivesszük, szinte légiesen testetlenné válik ez a világ. Csak az emlékek lámpásai 
és a „nagy hosszú út”, a halál csillagai világítanak e kiüresedett kozmoszban. Eszméibe vetett 
hite azonban ekkor sem gyengült, utolsó műveiről elmondhatjuk — kölcsönvéve Benjámin László 
szép költői képét - , hogy bennük még sírkövét is maga faragta a költő. A Dal utódoknak, de külö
nösen a Végrendelet nemcsak testamentum, hanem hajszálpontosan illő, társadalmilag mélyen 
tudatos lezárása egy általuk maradéktalan egésszé teljesedő életműnek. Kozmikus űrt emlegettünk 
az előbb? Az az érzésünk, mintha ezek a végső búcsúzó művek már valóban szinte az éteren át 
mondanák el számunkra a költő végső üzenetét:

, ,. . .  Hiszek a dolgozókban, mert keresztülmentek az igazságtalanság, félrevezetés, kiszolgálta
tottság, a szolgaság, műveletlenség, éhezés és betegség hétpróbáján. Nem úgy, hogy minden dol
gozó egy-egy gáncstalan lovaggá változott volna, vagy minden munkásasszony dicskoszorús mat
rónává, hanem hogy kigyöngyöztek magukból okos jóságú, tiszta tekintetű, rendületlenül bízó 
férfiakat és nőket -  olyan élcsapatot, amilyennel rajtunk kívül más osztály vagy réteg nem dicse
kedhetik. Ez a hétpróba, melyben jogunk gyökerezik a jövőhöz: ez a gyönyörű sors!”

*

A Szépirodalmi Könyvkiadó gondozásában megjelent kötet Becsky Andor avatott válogatásában 
mutatja be Salamon Ernő költészetét. A versanyag összeállítása pontos és hiteles, s csak helyeselni 
lehet, hogy a válogató felvette a kötetbe az Ének a szolgák sorsáról című színpadi költeményt is, a 
telepi nép realista ábrázolásának és a népköltészeti víziónak e különös fényben irizáló együttesét. 
Célszerű lett volna azonban egyúttal a költő egyéb műfajokban alkotott műveit is bemutatni, 
hiszen a legközelebbi években újabb válogatás megjelentetésére aligha kerülhet majd sor. így
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például Telepi nép című verses játékát, már csak azért is, mert ez a darab sajátos alkotása a népies 
avantgarde-nak : a telepi élet népi koloritja az expresszionizmus elvontságával, poentirozó szim
bolikájával és groteszk kiélezéseivel keveredik. Mindenképp több egyszerű kísérletnél. Hiányoznak 
továbbá novellái is, így a Gyilkosság című 1933-ból, amelyben ugyanezt az általánosító expresszio
nista szimbolikát és harsány pátoszt érzékelhetjük; továbbá a segédmunkás zsákolás dokumen
tuma a Horthy-uralom idejéből: a Hangverseny az egeres raktárból című elbeszélés, melynek népi 
ízessége, szólásainak zamata és humora egy új törekvést villant elénk Salamon Ernő életművében.

Bevezető tanulmányt Pándi Pál írt a kötethez: értékeit már Elsüllyedt irodalom? című vállalko
zásának megjelenésekor méltattuk. Ami belőle hiányzik, azt egy bevezető tanulmánytól nem kér
hetjük számon : Salamon Ernőnek a Korunkhoz és az erdélyi szocialista irodalomhoz való viszonyát 
még ezek után kell behatóbban elemeznie az irodalomtörténet-írásnak. A most megjelent kötet 
egyik legfontosabb tanulsága éppen az, hogy ráirányítja a fényt a Salamon körül élő és ható kom
munista pályatársak, így Brassai Viktor, Józsa Béla, Korvin Sándor, Nagy István, Szilágyi András, 
Antal János és Csehi Gyula kellően nem méltányolt munkásságára. S az ezután következő kutatás 
feladata lesz az is, hogy árnyaltabban felderítse Salamon Ernőnek a Szép Szó hoz, a Kelet Népéhez 
való viszonyát, a Brassói Lapokban és a Reggeli Újságban végzett újságírói munkáját, napfényre 
hozza cikkeit, riportjait. Nem azért, mintha az, amit tőle ismerünk, nem lenne így is kerek egész. 
De a költő teljességes szép élete és az azzal olyannyira egyberímelő írói műve igazán érdemes arra, 
hogy minden íze, alkotóeleme öröksége lehessen a szocializmus nemzedékeinek.

DIÓSZEGI ANDRÁS

A  novellista Illés Endre
í .

Lehetetlen Illés Endrét, anovellistát, a drámaíróval és a kritikussal szembeállítani. Színművei fon
tos szerepet töltenek be az új magyar dráma történetében. Az első, a Törtetők (1941), éppúgy, mint 
a legutolsó, Az idegen (1965 ) : céltudatos dramaturgiai kísérlet. Irodalmat teremteni olyan területen, 
ahol évtizedek óta már csak a „társalgási dráma” illúzióit és hazugságait igényli a polgári közönség. 
Ezt méltányolja örley István, amikor a drámaíró lebecsülése, az irodalomba való visszautasítása 
ellen lép fel. Mint Ambrus Zoltán, ő is az elsekélyesedéstől félti a magyar színpadot. Színház és iro
dalom egyesítésében látja a megoldást. Németh László mellett tör lándzsát, felismerve, hogy „az 
író bravúrja a drámaíróéval egyesül” ; s Illés Endre mellett, amikor a Méreg (1942) fanyalgó kriti
kusaival száll perbe a Magyar Csillagban.

S a kritikus, az újabban gyakran a szépíró fölött látott esszéista judíciuma sem valamely külön 
talentum. Életműve egységet alkot, munkásságának egyik területét sem lehet a másik nélkül meg
érteni. S ha vizsgálódásunk centrumába mégis a novellistát állítjuk, ezt nem esztétikai ítéletül szán
juk. Maga az író késztet bennünket erre összegyűjtött novellái, a Száz történet (1966) közreadásával. 
Ez a tudatos írói elgondolás szerint felépített két kötet fontos állomás pályafutásán. Űj, teljesebb 
megvilágítását adja a novellaíró négy évtizedes fejlődésívének. A teljes életműnek azokra az össze
függéseire irányítja a figyelmet, amelyek eddig rejtettebbek voltak.

Művészi fejlődésének teljes térképét a novellák nyomát követve járhatjuk be. Világképének é s 
alkotói módszerének legsajátosabb törvényei a novellákban alakulnak félreismerhetetlen egyéni, 
írói stílussá. Általuk lesz a Nyugat fiatalabb évjárataiban útnak indultak sokszor nehezen kontú- 
rozható sokaságában a biztos egyéniségű, markáns kevesek közé sorolható.

2.

Művészi világképének, magatartásának eddigi megközelítései meglehetősen sztereotip képbe foglal
ják alakját.

Eszerint ő is az a Nyugat „harmadik nemzedékében” indult művész, akinek a világhoz való viszo
nyát szinte véglegesen eldönti fiatal éveinek „kettős csalódása” . A kiábrándulás a gerinctelen ma
gyar polgárságból ; s a kiábrándulás forradalomból és ellenforradalomból, általában a politikából.
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A kényes intellektuális és erkölcsi különállást választja pozícióul. Távol áll minden baloldali mozga
lomtól; és szemben a kurzussal, a könnyű sikerrel és megalkuvással. Nem hisz a varázslatokban, 
illúziókban és hazugságokban, melyeket „kiútként” a kor polgári életérzése kínál. A szűk, elszige
telt kört, amelybe visszaszorult, vállalja, de minden ízében, hű anatómusként, végigvizsgálja, s kö
nyörtelen diagnosztaként ítéletet mond róla. Az egykori orvostanhallgatóból, szinte sablonosán, 
„kritikai realista” lesz, a test betegségei helyett a társadalom, az erkölcs, a lélek nyavalyáinak bonc- 
noka. Könyveinek címei a bíráló attitűdöt is megvilágítják, nem csupán a tárgyat, amelyről szól
nak: Törtetők (1941), Kevélyek (1947), Hazugok (1949), Hamisjátékosok (1947).

Pontos, megbízható kép ez, Illés Endrét is jellemzi. De máris túl általános ahhoz, hogy benne az 
egyéniség igazi erejét észrevegyük. írói módszerét kell közelebbről szemügyre vennünk, hogy talá
lóbb arcképet rajzolhassunk.

A harmincas években írt novelláit kritikusai gyakran impresszionistának találják, Bóka László 
az első novelláskötet, a zjsuzsa (1942) mondataiban szecessziós túldíszítettséget is fölfedez. Illés 
azonban m ár ekkor is szinte ridegen és könyörtelenül fogalmaz. Stílusába beleivódott az orvos szem
lélete, egy olyan precíz, természettudományos réteg, amely épp patinásságával tetszett ismét új
szerűnek. A Hamisjátékosokban (1947) csupa anatómusi, boncnoki hasonlat, kép, metafora szugge- 
rálja a tekintetet. „Miért vagy ilyen fehér, meszes és idegnélküli” -  szólongatja a kisregény hőse 
a világítóudvar sötétjébe zuhant, élettelen, öngyilkos női testet. „Attól félt, hogy az egyszerű érintés
sel megsemmisítheti a bordák vagy a váll külön alkatát. A gyermekkori irtózat ébredt fel benne : 
az agyag csonttalansága.” „Ez az arc, az elég tetszetős felhám alatt, birskörtéből van. Aki beleharap, 
fojtó, száraz, keserű növényi rostokat ízlel. Szúrós és szálkás rostokat.” „Ugyanaz a méreg, mely 
később szétroncsolta szerelmüket.” A fiatal Bródy Sándor írt így a Doktor Faustusban ; s Zola, a Naná- 
ban, az elmúlt század friss természettudományos tudásának birtokában.

Az anatómusi megfigyelő aprólékosság, a diagnoszta pontossága és könyörtelensége a naturalisták 
sorába utalja Illést. S még inkább a tematika, az emberi test beteges elváltozásai, s a kóros erkölcsi 
és pszichológiai torzulások iránti érdeklődése. És mégis, mi sem tévesebb, mint modem naturalis
tának látnunk őt. Útja eltér a húszas-harmincas évek divatos naturalistáinak és pszichologistáinak 
útjától, s nem torkollik bele az ötvenes-hatvanas évek francia „nouveau roman”-jának kísérletébe. 
Szuverén egyéniség, akinek művészi karakterét épp az teszi pregnánssá, hogy szinte aszkétikus erő
feszítéssel vágja ki magát „a naturalizmus ólomkamrájából”. E művészi törekvés következménye 
az is, hogy tudatosan elfordul a túlhaladottnak látszó műfajtól, a naturalista regénytől, s az esszé 
mellett a novellát választja fő kifejezési formájául. Tudja és vallja, amit Babits fogalmazott meg, 
hogy „a konvenció mindig könnyebb és biztosabb hatást jelent, mint az élet friss kifejezése, melynek 
külön szuggeszció és beidegződés kell”. A novellista Illés Endre, miközben elfordul kora legnyo
masztóbb konvencióitól, a friss és eredeti művészi érzékelés új lehetőségeit kutatja.

A fiatal, kényes ízlésű kritikust leginkább a harmincas évek felszínes „sikeres irodalma” taszítja, 
melynek voltak tehetséges képviselői, de a nagy átlag menthetetlenül belesüllyedt a giccsbe, a mora
lizáló és pszichologizáló közhelyekbe. Szimpátiáját leginkább az új életdokumentumokat hozó szo
ciális realizmus nyeri meg, annak nyers, móriczian „barbár” stílusa éppúgy, mint a Gelléri Andor 
Endre „tündéri” irányzata. A kritikus vitája a sikerirodalommal ekkor, a pálya első szakaszában, 
elsősorban még önvédelmi harc. Neki ugyanis, mint írónak, nem adatott meg, hogy akár új élet
dokumentumok, akár a szárnyaló fantázia segítségével törje át a felszínt, s hatoljon a valóság lénye
ges összefüggéseibe. Élményvilágának polgárian zárt, szűk köre, s világnézetének, humanizmusának 
elvontsága egyaránt arra kényszeríti, hogy egy, a magyar irodalomban kevesek által járt s kevés nép
szerűséggel kecsegtető irányt válasszon.

3.

írói módszerét kezdettől fogva nem csupán az anatómusi megfigyelőképesség és a pontos diagnózis 
-  részletek iránti naturalista vonzódás -  jellemzi. Sokkal egyénibb, jellegzetesebb tulajdonsága, 
ahogyan a részletek közötti logikai kapcsolatokat kutatja. Tehát racionalizmusa egymástól egészen 
távoleső mozzanatokat, különböző életsíkokon lejátszódó eseményeket képes váratlanul összekap
csolni. Ezért novellái nemcsak érdekesek, megkapóak, meghökkentőek, sőt olykor megdöbbentőek, 
hanem váratlan következtetéseket és ítéleteket is tartalmaznak. Erős érzelmi hatást keltenek, s egy
szersmind elgondolkodtatnak, felrázó intellektuális élményt közvetítenek.
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összekapcsoló logikájának mechanizmusát legegyszerűbben talán A mélyben című, fiatalkori 
novellája (1927) szemlélteti. A fiatal orvostanhallgató fölfedezi, hogy a legtöbb, keze alá került 
bonctermi hullának hiányzik a nevetőizma. Egyidejűleg megfigyeli, hogy a kietlen sorsú proletárok, 
akik közül a hullakamra lakói kikerülnek, sohasem nevetnek. Egy anatómiai tény s egy szociális 
jelenség, két egymástól távoleső életszféra között fedez fel logikai kapcsolatot. A két, önmagában 
jelentéktelen, semleges részlet összekapcsolása révén formál kimondatlanul is éles ítéletet. Indulata 
nem közvetlenül a „tények” ellen irányul, azokat szinte természeteseknek, változtathatatlanoknak 
látja. Ellenben gyűlöli a lényeges összefüggéseket elfedő hamis illuzionizmust, amely a „minden rend
ben van” idilli látszatát szuggerálja. A novella ironikus csattanójában kifejezett ítélet, finoman és 
szkeptikusan, ez ellen az illuzionizmus ellen irányul. „A medikus elszédült a boncolóasztal mellett, 
a feje is fájni kezdett. Levetette köpenyét, meleg vízben még egyszer megmosta a kezét, és kiment az 
utcára. Egy lány ibolyát árult.”

A pengevillanásszerű gyors kapcsolásokkal ábrázoló módszer a negyvenes évek elejéig majdnem 
félelmetessé finomul. Az apró, jelentéktelen részletek logikai szembesítése szinte tökéletesen szét
szórja a látszatokat, szétfújja az illúziókat. Illés leleplező író, akiben egy keményen ítélő szatirikus 
kvalitásai halmozódnak. S hogy mégsem egészen félelmetes, s hogy mégsem igazi szatirikus, az vilá
gának belterjességével függ össze. Azt írja, amit ismer. A hazug és hisztériás úrinőt, az életcél nél
küli lebzselőt, a sznob, perverz hajlamú orvosprofesszort, a medikust, aki elbukik az emberség vizs
gáján. De mindez egyszersmind mellékes is az őt izgató probléma szemszögéből.

ítélő, szatirikus hajlamai révén legtöbbször mint moralistát emlegetik, mint olyan írót, akit 
„vitathatatlan: elsősorban az erkölcsi kérdések izgatták és izgatják”. Holott semmi hajlama a 
moralizálásra. Amit novelláiban meg akar mutatni, az korántsem egy adott társadalmi réteg 
szociális bomlásának, morális dekadenciájának az állapota. Többre törekszik, mint a felszíni ana
tómia és diagnózis, összekapcsoló logikája világnézeti kérdésekig, következtetésekig és ítéletekig veze
ti. Azért tapad oly mániákus figyelemmel szűk világához, mert benne tudja legérzékletesebben meg
ragadni korának -  a húszas-harmincas évek polgári értelmisége szempontjából -  legfájdalmasabb 
világnézeti problémáját. Egyszersmind egész életművének is alapgondolatává fejlődik ez a világ
nézeti problematika. Összekötő vonal lesz a fiatal kor, a negyvenes évek és a mai fejlődési periódus 
változó tematikájú elbeszélései között.

4.

Látszólag moralizáló elbeszélés Illés egyik legleleplezőbb erkölcsrajza, a Teljes világítás (1943). 
Simulékony, laza erkölcsi felfogású fiatal lány s öregedő, kellemes és tiszteletre méltó professzor 
készülő szerelmi liezonját rajzolja. Az idillt azonban szétfoszlatja az élet váratlan, mindent „teljes 
világításba” állító összekapcsoló-logikája. Az asztalfiókban lelt perverz fényképfelvételek s a pro
fesszor elferdült érzelmi-érzéki élete közötti összefüggés morálisan elviselhetetlenné teszik a lány 
helyzetét. A fő írói mondanivaló azonban túlvezet a morális ítéleten. A fényképek teljes megvilágí
tásba állítják a professzor életfilozófiáját is, a kissé öncélú, homályos értelmű szavakat a „részletek” 
jelentőségéről. „Milyen folyékony nyelven szól mindaz, ami az életünkben kicsiny. Persze, a nagyra 
is akadnak még szavaink. De az emberek már csak a ’kicsi’ nyelvét beszélik, mindig csak azt. Tudja, 
mi ez? -  fordul hirtelen a lányhoz. -  Az unalom.” E világnézetből, még ha az érzékek épek volná
nak, sem születhetne igazi, emberi vonzalom. A professzort nem a lány egész emberi mivolta érdekli, 
megelégszik a perverz felvétellel, sőt annak egy kinagyított részletével. „Rettenetesen nagy, halott 
és hideg a meztelen test -  fogalmazódik meg a lány riadt érzéseiben az írói ítélet -, csak az emberi 
érzések titka hidegebb és félelmesebb a levetkőztetett testnél.”

A figyelmeztető logikával összerakott apró részletek egy olyan életfelfogás előretöréséről árulkod
nak, amelynek alapja az ember embertől való teljes elidegenedése, az individuum hipertrófiás túl- 
növekedése. A partnerek, akik e világban egymással házastársi, baráti, szeretői, szülői, gyermeki, 
tanítványi vagy bármely más viszonyba kerülnek, tökéletesen idegenek egymás számára. Számukra 
a másik ember, bármily viszony is van köztük egyébként, nem több mint médium, játékszer, hasz
nálati cikk, üres tárgy. Utóbb, a társadalmi viszonyok átalakulását érzékelve, Illés nem elégszik 
meg az elidegenedés világnézeti megnyilvánulásainak ábrázolásával. Az indítékokat is keresi, me
lyek e világnézetet fenntartják, újratermelik, szubjektíve megokolttá teszik. Ebből a szempontból 
különösen jelentős írói elmélyülést, intellektuális gazdagodást mutatnak a legutóbbi években kelet
kezett drámái. A Türelmetlen szeretők (1959), a Homokóra (1961), a Rendetlen bűnbánót (1963) s Az
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idegen (1965). Ez utóbbi konfliktusának intellektuális kontúrjai különösen élesen körvonalazottak. 
Éva, a darab tragikus hősnője tiltakozik az ellen, hogy férje üres tárgynak, szükséges robotgépnek, 
szórakoztató médiumnak tekintse. Szuverén, emberi mivoltát védelmezi. A filozófia, amelyet férje 
hangoztat a húsz év előtti novella professzorának felfogásával egyezik. „A világ egyre nő -  hangoz
tatja - , a világ egyre nagyobb és az a veszély fenyeget, hogy belefáradunk a világ gazdagságának 
az érzékelésébe. Az egész világot már nem is érzékelhetjük, csak egy-egy részletét, egy-egy jelenség
nek a felét, vagy a negyedét. Még soha nem volt ilyen brutális ellentét az egyes ember és az óriási 
világ között. .  . Vissza kell húzódni egy kis körbe, ott kell élni, egyre kisebb körökben, egyre kisebb 
részletek között,különben belefulladunk az óriási kiterjedésekbe,az ijesztő összefüggésekbe.. .  Mi
lyen kellemes egy részlet. A kiszakított részlet. Az öröm -  árnyék nélkül. Azt ajánlom neked, hunyd 
le a szemedet, és csak annyit érzékelj a világból, amennyi elviselhető. A többivel ne törődj.” Ez a 
szofisztikus érvelés az önzés önvédelme, már hiányzik belőle a húsz év előtti professzor fölényes nyu
galma, hátrál, indokol, magyarázkodik. A polgári individualizmus világnézetét valló intelligencia 
objektíve tarthatatlan erkölcsi pozíciójába enged betekintést.

Az elidegenedés világnézeti indítékait kutatva tehát az embernek a valósághoz, az egész élethez 
való viszonyát vizsgálja. Ezért tágul világa fokozatosan, ahogy a problematika súlya növekszik. 
Míg a negyvenes évekig jobbára csak „társasági” szférákban mozog, később mind szélesebb kört 
fog be tekintete. Szembetalálja magát az elidegenedés legszélesebb társadalmi következményeivel. 
Egy sor megrázó novellája, mint A párbaj (1942), a Paradicsomlé (1943) a züllött grófok, kalan
dorok, dzsentri katonatisztek hazárd életfilozófiájában a fasizmust ragadja meg, „köznapi” meg
nyilatkozásaiban. Ezek a típusai már nem csupán unottak, közönyösek, betegesen önzőek, hanem 
agresszívek és veszedelmesek is. Róluk szólva megnő a szatirikus nehézkedési ereje. Ez az erő nem 
csökken azokban a mai novellákban sem, melyekben egy történelmi értelemben lezárt, de világ
nézeti szempontból még nem véglegesen elintézett múlt problematikájába nyúl vissza. Ebben az 
utolsó periódusában különben nemcsak a szatirikus lesz erőteljesebb, hanem a lírikus is. Nyíltabban, 
magabiztosabban szólal meg személyes énje, az emberi szuverenitásához ragaszkodó s a teljesség vi
lágnézetét valló entellektüel, aki sokáig csak szenvtelenül, szemérmesen, elrejtőzötten volt jelen 
tulajdon világában.

5.

A lírikus Illés Endre legjellemzőbb vonásai 1959-ben írt Kettős kör című novellájában bontakoznak 
ki. Ez a novella adja legvilágosabb magyarázatát, milyen érzelmi és intellektuális rétegekből táp
lálkozik, a legsivárabb környezetben is, a teljes emberség megőrzésének szívós indulata. Édesapja 
alakját idézi fel, a halál előtti, apróságokban is jelentős életmozzanatokban. A gyermekkor emlékei
ben felidéződő apa is különös vágású, a múlt század lateiner értelmiségének soraiból nőtt jellem, 
súlyos és példamutató egyéniség. Könyvespolcán Kemény Zsigmond és a századvégi prózaírók 
kötetei sorakoznak, a magyar polgárosulás tragikus sorsú szellemi úttörői. Lemezgyűjteményében 
klasszikusok és modernek együtt, köztük „az első magyar Bartók-lemez”. A hagyomány tisztelete, 
az új szépségek iránti fogékonyság a hamisnak és az őszintétlennek megvetése jellemzi a ház atmosz
féráját, alakítja a gyermek egész életfelfogását. „Apám -  emlékszik vissza a halál fájdalmas pilla
natában az író -  mindig úgy beszélt velem, ahogyan felnőttekhez szólt. Egyetlen szavával sziklákat 
hengerített rám. ’Hamisan énekelsz’. Soha többé nem énekeltem. Nem is tudtam volna énekelni. 
Nem is én — a hangszálaim szakítottak az énekhangokkal.”

Illés erkölcsi és világnézeti mércéje ebből a klasszikus polgári környezetből származik, mely ha 
nagyon szűk körre szorítkozva is, de létezett. S Illés előtt többen is hírt adtak már róla, elsősorban 
épp azok a novellisták, akikkel a legbensőbb rokonságban van. Korai novelláinak hátterében is 
gyakran bukkan fel mintegy a dekadencia, a morális és világméretű bomlás ellenpontjaként a fiatal
ember, az író személyes énje, aki szembeszegül a bomlással. Egyes írások, mint a kisregénnyé kike
rekedő novellaciklusok, a Zjsuzsa (1942) és a Hamisjátékosok (1947) azt az embert ábrázolják, takarat- 
lan őszinteséggel, akinek súlyos küzdelmet kell vívnia önmaga integritásáért. Később a nyílt sebeket 
viselő lírikusból zárkózott, személytelenül ítélő bíró lesz, aki csak egy szemvillanással vagy éppen 
hallgatásával fejezi ki belső émelygését. Ezt az attitűdöt leginkább a végső világnézeti lezüllést 
ábrázoló szatirikus novellái, a Belvárosi karácsony (1944), és az Egy vacsora 1946-ban (1946) jelzik. 
S ebből a szenvtelen hangnemből vált át fokozatosan az emberi szolidaritás gondjait kivalló, a
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humánumért aggódó lírikussá, az Andris (1956), a Nehéz tavasz (1962), a Varjúleves (1963) érzelem
gazdag elbeszélőjévé. Védtelen hősnőjét az igazságra érzékeny emberek védik meg farkaserkölcsű 
támadójától. Az író is ott van köztük, hangja egyszerre szigorú és reményteljes. „A lány arcán még 
égett az ütés. Talán tízen is állhatták mellette, talán húszán is. Haraggal, felbolygatva, szeretettel, 
zavartan néztük egymást. Nemsokára megvirrad. Vajon ki maradhat meg közülünk itt a házban, 
a furnirajtók és rongyszőnyegek mögött? A bőröndökön, matracokon, batyukon? Ki lesz a szeren
csés? Talán senki. De ezt a lányt most mindannyian visszavezettük a szobájába.”

Illés Endréből a lírikus visszhangzik legmélyebben jelenkorunk szocialista irodalmának problema
tikájára. Nemcsak novelláiban, hanem szenvedélyes tanulmányaiban, s hidegnek ítélt, intellektuális 
drámáiban is. Kétségtelen, ezek a drámák nem a naturalista életábrázolás szabályait követik, 
sokkal inkább meditációk és vallomások. S az erkölcsi bomlással, a dekadenciával szembenálló 
drámai ellenpont sem annyira drámai, mint inkább lírai természetű, hasonlóan a novellák struk
túrájához. Ez a líraiság a színpadi feszültség legfontosabb forrása, éppen úgy, mint Németh László 
drámáiban, vagy éppen a fiatalabb drámaíró generáció számos jelentős munkájában.

Erejének lényege foglaltatik e líraiságban; egyszersmind ez mutatja legőszintébben erejének 
határait is.

6 .

összekapcsoló logikája, az a módszer, amelynek segítségével írói egyéniségét felépíti, ugyancsak 
örökség. De több, mint családi örökség. Azt folytatja a tragikus polgári íróelődök intellektuális ha
gyományából, ami a legértékesebb, s ami ezért a legkevesebbeknek maradhatott birtokában. Élesen, 
tisztánlátó, megtéveszthetetlen racionalizmusukat. Midőn az egymástól távoleső részletek között 
váratlan kapcsolatokat teremt, korántsem a századelő divatos, freudi megérzései, a bergsoni intuíció 
ráismerései telítik ihletét. Mestereitől, Babitstól és Kosztolányitól, akiktől talán a legtöbbet tanult 
világnézeti komolyságból, kompozicionális és stiláris fegyelemből, e vonatkozásban távolodik el 
leginkább. Számára a létezésben, s így az embernek embertől való elidegenedésében sincsen semmi 
irracionális, misztikus, megfejthetetlen.

Legfőbb példaképe Stendhal, a fiziológiai, társadalmi, erkölcsi és lelki mozzanatok, véletlensze- 
szerűségek között világos, oksági kapcsolatot felkutató, realista mester. Az ő példamutatása nyomán 
deríti fel s rakja össze, szétszórt mozaikdarabjaiból is, ennek a logikusan analitikus, racionalista 
magyar prózai hagyománynak a folytonosságát. Lövik Károly, Papp Dániel, Ambrus Zoltán, Csáth 
Géza, Nagy Lajos s Móricz Zsigmond, a Barbárok Móricza törték számára azt a keskeny, népsze
rűtlen utat, amely a kutató és ítélő elme józan, örömtelen tisztánlátásával ajándékozza meg olva
sóját.

E hagyomány birtokában Illés nemcsak a megőrző, hanem a kezdeményező szerepét is betölti. 
Racionalizmusa, intellektuális igényessége, problémaérzékenysége révén természetes, benső kontak
tusa van a korszerűség lehetőségeit és kritériumait kutató törekvésekkel. Látásmódja, stílusa tehát 
erkölcsi, világnézeti s egyben esztétikai értékei révén is megkülönböztetett helyet tölt be prózánk
ban. A magyar próza egyik világirodalmi esélye is ez a kemény, sallangtalan, kristálytiszta hang.

Folyóiratunk ez évi 3. szám ában összefoglaló cikkeket közöltünk 1966 m agyar irodalm áról. Nemcsak 
az elm últ év termésének számbavételét tarto ttuk  feladatunknak, hanem  az élő irodalom  összefüggéseit 
és folyam atait elemezve, igyekeztünk hozzájárulni a m agyar szocialista irodalom  értékrendjének ponto
sabb m eghatározásához is.

Cikkeink egyik-másik m egállapítása körül v ita  kerekedett. íg y  például a  N épszabadság 1967. IV . 
16-i szám ában T ó th  Dezső A kritika felelőssége c. cikkében v ita tta  A regényről szóló tanu lm ányunk  néhány 
észrevételét, amely Mészöly Miklós Az atléta halála és H ernád i G yula Folyosók című m űvére vonatkozott. 
R ám u ta to tt némely, az értékelés alapelveiben, valam int az értékrend körvonalazásában m utatkozó 
problém ára. M ivel a  cikk reális, további m egvitatást kívánó kérdéseket érint, és az em líte tt m űvek meg
ítélése a  m agyar irodalom  egészének értékelésével, valam int a  szocialista és nem szocialista tendenciák 
m eghatározásának kérdésével függ össze, szükségesnek tartjuk  e problém a alaposabb m egvilágítását. 
Ezért folyóiratunk a közeljövőben elemző tanulm ányban fog ezekre a  kérdésekre visszatérni.

(A szerkesztőség)
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Á llásfoglal ás
NÉM ETH LAJOS

A  „naiv festők” kiállítása Székesfehérvárott

I.

Az elmúlt években szerte a világon ismét a mű
vészettörténeti érdeklődés fókuszába került a 
naiv művészet. Először 1928-ban figyeltek fel rá, 
mikor is Wilhelm Uhde „A tiszta szív festői” 
címen Párizsban kiállította Henri Rousseau, 
Séraphine de Senlis, Camille Bombois, André 
Bauchant és Louis Vivin képeit. Egy évtized múl
va Párizsban megrendezték a „Les Maîtres po
pulaires de la Réalité” kiállítást. A negyvenes 
években m ár tudományos igényű publikációk 
is megjelentek, mint Uhde „Fünf primitive 
Meister” (Zürich, 1947) és Anatole Jakovsky 
„La peinture naïve” (Paris, 1949) c. könyve. Az 
érdeklődés új hullámát az 1958-as brüsszeli vi
lágkiállításon bemutatott anyag indította, ezt 
követően többek között Frankfurtban, Hanno
verben, Rotterdamban, Párizsban rendeztek ki
állítást a naiv festők műveiből, a kérdés legjobb 
szakemberének, Oto Bihajli-Merinnek „Die nai
ve Malerei” c. könyvét számos nyelvre lefordí
tották, 1966-ban pedig nagy nemzetközi kiállí
tás keretében Pozsonyban megrendezték a „naiv 
művészet első triennáléját”.

A naiv művészet első hulláma a harmincas 
években eljutott hozzánk is, és 1934-ben a Nem
zeti Szalonban kiállítást rendeztek „Magyar ős
tehetségek” címen, jóllehet már korábban fel
fedezték a „naiv festőnek” csak fenntartással 
minősíthető parasztfestőt, Benedek Pétert. A 
nagy sajtókampánnyal összekötött kiállítás után 
azonban csakhamar feledésbe kerültek a naivok, 
inkább csak néhány jószemű műgyűjtő figyelte 
sorsuk alakulását, segítette őket. Az elmúlt évek
ben azonban nálunk is elkezdődött a naiv mes
terek hagyatékának a számbavétele. Cegléden 
kiállítást rendeztek Benedek Péter műveiből, 
Bedő Rudolf, Szabó Júlia, Mezei Ottó és Mol- 
dován Domokos rangos cikkekben foglalkoztak 
Benedek, Győri, Gajdos, Süli, a magyar paraszt
rajzolók és általában a naiv művészet kérdései
vel. Az 1966-os pozsonyi seregszemlén két külön 
termet is szenteltek a magyar naivoknak, jólle

het az örömbe üröm is vegyült. A zsűri ugyanis 
túlontúl tanultnak és fejlettnek ítélte Benedek 
Pétert, ezért képeit visszautasította, ezzel szem
ben kiállította a szecessziós-dekoratív, Rippltől 
is tanult Káplár Miklóst, sőt a magyar anyag 
csúcsaként Csontváryt szerepeltette, a kataló
gusban közölt életrajzban Csontváryt amolyan 
festegető patikusként mutatva be, hogy be le
hessen gyömöszölni a valóságos naivok közé. 
Egyébként Bihajli-Merin is úgy értékelte, hogy 
Csontváry életműve áttörte a naiv művészet 
mezsgyéjét.

Nálunk is megindult tehát az érdeklődés, és 
ahogy ezt már megszokhattuk, ismét a székesfe
hérvári múzeum cselekedett és rendezte meg a 
magyar naivok tárlatát. Ügy látszik ez már sza
bállyá válik, ha valaki a modern magyar mű
vészet problémáit tisztázni akaró kiállítást akar 
látni, akkor Fehérvárra kell utaznia.*

II.

Ha a húszas évek közepétől kezdve gyűjtötték 
össze és állították is ki a naivok, vagy más elneve
zés szerint a „realitás népi mesterei”, a „tiszta 
szív festői” , a „vasárnapi festők” képeit, a naiv 
festők működése kiindulópontjának a finánc 
Rousseau életművét tekintik. Jellemző a művé
szettörténeti párhuzam: a kubista Picasso ban
kettet rendezett az öreg Rousseau tiszteletére és 
vele csaknem egyidőben a non- figuratív művé
szet elveit kidolgozó Kandinszkij a vámost a 
„nagy realisztika” atyjának nevezi. 1911-ben a 
„Függetlenek Szalonjában” retrospektív kiállí
tással hódolnak emlékének. Ugyanebben az év
ben Uhde már könyvet is írt róla. Magától érte
tődik, hogy néhány év múlva Uhde keresni kezd
te a finánc művészettörténeti rokonait.

* A közelmúltban rendezett a szecessziót, az aktivistá
kat, a „Nyolcak” -at s a két világháború közötti szob- 
rászatot bemutató székesfehérvári kiállításokról lapunk 
1966. 2., 4. és 12. számában közöltünk cikkeket.

(Szerk)
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A naiv festők munkássága iránti érdeklődés 
szükséges velejárója volt a modern művészet 
nagy sorsfordulójának, jellemző tünete annak a 
válságnak, amelybe a görög-reneszánsz alapo
kon nyugvó klasszikus tradíció torkollt. Hiszen 
már Rimbaud megfogalmazta „A szó alkímiá- 
já”-ban: „íme egyik rögeszmém története. Már 
régóta azzal hivalkodtam, hogy hatalmamba 
kerítettem minden elképzelhető tájat, s nevet
ségesnek találtam a modern festészet és költészet 
hírességeit. Szerettem az együgyű festményeket, 
szemöldökfa-díszeket, díszleteket, bohóc-vász
nakat, cégéreket, népies metszeteket; a divatja
múlt irodalmat, egyházi latint, fogyatékos helyes- 
írású erotikus könyveket, őseink regényeit, tün
dérmeséket, gyerekkönyvecskéket, ódon operá
kat, bárgyú refréneket, naiv ritmusokat.” (Rónay 
György ford.) Ami Rimbaud-nál a hetvenes évek 
elején még zseniális fogékonyság és megsejtés 
volt, három évtized múlva a művészek nagy ré
szének élményévé és mentsvárává vált. A klasszi
kus tradíció válságakor ugyanis nem csupán az 
esztétikai normák lazultak vagy veszítették el 
érvényüket, hanem ami ettől elválaszthatatlan, 
a vizuális nyelv konvenciói is túlhaladottá vál
tak. Az impresszionizmus megtanított már pre
koncepció nélkül látni, Cézanne olyan újszerű
én aktív, konstruktív szerepet, Van Gogh pedig 
oly indulati töltést adott a vizualitás „nyelvé
nek”, a látásnak, amely addig elképzelhetetlen 
volt. Seurat divizionizmusa, amely elemeire 
bontotta a megszokás által egyöntetűnek ható 
látványt, vagy Gauguin cloisonizmusának sík
redukciója ugyancsak azt bizonyították, hogy a 
reneszánsz idején kialakult észlelési konvenciók 
elégtelenek az új esztétikai és a mögöttük rejlő 
emberi élmények kifejezésére. A konvenciók ér
vényének lazulásakor a vizuális közlés új lehe
tőségeit kereső művészek fogékonnyá váltak a 
nem európai konvenciók alapján álló művészeti 
megnyilvánulások, illetve a konvenció nélküli
nek ható primitív és naiv látás iránt. Ne feledjük 
el, nemcsak Rimbaud, hanem előtte már Baude
laire is sürgette az új „korreszpondanciák” , az 
új közlési lehetőségek a kutatását, az pedig 
nem történhetett a túlélt, megcsontosodott -  akár 
vizuális, zenei vagy költői -  konvenciók toldoz- 
gatásával. A századelő festőire és szobrászaira 
revelációként hatott a felismerés : a vizuális köz
lésnek nemcsak az a formája van, amely a re
neszánsz óta az európai művészetben normatív
vá vált, és hogy e vizuális, plasztikai konvenciók 
nem feltétlenül magasabbrendűek mint az 
európaitól eltérő módon preformált látásból ki
fejlődő vizuális információs lehetőségek. Ezt

megállapították a képzőművészek, amikor felfe
dezték a négerplasztikát és az esztétikusok, mi
kor Worringer megírta korszakossá vált disszer
tációját. Ekkor kezdték el keresni a modern ci
vilizáció keretein belül élő „primitíveket” . 
1905-ben jelent meg Siegfried Levinstein alap
vető monográfiája a gyermekrajzokról, ugyan
csak a századelőn kezdte el a heidelbergi klinika 
tudományos megalapozottsággal gyűjteni a lel
ki betegek rajzait. Ebben az atmoszférában fon
tossá vált a naiv festők gyakran együgyüségig 
egyszerű festegetése.

Az utóbbi években megnövő érdeklődésnek 
ismét több oka van. Az absztrakt művészet a 
sokkfestésben elérkezett végső lehetőségeihez, 
újra felmerült a „nagy Realisztika” iránti igény. 
A dada, a szürrealizmus és a neodada amúgy is 
elmosta a művészi és a nem művészi közti ha
tárt, teret adott nemcsak a naivnak, hanem a 
dilettánsnak, sőt a giccsnek is.

III .

A naiv festők felfedezése kortól determinált válság
tünet. Ahhoz azonban, hogy kuriózumon túli 
iránnyá terebélyesedjék, nemcsak az kellett, 
hogy a társadalom -  vagy legalábbis a művé
szek egy része -  fogékonnyá váljék a primitív mű
vészet e modernkori megnyilvánulása iránt, ha
nem hogy legyenek is „vasárnapi festők”. 
Ugyanis nemcsak az irántuk való érdeklődés 
mélyén rejlik társadalmi szükségszerűség, hanem 
a naiv festészet kialakulásának is történelmi elő
feltétele van. A szakirodalom a naiv művészet 
megszületését a céhek megszűntével hozza kap
csolatba. A régi korokban a művészetnek nyil
vánvaló volt társadalmi funkciója, és ennek meg
felelően szervezett volt a művészeknek a társa
dalomban elfoglalt helye is. A művészi tehetségű 
emberek akár a népművészetben, akár a külön
féle szintű művészeti foglalkozásokban -  kőfara
gás, kézműipar, ötvösség, stukatúra és díszítő
festészet -  megtalálták helyüket. A „grand art”- 
hoz tartozó kézműves vagy iparművészeti tevé
kenység mellett volt azonban a művészetnek 
néhány sajátságos mellékága is, amelyek lénye
gében a „grand art” és a népművészet határmezs
gyéjén húzódtak meg. Számtalan példáját idéz- 
hetnők e lényegében provinciális művészetnek a 
breton kálváriáktól kezdve a dunántúli provin
ciális barokk szobrászatig. Gyakran a román 
művészetben vagy még régebbi korokban gyö
keredző archaizmus, a népművészet konvenciói 
és a nagy stílusok sablonná egyszerűsödött kép
letei találkoznak e provinciális művekben. Volt
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azonban még e provinciális művészetnél is ala
csonyabb szintű képzőművészeti tevékenység, 
amelyre a provinciális jelzőnél jobban illik a 
„primitív” és a „naiv”. Jellemző termékei a vi
lág minden részén fellelhető votív-képek, a cé
gérek vagy a Szicíliában még a századelőn is 
megtalálható, a „cassone-festők” hagyományát 
őrző, a kordék oldalára pingált képecskék. Gyak
ran dilettáns munkák ezek, néha azonban üde 
naivságuk megkapó, realizmusuk elbájoló. A 
nagy stílusok perifériáján szegény rokonként 
húzódnak meg, készítőik a népművészetből ki
nőtt vidéki mesteremberek, kisiparosok, a céhbe 
tömörült hivatásosokhoz hasonlítva kontárok.

A XX. századi naiv festészet őse tehát a pro
vinciális művészet és főként a kontárok tevé
kenysége. Munkásságuk társadalmi előfeltétele 
pedig a XIX. században végbement nagy törté
nelmi sorsfordulóban található meg. A kapita
lizmus, a gépi civilizáció térhódítása miatt a 
népművészet elvesztette életerejét, konvenciói 
kiszikkadtak. A falu egyöntetű zártsága széttöre
dezett, szerte a világon a kispolgári és a paraszti 
kultúra amorf szimbiózisa jött létre. Széthullt és 
megszűnt az egyetemes korstílus, kialakult a hi
vatalos pszeudo-művészet, létrejött a giccs. A 
nagyipar véget vetett a klasszikus értelemben 
vett kézművességnek, sőt még a kontárságnak 
is. A provinciális oltárképeket, a védőszentek 
balogul faragott szobrait és a votív-képeket ki
szorították a nagyipari eszközökkel előállított 
giccs szentképek és porcelán szobrok. Az önma
gukat belső kényszer folytán a képzőművészet 
nyelvén kifejezni akaró kisegzisztenciák, akik el
maradott kulturális szintjük és egyéb társadalmi 
okok miatt nem juthattak a hivatalos művészek 
sorába, nem lehettek céhbeli kismesterek, sőt 
még a kontármunka sem lehetett immár a me
nedékük, mert ez a nagyipari művészetpótlék 
dömpingje miatt mindinkább elveszítette tár
sadalmi funkcióját. Ebben a történeti, társadal
mi szituációban vált önálló tényezővé a „naiv 
művészet”.

IV.

Annak ellenére, hogy a szakírók túlnyomó része 
világosan látja a naiv művészet kialakulásának 
történelmi előfeltételeit, mégis vissza-visszatérő 
megállapítás a naiv festők stílusának, képeik 
eszmevilágának „időtlensége”. Oto Bihajli- 
Merin például úgy véli, hogy a történelmi fej
lődéskörökön kívül áll a gyermekek, a lelkibete
gek és a népből származó naiv festők művészete. 
Kétségkívül a különféle országok, sőt korok naiv

művészeinek munkáit összehasonlítva, sok rokon 
vonást, állandó karakterológiai jegyet találunk. 
Jóllehet a naiv festők tematikailag ugyancsak 
kötődnek korukhoz, társadalmi környezetük
höz, a régebbi korokban öntudatlanul hat rá
juk a korstílus, külsőleges jegyekben ugyancsak 
hangsúlyosak az etnikai, nemzeti sajátosságok — 
mégis ki lehet tapintani az úgyszólván téren és 
időn kívüli „naiv stílust”. Annál is érdekesebb 
ez, mert minden kutató megegyezik abban, hogy 
a naivitás egyik ismérve az ösztönösség, az esz
tétikai szabályok, a formaviszonylatok keresése 
helyett a személyes érvényű, egyéni kifejezés 
igénye. E „naiv stílus” pedig szoros rokonság
ban van a gyermekrajzoknak, a lelki betegeknek 
a rajzaival, a prehisztorikus, illetve természeti 
népek művészetével és a tradíciót úgyszólván 
archaikus szinten őrző népművészettel. A rokon
ságot a felületes stilisztikai összevetés is azon
nal megállapíthatja. Bihajli-Merin ezért pél
dául a szerb naiv szobrászról, Bogosav Zivko- 
vicról írván, még a kollektív tudatalatti arche- 
tipikus képzeteinek a hipotézisét is felveti, hogy 
megmagyarázza azt a hasonlóságot, amely a 
faluja határait el nem hagyó, műveletlen mes
ter faragványai és az archaikus vagy primitív 
szobrászat termékei között található. E rokon
ság azért is meglepő, mert az említett művészi 
megnyilvánulások közé nem lehet egyenlőség- 
jelet tenni. Hiszen a gyermekrajz az emberi fej
lődés etapját tükrözi, biológiai átmeneti fokot; 
a népművészetben -  ellentétben a naivokkal -  
hiányzik a személyes manifesztáció, az ideális 
modell klisészerűen, a tradíció által megszentelt 
konvenciók révén irányítja a megformálást, az 
őskori, illetve a természeti népek művészete pedig 
az emberi társadalom és fajfejlődés meghatáro
zott fázisának a függvénye.

A legkézenfekvőbb magyarázat az lenne, hogy 
a rokonság a technikai nehézségekből, a primi- 
tivitással összefüggő ügyefogyottságból fakad. 
Mint ahogy a természeti népek geometriai szem
léletű faragványainál is kézenfekvőnek hat a 
magyarázat: a balta és a hántolókés könnyeb
ben tud élben vágódó, mértanias formát kisza
kítani a tömbből, nem kell tehát feltétlenül a 
jungiánus Paulihoz hasonlóan az euklideszi geo
metria iránti archetiptikus vonzalomra gondol
ni. Ugyanakkor az említett művészeti megnyilvá
nulásoknál olyan finomságokat, formai bravú
rokat is találunk, hogy a technikai fogyatékosság 
elméletét ugyancsak részigazságnak kell minősí
tenünk. Izgalmas lenne szemügyre venni, hogy 
milyen pszichikai esetleg pszichofizikai okokból 
jelentkeznek különféle korokban, különféle mű-
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vészeti kultúrkörökben azonos technikai nehéz
ségek, illetve a klasszikus mércéjével primitív
nek, sajátosan naivnak minősíthető jelenségek? 
Miért térnek vissza az említett művészeti tevé
kenységek esetén például a perspektivikus zava
rok, a frontalitás, illetve a legnagyobb felületek 
törvénye iránti vonzódás, a látott és a tudott 
valóság állandó, kompozíciós szempontból gyak
ran ugyancsak zavaró vegyítése, a mértanias 
absztrahálás, a sztereotip ritmus, a redukciós 
sommázás, a folyamatos és szakaszos elbeszélő 
mód keveredése, és sorolhatnók tovább a „primi
tív stílus” sajátosságait. Mennyiben függ ez össze 
a faj és az egyén fejlődési állomásaival, illetve a 
pszichopatológiai megnyilvánulások esetén a 
pszichózis okozta regresszióval? Úgy látszik, 
hogy az emberi tudatnak -  akár a faj, az egyén 
biológiai vagy társadalmi fejlődése, akár a pszi
chózis által determinált -  fejlettségi szintje szük
ségképp rokon vizuális nyelven manifesztáló
dik. Az etnográfia, az őstörténet, a vallástörté
net, a pszichológia, a pszichiátria, az esztétika 
és a szociológia kutatómódszerének komplex 
alkalmazására volna szükség e kérdés megvála
szolására. Figyelembe kell azonban azt is venni, 
hogy a megegyezések okát nemcsak a tudatszint 
rokonságában kereshetjük, hanem a művészet 
funkciójában rejlő hasonlóságban is. A művé
szet ugyanis a különféle korokban eltérő funkciót 
teljesít. Bizonyos funkciói -  mint például a má
gikus, a mítoszteremtő, a religiózus — meghatá
rozott történelmi periódusokban domináltak és 
később sem szűntek meg, legfeljebb háttérbe 
szorultak vagy pedig szunnyadtak. A külvilág és 
az én közötti distancia hiánya, a rajzolt kép és az 
objektum azonosságának mágikus vagy mitikus 
színezetű érzése, a „tárgyat teremtés” aktusa, 
az esztétikai formálás közvetettsége nélküli di
rekt ábrázolás igénye, a szimbólumok iránti 
vonzódás stb. a művészet történelmileg, társa
dalmilag vagy pszichikailag meghatározott 
funkciójával függnek össze. E funkciók elsősor
ban az őskori és a primitív művészetben jelen
nek meg tiszta képletként, de később is előtérbe 
kerülhetnek, mint történt a modern naivok ese
tében. Ezekben az esetekben szükségképp fellép
nek olyan formamegoldások, stílusjegyek is, 
amelyek nem is annyira a kor művészetével, 
mint inkább az adott művészeti megnyilvánulá
sokkal vethetők össze. E funkcióbeli rokonság 
-  amelyet a biológiában ismeretes homológia 
jelenségéhez hasonlíthatunk -  pedig tértől és 
időtől független, annak ellenére, hogy jelentke
zése kortól vagy biológiailag determinált. A gyer
mekrajz, az őskori művészet és a naiv művészet

termékei közötti hasonlóságokat tehát a pszichi
kai szint rokonságából fakadó megegyezéseken 
túl —attól elválaszthatatlanul -  a művészet funk
ciójában megnyilvánuló azonosság magyarázza.

V.

Annak ellenére, hogy a „naiv festők” stílusában 
sok internacionális vonás van, megfigyelhetők 
természetesen a nemzeti vagy gyakran etnográ
fiaijellegzetességek is. Az elmúlt években rende
zett nagy kiállítások azt bizonyították, hogy éle
sen elhatárolódik egymástól a nyugat-európai és 
a közép-európai naivok művészete. Ennek oka 
elsősorban társadalmi. A nyugat-európai naivok 
városi kisegzisztenciák, és akarva nem akarva 
magukba szívták a nagy képzőművészeti kultú
rák hagyományának a szellemét. Főként a naiv 
festészetnek immár „klasszikusaivá” vált franci
áknál mutatkozik ez meg, ahogy erre a magyar 
szakírók közül Szabó Júlia is felhívja a figyelmet. 
A postai alkalmazott Louis Vivin tiszta szerkesz
tésű képeitől Utrillón át egyenes út vezet a fran
cia klasszicizmusig. Ugyanakkor a kispolgári 
osztálybázisú nyugat-európai naivoknál fonódik 
leginkább össze a naiv festők tevékenysége a 
giccsel, mint ahogy ezt számos belga és nyugat
német naiv munkássága példázza.

A közép-európai naiv festészet—amelynek csú
csa a jugoszláv iskola -  a paraszti kultúrában 
gyökeredzik. Hordozói is parasztemberek vagy 
falusi kézművesek. Motívumkincse, témaköre is 
a faluközösség nagy eseményeihez kötődik. Stí
lusa is rokon a népművészetével, akár a szláv 
és német területen elterjedt népi üvegfestészettel, 
akár a díszítő jellegű figurális ábrázolásokkal. A 
jugoszlávoknál a folklór, a népballadák mitikus 
világával rokon alakítás gyakran szürrealiszti- 
kus színezetet kap, a lengyel és a magyar naivok 
epikusabban kötődnek a falusi környezethez -  
jóllehet a magyar Gajdos Jánosban van néha 
balladisztikus tömörség és erő.

A magyar naivok is parasztfestők voltak, még 
ha el-eljutottak a fővárosba és néha gyárban is 
dolgoztak. Ahogy a paraszti sorból a gyárba ke
rült munkások első generációja még érzelmei
ben, szokásaiban és világképében inkább a falu
hoz kötődik, úgy őrizte a falu világképét Győri 
Elek, a tokaji kovácslegény, Gajdos János, a 
geszterédi cipész, Benedek Péter, az uszódi pa
rasztok városi és falusi napszámosként dolgozó 
fia, Süli András, a paraszt-kosárfonó. Hatott rá
juk a városi kultúra, különösen az első háromra. 
Sőt Benedek Péter csakhamar le is vetkőzte az
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ösztönös naivitást. Gajdos és Győri is gyakran 
keverte a naturalisztikus életképstílust a nép
művészet stilizálásával, kompozíciós szkémájá- 
val és az ösztönös kifejezés személyes megnyilvá
nulásával. Süli állt a legközelebb a népművé
szet hieratikusán komponáló, ornamentálisan 
konstruktív stílusához, talán esztétikailag ezért 
a legegyöntetűbb és legmeggyőzőbb az ő művé
szete. Arányérzéke egészen páratlan. Benedek 
Péter jutott el leginkább a hivatalos festők szint
jére, munkássága határeset. Gajdosnak a fantá
zia és robusztusság a fő ereje, Győrié pedig a jó
ízű elbeszélés, képei csattanó adomák, anélkül, 
hogy illusztratívek lennének. Az 1934-es őstehet- 
ség-kiállításon bemutatott Oravecz Imre tehet
ségesen stilizáló, komponáló művészete ugyan
csak a hivatalos festők stílusához közeledett, és 
Nyergesi János művein is érezhető volt, hogy 
Kernstok tanítgatta. A szobrászoknál még szem- 
heötlőbb, hogy a magyar naivok a parasztmű
vészet jogutódai, hasonlóan a ma is dolgozó pa

rasztrajzolókhoz, akiknek legrangosabb képvise
lője Dudás Júlia. E festők, ha néhány évtizeddel 
korábban éltek volna, a népművészet tradicio
nális műfajaiban találták volna meg a helyüket. 
A paraszti társadalom kötelékeinek bomlása
kor, a népművészet válságba kerülésekor azon
ban magukra maradtak, és elementáris kifejező
kényszerük a népművészet és a realista festészet 
közötti átmeneti stílusban manifesztálódott.

A magyar naivok mozgalma a húszas és a 
harmincas évek terméke volt. A második világ
háború még inkább szétzilálta a paraszti világ 
zártságát és 1945 után pedig a művészkedéshez 
kedvet érzők útja a szabadiskolák műkedvelői
hez, az amatőrmozgalomhoz vezetett. A ma
gyar naiv művészet tehát nem éleszthető újjá, 
de mint a magyar népi kultúra ízes terméke fel
tétlenül megérdemli a tudományos figyelmet és 
azt a monografikus feldolgozást, amelyhez a 
székesfehérvári kiállítás megadta az első segít
séget.

Mérleg
HANKISS ELEMÉR

Sorrentói narancsfák közt...
(Szempontok a magyar slágerszövegek vizsgálatához — II. rész)

V. Á R N Y A K  B IR O D A L M A

A valóságot, láttuk, megfoghatatlanná, irreálissá, titokzatossá oldja a sláger, s e homályos-ködös formátlanságokból 
teremti meg a maga univerzumát. Homályos, sötét világot, amelynek azonban megvannak a maga hősei, a maga 
határai, idő- s térbeli összefüggései. Lássuk : kik ezek a hősök, s mikor, hol, mit cselekszenek.

Kik?

A slágernek mindössze három hőse van. Három személyes névmás. Az Én, a Te és az Ő, vagy pontosabban: az Én, 
a Te és a Másik. Az Én, aki elénekli örömét vagy fájdalmát; a Te, akihez szól; és a Másik, aki el akarja ragadni, 
vagy már el is ragadta a Te-t.

Több élő személy nem létezik e világban, s következésképpen az igeragozás is leegyszerűsödik. A slágerek mintegy 
kétharmada csak az egyes szám 1. és 2. személlyel él, a maradék egyharmadban az egyes szám 3. személy is előfor
dul. [1] Gyakori még a többes szám 1. személy is, de ez pusztán az Én és a Te párosítását szolgálja, mert mindig csak 
azt jelenti, hogy mi ketten, és soha sem azt, hogy mi többen, mi mindnyájan. Hiányzik, csaknem teljesen, a többes 
szám 2. és 3. személy is, vagyis minden olyan igealak, amely a közösségi, társadalmi létre utal. A sláger sohasem több 
és sohasem más, m int két vagy három ember párharca. Ki ez a három ember?

Az Én. -  Csak filozófiailag definiálható, valahogy így : érez és énekel, tehát van. Míg a magyar népdalok mintegy 
50 százalékában kiderül, hogy ki az Én (a juhász, a betyár, a rab, a bujdosó, a kútra menő leány stb.), a slágerek
nek legfeljebb 5 százalékában sejthető a személyazonosság.
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A Másik. -  Teljes itt is az inkognitó. Csak azt tudjuk meg róla, hogy a Te valamiképpen 
s hogy e kapcsolat zavarja az Én-t.

kapcsolatba került vele,

S másnak ajka ég a szádon B-22-3
Ha rossz lesz hozzád az a másik KB-42
A másik neked már többet jelent 24-18
Mondd, ugye nincs más, akit vársz 656-3

Vagy költőibben :
Mással jársz a rózsák szigetén 24-31

A Te. -  Legtöbbet, bár nem sokat, róla tudunk meg. A slágerek mintegy 20 százalékában kiderül legalább az, 
hogy a Te férfi-e vagy nő. S az esetek 5-10 százalékában még az is, hogy mi a foglalkozása, vagy éppen mit csinál: 
tanár, főnök, külföldi turista, nyaraló, gyalogjáró, autótulajdonos, vagy valami ehhez hasonló. A slágerek 80-90 
százalékában azonban titokzatos homály lebegi körül a Te kilétét. Legfőbb ismertetőjele mindössze az, hogy léte-
zik, vagy határozatlan névmással kifejezve ugyanezt, az, hogy: valaki.

Szemem valakin megáll 656-25
Van, aki szeret 656-30
Várok valakit 1-28
Hogy jöjjön már valaki 6611-9

Vagy akár még ilyen nyakatekerten is az általánosság szférájában lebegve:

Ha valaki, Te vagy aki sose hű II-30

Ezt a valakit általában arról lehet megismerni, hogy más, mint mások és kiválóbb, mint mások:

Maga új, maga más 656-9
Nekem te kellesz csak, senki más 24—11
Nekem nem kéne senki más 24—4
Oly szép vagy, mint senki más 24—19

Nem igazítanak el a megszólítások sem: „Drágám”, „Egyetlenem”, „Kedvesem”, „Szerelmesem”, „Szívem” — 
s nyilván nem is az eligazítás, hanem valamiféle érzelmi hatás keltése a céljuk. Ez utóbbi célt szolgálja, nyilván
valóan, a megszólítások halmozása: „Kedvesem, szerelmesem”, „Szerelmesem, egyetlenem” , „Szívem szerelme”, 
-  ezt az idegen megszólítások alkalmazása: „Sweet heart” , „Monsieur”, „Bambina”, -  s ezt a titokzatos csengésű, 
mágikus hatású nevek emlegetése: „Balatoni Loreley”, „Domino”, „Hippidié-hippidió”, „Casanova”, és így 
tovább.

Ellentétben a lírai költészet szerelmes verseivel, ahol igen gyakran a szeretett lény arcának, alakjának leírása, 
fölidézése teremti meg a vers hangulatát, és sugározza a vers hatását -  a slágerekben csaknem teljesen hiányzik 
a leíró, vizuális mozzanat. Egy jellemző számadat: az 1966-os Tánczenei fesztivál 24 döntőbe, illetve elődöntőbeju
tott száma közül mindössze 3-ban fordul elő személyleíró mozzanat: az I-30-ban megtudjuk, hogy a Te „kék
szemű” ; a II-29-ben azt, hogy „éjszemű” ; a II-31-ben pedig, hogy „csipkeharisnyát hord”. Ez minden. Ezen. 
kívül már legfeljebb azt közlik róla, hogy „szép”, esetleg „csodaszép”, vagy akár olyan, „mint egy álomkép”.

A Te alig nevezhető, a szó köznapi értelmében, embernek. Inkább hasonlít egy sötét raktár mélyén árnyékba 
borult, kísérteties próbababához, amelynek csak a legszükségesebb alkatrészei vannak megvilágítva. Látható rajta, 
bár nem mindig, a haja; látható csaknem mindig a szeme és az ajka; látható olykor a keze, és néha a lába ; s látható 
még ráadásul mindegyikben egy vagy több szív. Van, ezen kívül, néhány alapvető kelléke is, mint például: a csók, 
a mosoly és a könny. E kevéssel azonban igen sokra mehet az ember, ha ügyes.

A Szem alapvető funkciója -  amellett, hogy néz, mármint ránéz az Én-re — az, hogy fénylik.

A két szemedtől fénylenek a csillagok 
Gyönyörű volt szemed csillogása 
O tt ragyog a szemed sugarába

és így tovább.

Az Ajak és a Száj már többoldalú: „ég”, „mosolyog”, „összeér”, sőt „összeforr” , „eped”, „tikkad”, vagy éppen 
„hív” -  de sajnos valamennyi Te ajka egyformán „ég”, „eped”, „hív” és „forr össze”, úgyhogy a személyazonos
ság megállapításánál ezek a mozzanatok sem segítenek sokat. Szabványosított, sajnos

26-4
24-6

26-18
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A Csők is, m ert már évtizedek óta csak a következő típusok vannak raktáron: „szerelmes”, „tüzes”, „csodás”, 
„fájó”, „perzselő”, „édes” és „keserű”, „ajkat sebesítő”, valamint a bonyolultabb típusok közül az, amely „lepe
csételi az em ber sorsát” (1-20), „letörli a múltat” (26-15), „meghal” (24—17), s végül, amelyben „felcsendülnek 
dallamok” (26—4). S hogy a csókok a slágerhősöknél valóban raktáron vannak, arra álljon itt a következő néhány 
sor:

H a csókot kérnél,
Azt érteném,
Nem is szégyen, van is éppen,
Neked őrzöm én 655—9

A Mosoly az utóbbi években alapvető kellékké avanzsált. Korábban a Te igen gyakran kacagott, nevetett, manap
ság inkább csak diszkréten mosolyog, ámde „Ez a mosoly tavasszal felér” (1-6), -  sőt: „Szép lesz a világ, Ha 
mosolyogsz rám ” (1-31), sőt:

Rózsaszínű hajnal lesz az alkony
A mosolyától, szép asszonyom AKA-37-18

A Könnynek viszont, úgy látszik, mióta sláger a sláger, igen nagy kultusza van. Hogyisne lenne, mikor olyan sok
mindent lehet csinálni vele. Lehet egyszerűen csak „könnyezni” , de lehet finomabban „könnyet ejteni”, vagy 
„könnyet hullatni”, a könnyet „vissza lehet fojtani”, le lehet „törülni”, vagy költőibben: szét lehet „morzsolni”, 
lehetőleg „ritkon” . A könny ezen kívül még „éget”, „reszket”, „felszárad”, vagy alliterálva „perzseli pillád” és 
„szemedbe szalad”, ha szükséges „beissza” a mosolyt (?), sőt, tudvalevő az is, hogy:

-  vagy az, hogy „ha tiszta”

Könny szüli az igaz gyöngyöt, 
Sírj, csak sírj tovább

Egy csepp belőle öl [2]

655-18

B-23-
Ferenczi

A Szív azonban még a könnynél is fontosabb kellék. Nélküle szinte megbénulna, s végképp beleolvadna a homályba 
az Én és a  Te, m ert a Szív végez el helyettük mindent. A Szív „remeg”, „üzen”, „zúg”, „tombol”, „lázasan hív”, 
„feldobog”, „fut, akár az őz” (AKA-37-12), „ég”, „lángol”, „szomjazik”, „egymáshoz simul”, „száll” (26-20), 
„táncot já r” , és így tovább. Ezenkívül „Ö ! A legjobb tanár!”, rá lehet „hajolni”, lehet benne „lakni”, el lehet 
„veszteni”, „rendbe lehet tartani”, ki lehet „nyitni” és be lehet „csukni az ajtaját”, „sárba lehet tiporni” mint 
egy virágot — s ez még mind semmi. M ert — s az itt következő példák nem humoros, hanem kifejezetten szenvedé
lyes-érzelmes hangú slágerekből valók -  a szív tud fényképezni:

takaróként lehet használni: 

vagy bélésként : 

lehet rajta hegedülni:

Az lesz csak tiéd, mit az út során 
Szívedben lefényképeztél

Szíve a  világot betakarná

Szívemmel bélelem kicsi fészkünk

Szívem zengő hegedű, rajta szíved a vonó... 
S bánat húrja lesz a szívem 
Szívemnek húrja szólt a vágy dalán

655- 30

656- 10 

24-32

26-21
24-27

s végül, ha m ár nem kell, be lehet tenni a bőröndbe :

Képem ott van a zsebében,
Szívem meg a bőröndjében,
így akarta ezt a sors KD—50

Mindezek igen plasztikus, bár időnként kissé zavaros képek -  de nem világítják meg jobban a sláger három 
árnyhősét. Föl-fölvillan ugyan egy-egy ajak, láb, kéz, könny s tucatnyi szív, de a három hős továbbra is elmosódó 
árny, megfoghatatlan absztrakció marad. Érthető hát, hogy ők maguk sem nevezik magukat embernek, férfinak, 
vagy nőnek, hanem  egyszerűen csak : árnyéknak.
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20-26
656-12
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Mikor ?

Mikor suhannak, könnyeznek, epednek ezek az árnyékok ? Többnyire éjszaka, lehetőleg „e bűvös éjszakán” (24-12), 
esetleg „száz éjszakán” (24—9), vagy még inkább: „száz estén... kikeleti éjben” (26-16). Az évszakok közül 
a „zord, rideg” tél a legritkább, gyakoribb az ősz, amikor is mindig „zuhog az eső”, „sír” vagy „zokog a szél”, és 
„hull a levél”, valamint a tavasz, amely „forró”, „igaz remény” és „ujjong” mint a kikelet, -  és leggyakoribb a nyár, 
mely „üzen”, „megcsal”, „haldoklik” és „elszáll” . De mindezeknél sokkal népszerűbbek az általánosságokban 
lebegő határozószók, melyek lehetőleg teljesen elmossák a történés időbeli határait. A „soha”, a „soha még”, 
„soha már”, „soha talán”, az „egyre csak”, „mindörökre”, „mindörökre már”, az „egyszer”, a „valaha régen”, 
a „valamikor”, az „egy életen át”, -  de nem rosszak az ilyen mágikus hatású időmegjelölések sem, hogy „május 
éjjelén”, a „Karneválon”, vagy szerényebben: „Egy őszi délután”.

Hol?
A slágerben erre a kérdésre is a költői bizonytalanság és homály felel. Leggyakoribb helyhatározó a „valahol”.

Valahol csupa csók tüze gyűl
S valahol egy leány könnye hull B-22-3
Tudtam úgyis rám találsz (valahol, valahol)...
Már elmentünk egymás mellett (valahol, valamikor) KD-66

A slágereknek csak mintegy 25 százalékában lehet tudni, vagy legalább sejteni a színhelyet (Espresso, Körtér, 
Táncterem, Utca, Tópart), s még ezek jelentős hányada is irreális, vagy mondjuk inkább így: mágikus-mitikus 
színtér (Nápoly, Boszporusz, Buda, Óbuda, Tabán, Margitsziget), -  mert nem annyira a reális, földrajzi-társadal
mi, hanem inkább csak valamiféle költői-hangulati térben helyezi el az adott jelenetet.

De a sláger belső világát, színterét nem csak az jellemzi, hogy nincsenek, vagy teljesen elmosódottak a kontúrjai, 
hanem az is, hogy csaknem teljesen üres, és csaknem teljesen sötét. Némi világosságot szolgáltatnak ugyan a szaka
datlanul lángoló, lobogó, sugárzó, izzó, perzselő szemek, szívek, csókok, s időnként még a Nap és a „síró” vagy 
„virító” Hold is (16-19, 656-31), de többnyire nincs mit megvilágítania e fénynek. A „sarkon álló régi lámpa sá
padt világa” is, jobb híján, csak az Én „szívére hull” (24—29), mert jóformán nyoma sincs a slágerekben a reális 
világ mindennapi tárgyainak, formáinak. Vagy ha akad mégis egy-egy reális mozzanat, tárgy, jelenség, akkor ez 
mind vagy olyan elkoptatott, hagyományos költői kellék, költői sablon, hogy önmagában már jóformán semmiféle 
vizuális hatást sem kelt (felhő, Hold, harang, levél, falevél, lombhullás, tenger stb.), -  vagy olyan, a romantikus 
preromantikus költészetből átvett mozzanat, amelynek a slágerek kifejezetten nagyvárosi környezetéhez a világon 
semmi közük sincs, s így a színtér vizuális felépítését inkább zavarják, mintsem segítik; mint például a temérdek 
„sárbatiprott”, „illattal üzenő”, „buja illatot ontó”, „derekát meghajtó s lágyszirmú” virág, a sok Jázmin, Nárcisz, 
Rózsa, meg Rózsaliget, meg Narancsfa, -  vagy a modern, nagyvárosi élménynek aligha mondható „Vándormada
rak Vé betűje” .

A slágerek „kifejezetten nagyvárosi környezetét” említettük az imént, de ismételjük és hangsúlyozzuk: csak 
valamiféle érzelmi-hangulati környezetről van itt szó, semmiképpen sem vizuális térről. Az 1966-os Táncdal feszti
vál 12 döntőbejutott számában előforduló mintegy 80 főnév közül 50 elvont fogalmat jelöl (nyugalom, csoda, roha
nás, csönd, bizalom, felvonás, szerelem, vallomás, ölelés, vágyakozás, feledés, élet, Menny), — a maradék 30 között 
viszont, mely elvben vizuális élményt kelthetne (többségük nem kelt, annyira elkopott sablon-szó már) egyetlen
egy olyan tárgy, mozzanat, kép sincs, amely a modern, nagyvárosi életformához kötődnék : napsütés, ablak, szél, ég, 
felhők, szelek szárnya, mosoly, csillagok, tűz, láng, parázs, völgy, út, eső, kút, virág, játékszer, utca, lány, kéz, 
sugár, könny. Illetve egyetlenegy mégiscsak van: a csengő az I—3-ban, de még ez a csengő is jól beleillenék egy 
múlt századi, falusi tájba, mint ahogy az összes többi, itt felsorolt vizuális mozzanat is a rokokó, a biedermeier és 
a romantikus költészet arzenáljából való.

Meglepő és szinte érthetetlen, hogy a mai sláger, mely gyakran büszkélkedik modernségével, s melyben sokan 
a mai kor, a  fiatalság szócsövét fedezik föl, képkincsét, kifejezőformáit, s látjuk majd később: fogalom- s maga
tartáskincsét is csaknem teljesen egy 100 év előtti költői hagyományból meríti. Meglepő, hogy míg a modern költészet 
az utóbbi fél évszázadban csaknem teljesen asszimilálta a XX. századi, világvárosi, világtávlatú technikai 
életformát és életszemléletet — addig a táncdalszöveg jóformán kísérletet sem tett erre. Mert az egyszer-egyszer 
kötelességtudóan felbukkanó s millenniumi hangulatot árasztó 6-os villamos vagy egy-két autó, s a hajdani 
zongora helyett mostanában agyonnyúzott gitár még aligha elegendő egy új valóságkép felépítéséhez.

Az egyetlen „modern”, bár már a múlt század nyolcvanas-kilencvenes éveiben nagy divatnak örvendett, tech
nikai szimbólum, melyet előszeretettel használnak slágerszerzőink: a vonat. Elég azonban egy-két példát idéznünk 
arra, hogy kiderüljön: nem József Attila vagy Derkovits, s még csak nem isVerhaeren, hanem a múlt század neo- 
romantikus-szentimentális költészetének vonatélménye döcög itt, vagy vágtat, minduntalan elénk:

11-24
Ha fáj a csend estefelé, 
Kijársz egy bús vonat elé 
Elviszi a vonat tőlem,
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Titkon pereg égő könnyem 26—29
Száguld gyors robogással a sors vonata K.D-66
Mert az idő könyörtelen vonatán
Fut minden tovább KOD-50-8

S aki a vonatnak, sorsnak vagy időnek e vad robogását nagyon modern, nagyon mai élménynek érzi, annak tucat- 
j ával idézhetnénk a múlt század utolsó évtizedeiből az ilyen sorokat :

Robogva száguld a vonat előre,
De vágyam egyre visszavon R G -21.1.
Fut az idő és elsodor vad álja
Minden gyönyört és minden bánatot Rudnyánszky

Húsz év

S ha fölbukkan is néhány tárgy, kép, vizuális mozzanat a slágerszövegekben, többnyire összefüggéstelenül le
begnek a sláger irreális és homályos terében, egy olyan zárt térben, amely szinte egyetlen ponton sem kapcsolódik 
bele az emberi élet reális tér- s társadalmi viszonyaiba. Szemben a népköltészettel, mely gyakran a legegyszerűbb 
dalban is megőrzi a falu, a táj, a társadalom, a munkaviszonyok reális arányait, távlatait, s mindig az ismert és 
hagyományos térbe helyezi bele a dalbeli történést. Érdemes itt egy összehasonlítással megpróbálkoznunk. Előbb 
egy slágerrészletet idézünk, aztán azt a népdalt, amelyből a szerző átvett néhány sort.

Halovány őszirózsa mondd el, hogy imádom én.
Halovány őszirózsa, mért nem jön sosem felém?
Mondd el, hogy rab vagyok,
Mondd el, hogy meghalok, ha mást szeret...
Halovány őszirózsa...
Gyógyítsd meg a szívemet KD-39

A mintául szolgált népdal a Felszállott a páva valamelyik változata. Idézzük az egyikből a megfelelő sorokat :

Ha kérdik: hogy vagyok, 
Mondjad, hogy rab vagyok, 
A jóisten tudja,
Mikor szabadulok.

Rab vagy rózsám, rab vagy,
Én meg beteg vagyok;
Ha el nem jössz hozzám,
Talán meg is halok.

Hét évszázad 85. 1.

Az átvétel kézenfekvő, csak éppen az átvétel során a népdal éles kontúrjai, reális életmozzanatai semmitmondó, 
ködös-homályos frázisokká oldódtak föl. Mert a népdalban határozottan tudjuk, hogy

Ki énekel (a rab)
Hol énekel (a vármegyeháza börtönében)
Kinek énekel (apjának, anyjának, mátkájának) 
Miért énekel (mert rab, és szabadulásra vágyik)

-  és elhisszük, hogy ha nem szabadul, akkor ő, vagy a mátkája, vagy mind a ketten belehalnak, csakugyan bele
halnak a szenvedésbe.
A slágerben, ezzel szemben, nem tudjuk, hogy

Ki énekel (csak az biztos, hogy nem rab)
Hol énekel (csak az biztos, hogy nem a börtönben)
Kinek énekel
Miért mondja, hogy rab
Miért nem jön, az, akit vár

-  s csak azt tudjuk, hogy semmi esetre sem fog belehalni abba, ha az a valaki nem jön el hozzá. Mert semmi esetre 
sem hal bele a bánatába az, aki az előző és a következő strófában „zizegő falevélről” és „édes emlékekről mesélő 
őszi szélről” énekel, akinek „virág nyílik” szobájának „kis ablakán”, aki „kis babámnak” titulálja kedvesét, s aki 
végül felnyitja a „vén zongorát” s eljátssza „bús szíve dalát”.

S ha végül a slágerszövegek logikai képletét, vagy divatos szóval élve „modelljét” akarnók fölírni, akkor egy 
pozitív és egy negatív kijelentés-sorra volna szükségünk, mondván : a sláger olyan dal, amelyben 1. Valaki találko-
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zik vagy nem találkozik Valakivel, Valahol, Valamikor, Valamiért, -  de általában nem tudható, hogy 2. Ki találkozik 
vagy nem találkozik Kivel, Hol, Mikor és Miért. S ha egyáltalában megérthető ez a slágernek nevezett sokismeretle- 
nes egyenlet, akkor csak azért érthető meg, mert minden ismeretlenje: közhely.

VI. RITUÁLÉ

Árnyszerű, személytelen hősök, a megfoghatatlanba, homályba, ködbe oldódó világ: együtt van itt minden, ami 
a slágerekben lejátszódó titokzatos és komor kis drámákhoz szükséges. Mert ha a lírai költészethez nem sok, a drá
mához, különösen a rituális drámához annál több köze van a slágernek. Két- vagy háromszemélyes kis drámák 
a slágerek, az Én-nek és a Te-nek nevezett két hősszerelmessel, és az intrikus szerepét betöltő Másik-kai, mint fő
szereplőkkel.

De helyesbítsünk : nem is drámák ezek, hanem inkább csak hatásos drámai helyzetek, állóképek. A szereplők egy- 
egy a sokszoros ismétlés során már-már rituálissá váló mozdulatba, magatartásba, helyzetbe merevednek bele, 
miközben az Én elmondja, elénekli, elsuttogja vagy elzokogja, hogy miért kellemes vagy miért kellemetlen ez a hely
zet, s ha kellemetlen, a három szereplő milyen átcsoportosításával kellene s lehetne kellemessé tenni. Ez a változás 
azonban többnyire csak mint lehetőség vagy vágy merül föl, de magában a slágerben már nem következik be: 
a szereplők nem lépnek ki az állóképből. Drámai mozzanat, drámai cselekmény általában csak a flash-back tech
nika segítségével kerül be a képbe, ha történetesen az Én elmereng azon, hogy korábban más volt kettejük vagy 
hármójuk viszonya: „Más volt a táj rég! Tombolt a nyár még” (656-12). Ilyenkor sincs hát tényleges cselekvés, 
egyszerűen csak két helyzet, két állókép mosódik egymásra.

Kifejezetten rituális jellege van ezeknek az állóképeknek, mert örökösen ugyanazt a néhány helyzetet, magatar
tást ismétlik. A Másik, például, az esetek túlnyomó többségében nincs jelen, hanem valahol máshol van. Egysze
rűen csak van. A Te vagy távol, vagy jelen van, s ha jelen van, akkor többnyire mosolyog, könnyezik, csókol, néz, 
fénylik vagy vonakodik; s ha mozog, akkor vagy közeledik vagy távolodik, esetleg: elszáll. Az Én jóval differen
ciáltabb náluk, de még ő is mindössze néhány, bár meg kell adni: igen hatásos, sztereotip mozdulatra, tevékeny
ségre képes. „Töpreng”, „Felejt”, „Búcsúzik”, „Lázban ég”, „Boldog”, valaki „Lába elé hull”, „Meghal vala
kiért”, „Éppen úgy szeret, mint rég”, „Félreáll”, „Fátylat borít a múltra”, „Sír, hol senki se látja” és így tovább.

De rendszerezzünk. Ezek a magatartások, vagy mondjuk így: magatartás-szimbólumok helyettesítik a sláger
ben a költészet nyelvi szimbólumait, nyelvi formáit, ezek érzelem- és hangulatkeltő ereje a sláger hatásának (a való
ság irreálissá oldása mellett) második legfőbb forrása. Vegyünk hát közülök alaposan szemügyre néhányat. Az Én, 
időrendi sorrendben, először is

1. Vágyakozik — szüntelenül vágyakozik s néha „áhítozik” . A vágy hol a „szívéhez ér” (26-21), hol „elhozná a bol
dog múlt dalát” (24-3), hol „énekel”, „mesél”, „zokog”, „remeg”, s igen gyakran „forrón mar” (24-21). Az Én, 
másodszor,

2. Várakozik -  vagy ha már találkozott egyszer a Te-vel, akkor „újra várakozik”, „visszavár” , „újra vár” . A foko
zás és variálás lehetőségei itt is korlátlanok. Lehet egyszerűen csak azt mondani, hogy „Várok rád”, de lehet 
sasszézva egyet, így: „Várva várlak”. Lehet fogadkozni: „így sohase vártam én” -  vagy költőibben: „A fák 
várnak így a tél után” (Il-lO )-m ég költőibben: „O tt rám a hűség vár, Szelíd partjainál csend muzsikál” (656-6) 
-leheletfinoman: „Látod, így tört ránk Ez az álmokat fodrozó vágy” (6713-14) -  komoran: „Bús álmok éjjelén 
úgy várlak, várlak” (B-00-3) -  vagy neorealista hányavetiséggel: „Ó, ó, ó, gyere!” (656-24)

Igen hatásos az is, ha az Én képet fest a közeledő Te-ről. Különösen, ha megfelelő díszleteket is kerekít köré:

Üjra jössz felém a hársfák alatt 6611-12

-  vagy ha megfelelő világítást alkalmaz:

Tavaszi fénnyel jössz majd én felém KD-35

Ha a Te már meg is érkezett, akkor kerül sor a

3. Vallomásra, mert
Egy halk vallomás, nem kell semmi más
S boldog is lehetnék talán AKA-37-

A vallomás után sok minden következhet. Az Én gyakran 4. Szenved („Fáj, fáj, fáj,...” ), -  5. Zaklatott („Nyugtalan 
éjek, nyugtalan nappalok”), -  6. Panaszkodik („Ha meghallanád Valahol tán, panaszos ajkam hívó szavát” ), -  
7. Felejt -  vagy 8. Nem felejt, -  9. Sír, -  10. Fél, -  esetleg 11. Hazudik, -  de végül is, az esetek jelentős százalékában
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12. Egymásra talál. Ez, úgy! átszik, fontos mozzanat, mert igen sok állókép ezt a pillanatot rögzíti. Adysan:

-  vagy biedermeieresen :
A szívem vad rohanás közben rádtalált 

Hogy végre két szív révbe ért

1-11

26-15

Az egymásra találás látható jele általában az, hogy valami „összeér”, „összesimul”, vagy szenvedélyesen „össze
forr”. Többnyire az ajak ez a valami, de lehet a kéz, sót a szív is, s leghatásosabb, ha valami elvont fogalom, pél
dául így: „A  sorsunk összeforrt” (K D -67)

13. A Szenvedély a következő láncszem. A szenvedélynek a slágerek világában három biztos, állandóan’ visszatérő 
orvosi tünete van. Az egyik a téboly:

Megőrjít egészen a szerelem 1-28
A másik a remegés, reszketés:

Kezedhez érek, megremeg az arcod 26-13

A harmadik a tűz, a láz. Minden ég, lángol, tüzel, forr, izzik ebben a világban. A vágy, a vér, a test, a szerelem, 
a csók, az éjjel, a száj, a szem, a „pír”, a „nyári lég”, a „szív”. Skolaszták becsületére válnék, ahogy a slágerszerzők 
az oxidálódás különböző fokozatai, árnyalatai közt disztingválni tudnak :

De legelső csókunk olyan volt, mint a tűz,
Nem láng, még csak parázs,
De lehet izzó nagy lobogás 1-9

A szenvedély pfcrcei után sok minden következhet. Jöhet a 14. Nyugalom („Nyugtot talál e szív”), -  de jöhet, és 
a slágerek tanúsága szerint többnyire ennek pont az ellenkezője jön: 15. a Csalódás, valószínűleg azért, mert 
igen sok a „Könnyen feledő, rég látott hűtlen szerető” (24—25), és 16. a Hűtlenség. A hűtlenség okozta megrázkód
tatás kétségtelenül egyik leghatásosabb s legmegdöbbentőbb drámai helyzet állóképsorozatunkban. S még meg- 
rázóbbak a hűtlenség következményei. M int például a 17. Virrasztó Én komor színekkel megrajzolt portréja, 
amellyel évente tucatnyi sláger borzongatja hallgatóságát:

Álmatlan évek várnak rám 669-24
Éjfél már, de nem alszom én 656-3
Téged várlak átvirrasztott éjjeleken 24-3

Vagy a húszas évek kissé melodramatikusabb hangszerelésében :

Mikor könnyes a párna s az álom kerül,
És a végtelen éj szörnye rád nehezül G erő

1923
Lágyabb, költőibb hatása van annak az állóképnek, amelyben a hős csak 18. Mereng: „Eltűnődöm elhibázott 
életemen, Töprengek szerelmesen” (24—3) -  és ellenállhatatlan hatása annak, ha nemcsak virraszt és nemcsak 
töpreng, hanem ráadásul még 19. Árvának, magányosnak, idegennek is érzi magát ezen a világon.

Csak átutazó vagyok itt a földön,
Egy utas, aki utazik tovább 20—22
Mért fáj nekünk, ha szívünk árva 24—17
Estefelé rámtör a magány 669-18
Volna egy otthon, hol nem vagyok vendég 24—28

vagy ugyanennek 1967-ben plagizált változata:

Szeretnék egy otthont,
Hol nem vagyok vendég 6713-23

A magányosság általában arra ösztönzi a hőst, hogy 20. Levelet írjon, üzenjen, -  vagy hogy 21. Bolyongom, kószálni, 
különféle céltalan és végtelen utakon menetelni kezdjen. Ez egyik leghatásosabb magatartás-szimbólum a sláger
világban, talán azért, mert a céltalanul és lehetőleg zuhogó esőben kószáló hős egyszerre sugározza a magány, 
a szenvedés, a végzet, a tétova költőiség, az elmúlás és még sok minden hangulatát -  úgy. hogy e költői kószálás
nak minden árnyalatára példák tucatját idézhetnénk:

Sorrentói narancsfák közt egyedül bolyongok VH-15
Zerkovitz
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Árnyék vagyok az éjszakában, 
Bolyongok árván, csendes utcákban 24-29

Mégis ha árnyat látnál éjjel
Kószálni lenn a fák alatt 669-22

Bús vándor élet végtelen ú t . . .
Idegen utakon járok én . .  .
Céltalan évek. . .  1-17-18

Már a bolyongásban is benne rejlik, de önálló magatartás-szimbólumként is gyakori a 22. Fájdalom hősies viselése, 
a vérző szívét keserű kacagásba rejtő hős, vagy a Te esküvőjén némán, „az oszlopok közt álló” Én könnyfakasztó 
képe.

Zuhogj eső, Arcomra hullj 
Mosd el a könnyem, Ne lássa más

Egy kézfogás és csöndben menni hagytál,
S csak annyit mondtál, szót sem érdemel

Hallom, hogy készül már az esküvő,
S remélem nem lesz majd ott feltűnő,
Egy kis levél, nem érti más,
Egy keserű végbúcsúzás

Hatásos színpadi gesztus a nagylelkű 23. Megbocsátás, -  a keserű 24. Bűnbánat, („Fáj, amit rosszul tettem”), -  
de érzelmi felhangokban még jóval gazdagabb a 25. a Szemrehányás : „Sírsz majd egy régi perc után” (26-5), 
vagy még szívfacsaróbban: „O tt fogsz majd sírni, ahol senki se lát” (KD-70). S ha már végképp semmi sem 
segít, akkor jön az állóképsorozat utolsó tagja, a 26. Búcsú, búcsúzás, vagy akár: Végbúcsúzás. Az Én és a Te közös 
történetének ez a legbonyolultabb, legtöbb körültekintést igénylő mozzanata („Ezek nem könnyű percek” 
KD-37). Nem lehet csak úgy egyszerűen hátat fordítani egymásnak: ez az egyetlen bűn, amit a slágervilág erkölcse 
nem tűr meg. A slágervilágban egyetlen érték van : a szerelem, s ha a szerelem meghal, valami atavisztikus erő 
arra kényszeríti a sláger hőseit, hogy illendően és szertartásosan eltemessék. Valóságos rituáléja alakult hát ki 
az idők folyamán a búcsúnak, amit szigorúan be kell tartania a résztvevőknek. A rítus első előírása az, s ezt min
denki elfogadja, hogy a búcsúnak feltétlenül szépnek kell lennie.

Búcsúzni csak nagyon szépen szabad 26-17
Váljunk el szépen, Isten veled 26-13

A rítus második előírása körül már viták folynak. Vannak, akik szerint az érzelmes, könnyes búcsú az ortodox 
megoldás :

Legalább sírj, ha már hidegen hagysz el 11-6

Könnyezve, némán ajkuk összeér . .  .
Búcsúzzunk drágám, elcsukló hangon 26-13

— de a többség szerint meg kell óvni egymást a túlságosan nagy megrázkódtatástól, s ezért a fájdalom- és könnymentes 
módszert ajánlják:

669-21

26-5

24-27

Könnyeiddel ne gyötörj meg,
Ügyis fáj a lelkem VH-15-Ányos

Csak szép csendben menj el,
Mert sírnék 6611-8

De legyen akár könnyes, akár száraz, a harmadik előírást megint mindenki elfogadja; azt, hogy a búcsúzkodás 
legyen szátlan, néma vagy legalábbis halk.

A búcsú akkor szép, ha gyors, ha csendes
Hát nyújtsd a kezed szótlanul KD-15
Szó nélkül búcsúzunk, siess, menj há t 6612-27
A búcsúszót halkan kimondom én 24—28
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S ha megtörtént a búcsú, akkor a Te eltávozhat. Kétféleképpen. Gyorsan, szapora léptekkel, s mint Eurydikének, 
neki sem szabad hátranéznie:

Most búcsúzz, ez az egész !
És menj el,
Vissza se nézz 6612-24

Vagy: erőnek erejével rá kell mosolyognia még egyszer az Én-re, hogy az Én szíve még egy „fényképet” készíthessen 
róla, aztán elmehet örökre:

Mosolyogj, mintha nem is fájna,
Mosolyogj még egyszer úgy,
M int mikor ott (?) megláttalak.
Látod, így és most menj el,
Ilyen mosolygó szemmel,
Mindig így fogok gondolni rád KD-37

-  s ezzel, a Te távolodó alakjának képével zárul a slágerek mágikus állóképsorozatának láncolata, s ez a szép záró
kép ugyanolyan hatásos, mint a sorozat első darabja volt, az, amelyen a „hársak alatt” vagy a „tavaszi fényben” 
közeledő Te alakja bontakozott ki előttünk.

Közeledés és távolodás, egymásra találás és elválás, virrasztás, bolyongás, megbocsájtás, emlékezés, feledés: 
e néhány rituálissá csiszolódott, s egyben már-már mitikussá magasztosult helyzet- és magatartás-szimbólum 
a sláger hatásának egyik legfőbb forrása. S egyben a sláger érzelgősségének is egyik forrása. Mert e helyzet- s maga
tartás-szimbólumok, ebben a formájukban, csak arra alkalmasak, hogy közvetlen érzelmi reakciókat váltsanak ki a 
hallgatóságból.

Tudjuk, használ helyzet- és magatartás-szimbólumokat a lírai költő is. Az imént felsoroltak előfordulnak, mind, 
értékes költeményekben is. Nem is képzelhető el nélkülük igazi költészet. Csakhogy: a költészetben nem közvet
lenül, hanem csak gazdag nyelvi-fogalmi áttételek útján hatnak az ember érzelemvilágára -  s következésképpen: 
nem egyszerűen csak érzelmi reakciókat váltanak ki belőle, hanem az érzéseknek és gondolatoknak, képeknek 
és fogalmaknak, az ember belső és külső világának azt a gazdag kölcsönhatását, játékát, egymásba szakadatlan 
át-átcsapó dialektikáját indítják meg benne, ami minden igazi költői élmény forrása.

VII. ANAKRONIZMUS

Eddigi megfigyeléseinket a következőkben összegezhetjük:

1. A slágerszövegeknek, azonkívül, hogy verses formában vannak írva, s néha egy-egy fonetikai-ritmikai j áték- 
kal is megpróbálkoznak, nincs közük az igazi költészethez. Mert mások az eszközeik, s más a hatásuk. Nem áttételes, 
hanem közvetlen, kijelentésszerű közlésformákkal élnek, s nem új nyelvi struktúrák, hanem hatásosnak vélt 
szavak és motívumok állandó ismétlésével és halmozásával érik el hatásukat.

2. A slágerszövegek nyelvileg igénytelenek, locskák; valószínű, hogy erős és állandó hatásuk tompítja a nyelvi érzé
kenységet, ízlést, csökkenti a pregnáns és differenciált fogalmazás iránt meglevő vagy fölkelthető igényt. És fokozza 
a napjainkban amúgy is ijesztő méreteket öltő nyelvi inflációt.

3. A slágerszövegek általában semmitmondóak, mert századszor is ugyanazt a néhány szót, fordulatot, magatartás
szimbólumot használják, variálják. Csak a szöveg ritmusa újul meg időnként, alkalmazkodva az új táncritmusok
hoz, a szöveg kifejező sablonjai azonban nem vagy alig változnak az évek során.

4. A slágerek elsősorban érzelmeket, lehetőleg minél több és minél könnyebben buggyanó érzelmet akarnak 
fakasztani hallgatóikban. Ennek az érzelmi dömpingnek nem feltétlenül üdvös a hatása az amúgy is elsősorban 
érzelmi reakciókra hajlamos ifjabb korosztályokra.

5. A slágerszövegek visszaélnek az irrealitásban és az irracionalitásban rejlő költői lehetőségekkel. Erőnek erejével 
igyekeznek felkörözni a megfoghatatlan, az ismeretlen, a titokzatos szféráiba, s ezzel a végletekig torzítanak egy 
meglevő emberi igényt — melyet az igazi költészet az emberben ugyancsak erős valóságigénnyel és megismerés
igénnyel ötvöz magas fokú, dialektikus szintézisbe.

6. A slágerszövegek konzervatívak, mint ahogy konzervatív minden álforradalmiság. Egy új kor mindig a leg- 
újabb nemzedék és a legújabb divatok szószólójának tekinti magát, — s valójában egy 50-100 évvel ezelőtti világot 
ko nzervál. Mondottuk: alig néhány mozzanatát ragadta meg a XX. századi, nagyvárosi életformának, az új, techni
ka ivilágképnek. De nemcsak képanyaga: egész kifejező nyelve, sőt, csaknem teljes élményanyaga anakronisztikus. 
Mert érintetlenül őrzi, mint valami rezervátumban, a XIX. század második felének romantikus, neoromantikus, 
szentimentális kifejezés-, kép-, hangulat- és élményanyagát. Egy hajdani költészet csaknem teljes sablonkészletét. 
E jelenséget érdemes még, befejezésül, legalább futólag szemügyre vennünk.

A gyökerek még távolabbra nyúlnak. Egy-egy slágerben még a rokokó, a biedermeier, az almanachlíra szavai, 
képei, kedvelt helyzetei is felbukkannak. Ha nem is a „berkek”, „harmatgyöngyök”, „kéjes kínok”, „sötétlő
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bérezek”, „bérezmeredélyek”, s nem is a „fülemile”, a „lepkeszárny”, a „virány” és a „virág bájteli kelyhe” -  
de az ilyen sorok eredete aligha lehet kétséges :

Pihent a szél a rózsaligeten 24-31
A lágyszirmú virág meghajtja derekát 24-12
Eljutottam végre a virágos rétre
És egy vadvirágban mindent megtaláltam 26-18

S legalább százötven évvel elkésett az ilyen plagizált havas-idill is :

Hópille száll, egy millió,
Víg táncot jár, míg földet ér . . .
Itt benn egy álmos kandalló,
Ott kinn sok csengettyű zenél 655-19

És a két kis falevél 1962-ből származó édeskés románcának testvérei is a múlt század elején megjelent dalfüzérek
ben keresendők:

Két falevél fenn a lomb tetején,
Vígan él és egy szép napon, nyár elején,
Ahol áll a leány, odanéz a legény...
S mikor éjszaka felkel a hold és a szél
Összeér csókban a két levél KOD-34—2

De ezek csak szórványos esetek. A magyar slágerszövegek igazi, s mind a mai napig bővizű forrása a német
francia romantikus dalköltészet, illetve ennek magyarországi későromantikus, neoromantikus, szentimentális, 
nagyvárosi változata, amely a petőfieskedő-népieskedő irány mellett már az ötvenes években megjelent s egészen 
a század végéig fontos áramlata volt a magyar költészetnek. Nem tudom, hangsúlyozta-e már kellőképpen a ma
gyar irodalomtudomány, hogy a nyugatos nemzedék föllépte nemcsak a petőfieskedő-népieskedő irányt, de ezt 
a költői hagyományt is az irodalmi lét felszíne alá szorította, s hogy ez legalább olyan fontos és szükségszerű hadi
tett volt, mint ama másik. S fontos most számunkra is, mert míg az anonimitásba szorult népieskedő költészet 
forma- és élménykincse a magyar nóták áradatát dagasztotta tovább -  a németes-szentimentális-későromantikus 
hagyomány a slágerek világában élt, virágzott, s virágzik még ma is tovább.

A századforduló táján kialakuló magyar táncdal-szövegírás természetesen más forrásokból is merített. A hetve
nes-nyolcvanas évektől fogva népszerűsödő operettek közvetítésével ugyanennek a német-francia romantikus dalnak 
felvizezett változata ömlött bele később a slágerfolyamba. Hatott a kialakulófélben levő táncdalirodalomra a 
francia sanszon és a bécsi kupié is: sajnos, ez az ág azóta csaknem teljesen kiapadt; úgy látszik, az epikus elemnek 
nincs helye a modern slágerben. Az első világháború után néhány évig erősen szentimentális, oroszos, vagy 
legalábbis orosz témájú dalok, különböző Volga- és Bajkál-dalok önzönlöttek be hozzánk. Hatott a mézédes spanyol 
románc és az olasz szerenád is, s később, a harmincas években, az erősen pergő, szójátékokra építő olasz-spanyol, 
s elsősorban talán dél-amerikai dal. A film, a fentemlítetteken kívül, az amerikai-hollywoodi dalok kozmikus szentimen- 
talizmusát hozta magával („You came from Heaven to me, And brought me my destiny”), az utóbbi években 
a beat dalok egyetlen vagy néhány szót a végtelenségig ismételgető technikája jelentett valamicske új színt -  de 
mindezek a hatások nem tudták kiszorítani, s nem tudták még csak lényegesen át sem színezni a slágerszövegek 
főáramát : a múlt századi neoromantikus-szentimentális költészet hagyományát.

Vajda János verseiben még csak egy-két olyan sort talál az ember, amely változtatás nélkül beleillenék akár 
a legmodernebb slágerbe is:

Rohanok én; de mi haszna?
Nyugtom nem találom VJ-114
Méltatlanabbat fogsz szeretni majd,
Mint ez történik rendesen VJ-245
Céltalan vándorlom én át
A sivatag életet VJ-38

A fiatal, még kifon atlan Reviczkytöl már egész strófák idézhetők:

Szívemből téptem ezt a dalt 
Szerelmi vallomásnak,
Hogy hű maradtam s szívemet
Nem adtam senki másnak RG—6
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Ha érzenéd, mit szívem érzett,
Midőn egyszerre elhagyál :
Te vallanád magad bűnösnek
S örökre mindent megbocsátanál RG-25

A fiatal Adynál viszont már újra csak néhány sornak van „modern”, slágeres csengése :

Elszállt sok édes, balga álmom AE-483
S elfojtom, némán, könnyemet AE-509
A boldogságért küzdtünk, mindhiába :
Boldognak lenni nekünk nem szabad AE-510

-  s ezzel már föld alá is szorul a romantikus-szentimentális hagyomány. De Vajda és Ady közt, 1850 és 1900 közt, 
a népies mellett, ez a hang dominál. Az erősebb tehetségek Darmay, Tompa, Reviczky, Kiss, Rudnyánszky, 
Endrődi, Vargha, Komjáthy, természetesen megteremtik a maguk sajátos, költői világát, és tragikus színezetű, 
szigorú önfegyelmük amúgy is megvédi őket az olcsó szentimentalizmustól. De a harmad-negyedvonalbeli költők 
közül sokan vetik magukat önfeledten a divatos, „nyugatos”, városias ízű szentimentalizmus hullámaiba.

Külön tanulmányban kellene részletesen elemezni e hajdani poézis és mai leszármazottjának kapcsolatát. Ezúttal 
azonban csak arra van helyünk, hogy néhány példával megmutassuk e rokonítás jogosultságát. Azt, hogy a sláger
szöveg ettől az ősétől örökölte hatásmozzanatainak, motívumainak zömét.

Emlékszünk még talán arra, hogy a Könny milyen fontos kelléke a slágernek. Fontos kelléke volt, tudjuk, már 
a XVIII. századi preromantikus költészetnek is, de mai „modern” formáját a múlt században nyerte el:

Hol a boldogság? -  s le törültem 
Egy forró könyüt önfeledten

A sírástól, könyhullatástól 
Tisztul a lelkünk.
De fáj az a köny, mely perzseli pillád 
S égeti torkod

Ebből a korból ered a sláger &ít»-kultusza is.

A Crtó-kultusz :

Aki szívem összetépte

Összetépted az én szívemet,
A magadét el nem tépheted

Te csókolád ajkam sebesre 
Gyógyítsd be most csókokkal azt

A Csend és a Némaság kultusza :
Megyek utamon, némán, csendesen 
S a vágy szívünkben némán reszket 
Nem szólsz, de bágyadt két szemedben 
Olvasok titkon, csendesen

Az Álom- és Álomkép-kultusz :
Lásd, én akár alszom, akár nem, 
Mindig csak rólad ámodom

Azért, hogy eltűnt, mint egy álomkép,
Ne mondd, hogy nem volt, nem is létezett

S mint álomkép már messze szállá

A Titok-kultusz, különös tekintettel a Szív rejtekére :

Mondd: hallgasson a hangra, amely 
Föl támad szíve rej tekén

Miksa császár— 
Ábrányi E.
EK-98

Makai E. 
E-263

Heine-Szász B. 
HK-78

Vajda, VJ-251

Heine-Szász B. 
HK-91

Endrődi, E-211 
Benedek, BA-9

Benedek, BA-25

Pap G. Hölgyfut. 
1861. 786.1.

Vass O. Hölgyfut. 
1861. 1209. 1. 
Ady, AE-491

Karlovszky E. 
E-273
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A magatartás-szimbólumokat is a múlt századból örökli a sláger. Például a Bolyongást :

A fájdalom hősi viselését:

A Búcsúzás rituáléját:

Elhagytál s most magamra hagyva 
Búsan bolyongok, czéltalan Dömény J., 

E-159
Az utcán álmodozva 
Bolyongtam szerteszét Heine—Endrődi 

HE-80
Járatlan utakon bolygok magam, merengve Lamartine-Ábrá- 

nyi E., EK—33

Csak a könny s ez égő arcon a verejték 
Fedjék föl, mit mélyen a szívembe rejték Byron—Ábrányi. E

EK-45
Tavasz zajában, őszi csöndben 
Ö némán hordja bánatát Rónay I., 

E-266
Nos, köszönöm hát aranyos figyelmét, 
Valahogy csendben én is megvagyok Ady, AE-510

Mi nem sírtunk, -  ajkunkon 
Egy jaj se reszketett Heine-Szász K. 

H K-66
Elváltak búsan szótlanul Malomhegyi

GÁ-326
De én többé egy árva szót se szóltam 
Elváltunk. . .  némán . . .  csöndesen -  kábultan Musset-Ábrányi 

E. EK-94

S valljuk be végül, hogy még dolgozatunk modern csengésű slágercíme is csaknem szó szerinti plágium. íme itt 
a címadó sláger két sora :

Sorrentói narancsfák közt egyedül bolyongok,
Bűvös-bájos forró éjszakán VH-15. Zerkovitz

-  s itt a múlt században készült eredeti, szerzője Lamartine, fordítója Jánosi Gusztáv :

Hol a Sorrantenak kék hulláma hömpölyög
Narancsfák árnyiban ott künn az útfélén,
Virágtól illatos, árnyas sövény m ögött. . .  NYK-10

Persze: nem e sorozatos utánérzések puszta ténye a baj, s még csak nem is elsősorban az, hogy a mai slágerek 
egy száz évvel ezelőtti érzelem- s tudatállapotot igyekeznek akaratlanul is konzerválni. Hanem az, hogy érzelem- s 
tudatállapotokat nem lehet konzerválni. Mert ami a romantika korában, Lamartine és Hugo, Heine és Lenau, Shelley 
és Byron költészetében az érzések és magatartások embert s világot átalakító forradalma volt, s ami a múlt század 
második felének magyar költészetében már egyre inkább modorosságba és olcsó hangulatkultuszba hajlott -  az 
a XX. század slágerszövegeiben kopott és üres sablonok rendszerévé, az embert nem felszabadító, hanem épp ellen
kezőleg : megbénító, automatikus reakciókra késztető sablonrendszerré merevedett.

VIH. JÁMBOR ÓHAJOK

Távol vagyunk még attól, hogy a slágerszövegek értékének, társadalmi funkciójának végső mérlegét megvonjuk 
Attól, hogy a slágerszövegeket véglegesen kártékonynak, közömbösnek vagy hasznosnak, értékesnek vagy érték
telennek, kis- vagy nagypolgárinak vagy más egyébnek deklaráljuk. Egész sor lényeges kérdést kellene még előzőleg 
tisztáznunk [3]. Hogy csak egyet említsünk a sok közül: a slágerszövegek erkölcsi szemléletének, világnézetének 
alig néhány mozzanatára, az irrealitásra, irracionalitásra, érzelgősségre, mitizáltságra, igénytelenségre utaltunk 
az eddigiek során, s e néhány összetevő még nem határozza meg egyértelműen tárgyát. Legfeljebb annyit mond
hatunk egyelőre, hogy a slágerszövegek jelenlegi formájukban, aligha segítenek az új világkép, az új erkölcs, a sokat 
emlegetett új ember kialakításában. Azt azonban, hogy elemzett tulajdonságaik mit és milyen mértékben rom
bolnak, torzítanak, csak széles körű lélektani és szociológiai vizsgálatok dönthetik majd el.

Nem számítható ki előre az sem, hogy milyen irányban fejlődik majd a slágerszöveg az elkövetkező évek, év
tizedek folyamán. Ezúttal csak annak a meggyőződésünknek adhatunk hangot, hogy ha a slágerszövegek asszimilál-
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nák a XX. századi költészet eredményeit, új formáit, kép- és struktúraalkotó módszereit, ezzel csak gazdagodnának és 
hatásosabbá válnának. Több táncdalból lenne valóban sláger. S hasznosabban töltenék be valószínűleg társa
dalmi, művelődéspolitikai funkciójukat is.

A slágerszövegek szerzői, úgy hírlik, általában mosolyogni szoktak az efféle naiv reformista óhajokon -  s ha valaki 
nagyon hangosan követeli már tőlük az „igényesebb költészetet” , akkor villogó pengeként előrántanak a csizma
szárból egy jól bevált érvet, és ledöfik vele az okvetetlenkedőt. Az érv vagy érvelés úgy hangzik, hogy: Hjaja, 
ők is szeretnék másképp, meg is próbálták már százszor (vagy mondjuk inkább slágernyelven így: százezerszer), 
de nem megy, egyszerűen le-he-tet-len, mert a modern tánczene ritmusai elütnek a magyar nyelv természetes 
vagy akár „ősi” ritmusaitól, s csak a legnagyobb nehézségek árán lehet néhány szót találni, néhány mondatot 
faragni, amire aztán ezek az idegen ritmusok ráhúzhatok. E néhány szót és mondattöredéket kell hát állandóan 
ismételni, nyúzni, variálni — s íme: innen a szövegek monotóniája, konvencionalitása.

Ha valóban csak ez az érv az egyetlen akadálya annak, hogy a slágerszövegek megifjodjanak és értékes emberi 
kifejezésformává nemesedjenek, akkor máris e megifjodás küszöbén állunk. Ez az érv ugyanis egyszerű előítélet, 
tévhit vagy kifogás, s mint ilyen, egyszer s mindenkorra elhárítható, elhárítandó az útból. Mert ha nem volna 
tévhit, akkor hogyan volna lehetséges az, hogy

1. immár fél évszázada mindig ugyanaz a néhány tucat szó, kifejezés, kép, fordulat alkalmas az évenként változó 
„idegen” ritmusok magyar nyelvű megelevenítésére? S hogy lehetséges az, hogy

2. a magyar nyelv, amely műfordításra állítólag az egyik legalkalmasabb nyelv a világon, s amely virtuóz köny- 
nyedséggel és hajlékonysággal követi, ha mesteri kéz irányítja, a legbonyolultabb görög és hindu, spanyol és kínai 
ritmusokat, épp a nem is olyan túlságosan bonyolult Samba, Rock vagy Bossa-Nova ritmusokkal képtelen lépést 
tartani?

Persze azt is mondhatná valaki, ugyan mi értelme volna mindenáron megreformálni a slágerek szövegét? Jelen
legi formájában is nagy, talán a kelleténél is nagyobb sikere van ; a közönség ezt szokta meg, ezt igényli, ez felel 
meg ízlésének -  az újat, a szokatlant, az „irodalmibbat” elutasítaná, s talán meg sem értené. Lehetséges, bár meg
győződésünk, hogy nem a közönség igénytelensége és konzervativizmusa teszi igénytelenné és konzervatívvá a slá
gerszövegeket; a hatás pontosan ellenkező irányú. Meggyőződésünk, hogy a slágerszövegek „forradalmasodását” 
forradalmi lelkesedéssel üdvözölné a közönség. Mint ahogy a tánc zene gyökeres megújhodását kitörő lelkesedéssel 
fogadta az elmúlt néhány év során. A modern jazz mai úttörőit, tudjuk, már általában a modern zene úttörői közt 
tartják számon, munkájuk nélkülözhetetlen része a modem zene útkeresésének — s ami nem kevésbé fontos, széles 
tömegeket vezet el, a klasszikus zene megkerülésével, a XX. századi zene megértéséhez és élvezéséhez. Itt volna 
hát az ideje annak, hogy a táncdalok szövege is megifjodjék, s a modern költészet egyik irányzatává emelkedjék. 
Mert pillanatnyilag valami rosszul sikerült öszvérhez hasonlítható leginkább a magyar táncdal; modem zene társul 
benne millenniumi, s még inkább kiegyezés-korabeli szöveggel.

De mindez valóban csak jámbor és tétova óhaj. Biztos hatású gyógyszerek és gyógymódok az írott szó világában 
sem léteznek. Többnyire a maga erejébő. kell meggyógyulnia a betegnek.

JEGYZETEK

Tanulmányunkhoz mintegy 400 slágerszöveget dolgoztunk föl az elmúlt hatvan év terméséből, elsősorban 
a következő évjáratokból: 1900-1902; 1914-1915; 1922-1923; 1938-1942; 1958-1959; 1965-1966. A dolgozatban 
magában elsősorban az utóbbi két évtized anyagából vett példákat elemeztünk; korábbi szövegekre általában 
csak akkor hivatkoztunk, ha a mai slágerszövegek stílusára is jellemző mozzanatokat illusztrálhattunk velük.

1. A Те-t, mielőtt megismeri, vagy miután elhagyta, néha Ö-nek nevezi az Én, de ez csak nyelvtanilag 3., logi
kailag viszont 2. személy.

2. Lehet -  egyetlen slágeren belül akár -  egész rapszódiát írni a könnyről, mintegy összefoglalva minden tulaj
donságát :

Egy könny, egy ostobán elejtett jószág,
Egy csöppnyi sós víz, oktalan meleg,
Mikor meleg, honnan tudhassa sorsát,
Ö csak lehull és csillog és remeg...

S a könny kegyetlenül a torkába markolt 
S úgy hullott szívébe, mint rettentő pöröly.
Mese a könnyről ez, amely igaz volt.
Egy könnyről, mely ha tiszta, egy csepp belőle öl. B-23-Ferenczy

3. Ki kellene terjesztenünk elemzőmunkánkat valamennyi megjelent slágerszövegre. Nyomon kellene követ
nünk a slágerszövegek stílusának lassú változását; a tízes-húszas évek erősen költői-költőieskedő stílusának lassú 
eltűnését, vagy például a hatvanas évek frivol, hányaveti hangjának megjelenését. Egzakt statisztikai módszerek
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kel kellene fölmérnünk a különböző motívumok előfordulásának arányát, esetleg koronként változó arányát, 
össze kellene hasonlítanunk a magyar slágerszövegeket a külföldi szövegekkel, és így tovább.

A dolgozat e 2. részében bevezetett jelek feloldása;

VJ Vajda János összes versei. Budapest, 1955, Szépirodalmi Kiadó 
RG Reviczky Gyula Összegyűjtött művei. Budapest, 1944, Athenaeum 
AE Ady Endre Összes versei. Budapest, é. n., Athenaeum
E. Endrődi Sándor, szerk. : A magyar költészet kincsesháza. Budapest, 1895, Athenaeum 
NYK Nyugat költőiből. Ford. Jánosi Gusztáv. Veszprém, 1867.
GÁ Gáspár Imre; szerk.: Üj nemzedék. Költészeti gyűjtemény, jellemzésekkel. Nagyvárad, 1877.
EK Költemények Európa költőiből. Ford. ifj. Ábrányi Kornél és Ábrányi Emil. Pest, 1868.
HE Heine-költeményei. Ford. Endrődi Sándor. Budapest, 1882.
HK Heine-költemények. Ford. Szász Béla, Szász Károly, Vargha Gyula. Budapest, é. n., Franklin 
BA Benedek Aladár: Hulló levelek. Pest, 1871.

Körkép
K on sztan tin  F egyin : A világvége

Z. Kedrina írja a 20-as évek szovjet irodalmáról: „E  kor írói a balzaci ’életfolyam igazságát’ keresték és fejezték 
ki több-kevesebb tehetséggel, s csupán az irodalmárok skatulyázták be később küzdelmes életművüket egy-egy 
rubrikába. Ez az igyekezet sokszor nevetséges eredményekhez vezetett. Aki részt vett a polgárháborúban a szovjet
hatalom oldalán, az szocialista realista lett, aki ingadozott, az kritikai realista maradt, akinek később valamely 
’hiba’ adódott az életében, az csupán ’törekedett’ arra, hogy ’elsajátítsa’ a szocialista realizmust” . Ezt a „rubriká- 
zást” Fegyin sem kerülhette el. Több kritikusa határvonalat húz a kritikai realista és a szocialista realista korszakai 
közé, s abban is megegyeznek, hogy az író a 20-as években lépte át ezt a határt, vagyis akkor vált kommunistává. 
Jogos-e Fegyin munkásságának ez a korszakolása, korai elbeszéléseinek és késői nagy regényeinek különválasztása?

Az első világháború után német fogságból visszatérő Fegyin egy megváltozott élettel találja magát szemben, 
„írói pályám során aligha voltak viharosabb élményeim, mint ezekben az években — írja önéletrajzában. — Minden 
oldalról rám tört az idő követelése. De egyúttal rendkívül sokat adott nekem ez az idő.” Kényszerű útkeresése 
egy ideig a Szerapion testvérek irányához kapcsolta, de ez a kör, mely politikamentes művészetet akart létrehozni 
a „művészetmentes politikájú” korban, nem tudott távlatot adni az író számára. Fegyin a csoportosulást „írói 
laboratóriumnak” tekintette, melyben végbemehet a művészet megújulása. Az alkotás szabadságának gondolata 
először a társadalom felett álló művészet eszményéhez vezette. Amikor a politikamentes művészet eszményét vál
lalta, legalábbis ösztönösen kifejezte elfordulását a letűnt rend nemzeti és társadalmi törekvéseitől, s azt a hitét is, 
hogy a forradalom által felszabadított világban a művészet is felszabadul : önnön törvényeit követve épül be az 
új világba. Ennek a gondolatmenetnek a dialektikája azonban szükségképpen szembe is fordította azzal a „tiszta 
művészettel”, mely öncélúságával ugyancsak politikai programot fogalmazott meg. Mindez odavezetett, hogy 
hamarosan szakított a csoporttal.

Fegyin hírnevét már első elbeszéléskötete megteremtette. Ezekben a vázlatoktól a kisregényig terjedő változatos 
formájú művekben mind tematikailag, mind formailag a puskini elbeszélésekből kiinduló hagyományokra támasz
kodik. A „kisember” sorsáért érzett aggodalom, az eldologiasodott, „tokbabújt ember” kritikája, a buta, önző 
kispolgárok iránti megvetés határozza meg korai munkáik alaphangját. A társadalmi fősodor perifériáján élő 
emberek élete kerül e novellák középpontjába.

Sokan azzal vádolták Fegyint, hogy nem tudja felmérni a forradalomban megindult sorsdöntő változást, és éppen 
ezért írásaiban csak a kritikai realista hagyományok élnek tovább. Pedig már ezekkel a korai művekkel is az új 
társadalmi kérdések iránti fogékonyságát és érdeklődését bizonyítja : sorsdöntővé válik nála a forradalom hatásának 
tanulmányozása. Kisembereit, akiknek életét aprólékos pszichológiai megfigyeléssel ábrázolja, azzal a mércével 
méri, hogy milyen módon reagálnak a korfordulóra. Műveiben az emberek és forradalom viszonya határozza meg 
az egyén helyét és szerepét. Tanúsága szerint az önző kispolgári lét zárja el az embert a tömegessé nőtt társadalmi 
aktivitástól és a változások újjáteremtő hatásától. A kötet címadó novellájának, A világvégének főszereplője, Pirozs- 
kov csak saját magát akarja menteni -  még árulás, besúgás árán is: „Óvni kell az életet a család számára... Nem 
szabad ellenkezni a fölöttesekkel. A fölöttesek kezében van az ember sorsa.” Gorkij hamar felismerte, hogy a lélek
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rabsága, a belső tehetetlenség, a pesszimizmus, a szenvedést hirdető esztétika a teljes megsemmisüléshez vezet; 
ha az ember nem tud túllépni saját érdekekből felépített világán, értékeinek feláldozása ellenére is pusztulásra 
van ítélve. Ezt példázza Anna Tyimofevna életének tragédiája is. Anna sorsa a megbékélést hirdeti, Dosztojevszkij 
tanítását idéző sorsa szánalmat kelt.

Fegyin pontos analízissel mutatja be, milyen módon kopik el az ember belső tisztasága, ha beletörődésből, ki
szolgáltatottságból képtelen sorsán változtatni. Más hőseinek viszont nem adatott meg, hogy ilyen „sterilen” 
távol tartsák magukat a sorsdöntő eseményektől. A hajótüzér és a Kert központi alakjai ugyancsak passzívak: 
akaratlanul kerülnek szembe a forradalommal, és ez a szembefordulás mégis pusztulásukat okozza. Az utóbbi el
beszélésben Szilantyij feláldozza élete egész munkáját, felégeti a forradalomban lezüllött földesúri kertet. A csehovi 
Cseresnyéskert elpusztul, hogy új eszméknek adjon teret. Szilantyij kertje viszont a múlt: az újjal szembeszegülő kis
ember anarchikus, tehetetlen pusztításának esik áldozatul.

Más formában is felmerül a paraszti sors ábrázolása Fegyin elbeszéléseiben. A NÉP korszak éveiben élénk vita 
folyt erről a témáról. A vitát a valóság szülte, hiszen közismert, hogy a szocialista rend kialakítása éles osztályharcot 
indított a falun. Panfjorov nagy regényben mutatta be a régin diadalmaskodó új kolhozéletet, Vszevolod Ivanov 
és Leonov viszont pesszimista képet festett a forradalomtól idegenkedő parasztokról. Transvaal című elbeszélése 
alapján Fegyint az utóbbi írókhoz sorolták, sőt azt vetették szemére, hogy képtelen volt bemutatni a paraszti 
tömegek felemelkedését, példaképül műve hősét, Svaakert állítja. Ez a Svaaker Scsedrin Juduskájához hasonlít, 
mind fizikai, mind erkölcsi értelemben szörnyeteg. Felkínálja segítségét a „borzalmas” forradalomnak, mert kapi
talista Amerikává akarja változtatni az országot. Fegyin nem tételesen ítélkezik fölötte, s ezért a Transvaal többféle 
értelmezésre ad lehetőséget annak a kritikának, amely minden műtől tételes—direkt — ítélkezést vár el. Valójában 
az elbeszélés végszava, amely „mindenre képesnek” jellemzi Svaakert, a szocialista-humanista író ítéletét is 
megfogalmazza: az életeken átgázoló, „mindenre képes” energia rontó erő.

A kötetben szereplő további elbeszélések Fegyin későbbi korszakából származnak. A pásztor csehovi humorral 
útszőtt története, A vénember tragikus-ironizáló] hangja, a Színész voltam című önéletrajzi írás lírai tónusa, az Elbe
szélés levelekben keserűsége sokoldalú, gazdag elbeszélőtehetségről vall. De ezekben már hiába keressük a korai 
művek nagy belső méreteit, messzire sugárzó jelentését. Negatív módon mintegy azt sejtetik, hogy az író ebben 
az időszakban már más műfajban kereste mondanivalóját.

A nagy társadalmi mozgás, majd az intervenciós harc válaszút elé állította az írókat: viszonyuk a forradalomhoz, 
a  szovjethatalomhoz, a párthoz meghatározta helyüket a szovjet irodalomban. Fegyin mint haditudósító végig
járta a frontokat, anyagot gyűjtött. Az új élmények írói rendezése felismertette vele, hogy ha csak a „tokbabújt” 
ember életében figyeli a korforduló hatását, a történelmi eseményeknek csupán az árnyékát látja. így érkezett 
el ő is „korunk hőséhez”. Az új témák és konfliktusok azonban szétfeszítették az elbeszélés kereteit, s a nagy regé
nyek — Testvérek, Első örömök, Diadalmas esztendő -  társadalmi körképén a korai novellák hősei csak mellékszereplők 
lehettek. Egyébként Fegyint alkata is a regényhez köti, s ez meghatározza elbeszéléseinek formáját abban az idő
szakban is, amikor még csak keresi műfaját. Már a 20-as években sem a tömör novellát műveli, hanem a széles 
epikus leírásra módot adó elbeszélést.

Nincs tehát éles határ Fegyin pályáján a 20-as évek és a 30-40-es évek között. De a merev ellenkép se lenne hite
les. Fegyin életműve örökös belső mozgás. Egy új szemlélet formálódik benne -  az élet alakulásával állandó kap
csolatban. Amint önvallomásában mondja, nemzedéke hősévé akart lenni, de úgy, hogy annak „álmaival, eszméi
vel, félelmeivel, várakozásaival, szeretetével és gyűlöletével” egyaránt azonosuljon.
(  Európa, 1967)

F. Molnár Magdolna

I

Dobrica Cosic regényei

Annak az írónemzedéknek képviselője, amely a népfelszabadító harc és a háborút követő szocialista építés tüzében 
formálódott. Olyan elbeszélő, aki túllépett a szerb realisták narratív előadásmódján. Már érett, kialakult íróként 
jelentkezik, biográfiája mentes a szokásos irodalmi bolyongástól, egyéni kifejezésének útkereséseitől. Első műve 
regény, a Messze még a hajnal (1951), ezzel szerez hírnevet és elismerést.

A jugoszláv partizánok harcáról meglehetősen sok könyv íródott, de kevés köztük a hétköznapin túlnövő, ma
radandó mű. Többségükben túltengtek a frázisok, a deklamálás, többnyire mesterséges dicsfénnyel övezték a hábo
rús éveket. Szerzőikből hiányzott az eredeti alkotótehetség, létrejöttüket e művek inkább annak az elképzelésnek 
köszönhették, hogy pusztán elméleti megfontolásokból is születhet művészet. Azért (Sosie regénye nemcsak a forma 
tekintetében jelentett újat, hanem abban a tekintetben is, ahogyan a szerző a háborús napokat -  adott esetben 
az ellenséges támadás sújtotta jasztrebáci partizánalakulatban lezajló eseményeket -  szemléli: „Mindnyájan 
tudjuk, hogy az ég nem örökké derült, és mindnyájan tudjuk, hogy a felkelő nap is hosszú árnyékot vet. Kérdem: 
vajon árnyékainkról csak konformizmusból nem írhatunk eleget? A harcosoknál -  nem. Arra törekszem, hogy 
velük tartsak lépést, irányzékunk különbözik, de célpontunk közös...” Szépítés és panegirikus felnagyítás nélkül 
•mutatta be a partizán-háború napjait és egykori bajtársait.
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M egszabadulva a  partizánok világának szándékolt, verbális glorifikálásától, regénye erőteljes, őszinte vallomás 
azokról a  d rám ai napokról, amelyeket a  jasztrebáci a laku lat átélt, a  nehézségekről, amelyekkel az egység tagjai, 
az egyszerű harcosok birkóztak. V alam ennyiükben együtt él a  m últ és a jelen, s hol az  egyik, hol a  m ásik kerekedik 
felül ab b an  a  küzdelem ben, amelyet a  hétköznapok bizonytalanságával vívnak, hiszen e napokat egyedül a  cél 
nagyszerűsége s a  megvalósulásba vetett szilárd h it fű tö tte  át.

A m ű drám ai főszereplője Gvozden, az a laku lat parancsnokának helyettese. Jó llehe t korán elpusztul, holtan 
is jelenvaló m arad  bajtársai gondolatában. M in t h áb o rú  előtti parasztkom m unistának, leginkább neki köszön
hető, hogy létrejö tt a  zömében parasztokból álló egység. Hősiessége emelte a  parancsnokhelyettes tisztére; nem 
csak bátor em ber, hanem  érezni is tu d ; m élyen átérzi, m ennyit szenvednek az ellenség bosszúja elől a  hegyekbe 
m enekült parasztok. Belecsöppen az egyik m enekült táb o r életébe, s ott annyira m egrendíti a  nyom oru lt emberek 
kínja, hogy m eginog, s kételkedni kezd a  partizánosztag  gerillaharcának jogosságában. Gvozden nézi az  em bere
ket, eszébe ju t  sa ját családja, és elhagyja ereje... S no h a  bajtársai szemében példakép, Pávle komisszár a  csüggedőt 
lá tja  benne, aki m agatartásával az a lakulat létét veszélyezteti. Ezért dönt úgy, hogy tragikus ítéletet javasoljon... 
Gvozden, bajtársa  fegyverének csövével farkasszem et nézve is hű  m arad kétségbeeséséhez. Űosic m esterien, egy
szerűen és töm ören írja le az ítélet és a  kivégzés m egrendítő  és kegyetlen jelenetét, am elynek során az olvasónak 
e lakad a lélegzete, s kétségek között töpreng: vajon  csakugyan fejbe kellett-e lőni ezt a  szám talan  összecsapásban 
edzett kitűnő harcost?

Űosic nem  félt híven ábrázolni regényének hőseit azokban a  szituációkban, am ikor személyisége szerint ki-ki 
a  m aga m ódján  érzékeli a  felszabadító harcot, és a lkot ró la fogalmat, am i végső soron megszabja cselekedeteiket is. 
H iszen az író csak így válha to tt krónikásává ezeknek a  viharos napoknak, am elyekben az elm élet és a  valóság nem
csak szem bekerült, hanem  gyakran kölcsönösen tag ad ta  is egymást. B árm ennyire is m inden kétséget k izáróan jó  
ez a  m ű, itt-o tt mégis elárulja, hogy kezdő író alkotása. Az elbeszélés ritm usát olykor m egtöri a  szereplők -  külö
nösen Pavle -  belső m onológja. Am ellett Űosic szükségesnek tartja , hogy olyankor is aprólékosan m egm agyarázza 
alakjait, am ikor azok am úgy is eleget beszélnek önm agukról. Szerencsére nincs sok ilyen elkalandozás, könnyen 
á tsiklunk ra jtuk  és gyorsan feledésbe m erülnek, m eghódít bennünket költészettel és fájdalom m al teli elbeszélő
m ódja.

A G yökerek  cím ű m ásodik regényében (1955) űosió  nem  szőtte tovább első könyvének háborús tém ájá t. Vissza
fordu lt a  X IX . századba, hogy új, korszerű m ódon szólaltasson meg egy régi, a  korábbi szerb irodalom ban  gyak
ran  feldolgozott tém át. Ezzel a m űvével bizonyságot te tt arról, hogy csakugyan tehetséges író, aki ki tud ja  aknáz
ni a  szerb-horvát nyelv gazdag kifejezésbeli lehetőségét.

A regény egy dúsgazdag falusi család felbom lásának d rám ájá t dolgozza fel. A vagyonért összecsapnak apa  és 
fiai, a  testvérek, férj és feleség. A d rám át elmélyíti az az egy ideig m eddő törekvés is, hogy fennm aradjon a  Kátyicsok 
férfiága, ne szakadjon meg a  családi és politikai tekintély, s vele együtt a ha ta lo m  és gazdagság. Jó lleh e t szerzőnk 
úgy ír ta  le ebben a regényében a  politikai küzdelm eket, hogy azok során betekintést nyújt a  szerbiai Radikális 
P á rt történetébe -  amely akkor még az Obrenovics-féle abszolutizmussal szembeszegülő, kifejezetten parasztm oz
galom , s csupán később válik a  szerb burzsoázia p á rtjáv á  - ,  a  Gyökerek mégsem  tekinthető történelm i regénynek. 
Inkább  Á tyim  Kátyics, a  kiemelkedő radikális pártvezető  családjának belső d rá m á já t kíséri figyelemmel, m int 
Szerbiáét, többet beszél a  családi d rám a  szereplőiről, m in t a  faluról á lta lában , s így a  falu és Szerbia általános 
atmoszférája a  háttérbe  szorul.

Ennek ellenére űosic töm ören kifejti m indazt, am i e korban jellemzője volt m in d  a  falunak, m ind Szerbiának. 
E lénk állítva a  Kátyicsokat, egyben feltárta  n éh án y  politikai jelenség gyökerét is, am elyeket -  valószínűleg -  
további m űveiben fog m ég jobban  m egvilágítani. Az egyéni sorsok intim  tö rténete  és a  politikai atm oszféra közötti 
összhang az írónak az anyagon ara to tt tökéletes győzelméről tanúskodik. „M eglelte  azt a  m értéket, amelynek 
révén egyikkel sem fojtotta el a  m ásika t...”  (B. M ilacic.)

űosic alakjai sorsában ábrázolja a  falu differenciálódását és viszonyát nem  annyira  a  városhoz, m in t inkább 
a hatalom  képviselőihez. A kialakuló új viszonyok Á tyim ot és fiát, Györgyét -  a  falu  legautentikusabb képviselőit -  
sem  kímélik. Ebből fakad a család tragédiája. Á tyim  Kátyics tekintélyes gazda és a  politikai élet vezéralakja, aki 
annyira  elődeinek m últját éli, hogy a ho lnapot is a  m últ m ódosulatlan kivetülésének látja. Élete így kínszenvedés: 
a  lelkét a  m últba  rögzítő gyökerek fájdalm as kiszaggatásából áll.

Lassanként Györgye Kátyics is elszakad a  falutól. A Prervo községből messze — Zim onyig, sőt Pestig -  elvezető 
szakadatlan  utazásai kiőrlik belőle a  tősgyökeres paraszto t. Á tnevelődik önérzete és lelki élete. S am ikor a  gyapjú
szőttesen S z im k ae léön tiazaranydukátokat : „N ézd , m ilyen nehéz... A sötétben is csillog. Az enyém . É n  szereztem. 
Senkinek sincs ennyi a  faluban” -  szavai m ár nem  a  földet túró paraszt ajkáról buknak ki. Ez m ár a  kereskedő, 
a  módos gazda, aki nem  áll messze a városi polgártól.

„M iközben rávilágított Szerbia m últjára, s elem ezte azoknak a  nem zedékeknek gyökereit, am elyek negyven 
esztendő a la tt három  háború  kínját fogják elviselni, űosic tudatosan s z im b o l iz á l ta  ezeket a  gyökereket. A regény 
m indegyik jelentősebb alakja a m últja által jelkép és élő, saját korától m egfárad t ember, s egyikkel is, a  másikkal 
is terhelt az eljövendő napokra. M indegyikük örökül fogja hagyni az új nem zedékre saját zak lato tt pszichéje egy 
részét, ereibe átömleszti léte pillanatainak trag ikum át, belefecskendezi anakronisztikus egzisztálásának injek
cióját. M indennek nyom ai jelen napjainkat is tú l fogják élni, és még soká m egérződnek.”  (B. M ilaéié.)

Az O ldódás  című trilógiájával (1961) D obrica Űosió visszakanyarodik a  h áb o rú  tém ájához. E bben  érettebb
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a lko tónak  bizonyult, m in t a  M e s s z e  m ég  a  h a jn a l című első regényében. S nem  csupán  írói nyelvével, amely gazda
g a b b á  és kifejezőbbé vált, borotvaélessé, m in t a  gyilkos tőr, am elyről olyan tökéletes lapokat ír t  érző és értő m élab ú 
val. M a g a  a  tematika is átfogóbb, m élyebb. M íg ugyanis első regényében az igazságos és igazságtalan képzete 
és d ilem m ája  a saját tábor h a tá ra in  belü l m arad , az O ldódás túllép a  partizánharcos körülhatáro lt politikai szem 
léle tén . A  m űben nemcsak p a rtizán o k  szerepelnek, hanem  háborús ellenfeleik is, elsősorban csetnikek. M egrajzolja  
a  h á to rszágo t, a városokat, m eg m u ta tja  a háború  által szem beállított, m egosztott, ellenséges táborokba sorozott 
em b ereket, akik könyörtelen h a rco t vívnak egymással, egészen egymás kölcsönös kiirtásáig. A lkotásában kereszt- 
m etszeté t nyújtja  egy viharos, hősi és egyben gyáva korszaknak, am elyben az em beriség magasztos eszményei 
eg y ü tt é ltek  és hatottak az alacsony, álla ti ösztönökkel.

ő osic  1117 lapon m egm utatta  egy félrevezetett és összeveszített nép  tragéd iáját ab b an  a  szörnyű térségben, 
am elyben  lezajlott a kéve o ldásának , a  nép  m egosztásának szertartása. A h áb o rú  és fejetlenség felszabadította 
a  rossz szunnyadó erőit, felszínre tö rtek  a  visszafojtott em beri gyűlölködések, a  törlesztetlen tartozások, m egtorolat- 
lan  sértések, a  bosszú. M egszületett a  végleges leszámolás lehetősége. Az em ber lelkiismeretének szava, v a lam in t 
ön fen n ta rtási vágyai kiélésének ösztöne között ingadozott. Vergődése hol erősebb volt, hol gyengébb, függően 
a  p o litik ai ár-apály gyakori váltakozásátó l. M in t e véres leszámolás résztvevője, őosic önm agának teszi fel a  
kérdést: „K épes leszek-e m eg p illan tan i az  igazságot, azt is, am elyet m ajd  u tó d ain k  fognak látni, inkább az 
éle tükben , m in t a könyvekben? V a jo n  m egláthatja-e az igazságot a  barikádok túlsó felén az az em ber, aki a 
csetn ikeket csak a célgömbön á t  h unyorítva  szemlélte? S lehet-e tan ú , bíró az, ak it lelkiismerete az ellenség 
táb o rá b a  v itt? ”

Im presszió i erőteljesek és szörnyűek, m egrendítő benyom ást keltők, csaknem m itikusan hatnak. Az em berek 
m egosztása, az oldódás atavisztikusan alakul, m int a  rigómezei ütközetet idéző pátosz és a  szerb szent, Száva 
k u ltu szán ak  következménye. E lm ú lt századok csatái készítették elő talaját, végső soron a  nemzeti ö n tu d at és 
a  hősi m ú lt  csökevényei.

A reg én y t olvasva főként a  m egosztás következményeit éljük á t  élményszerűen, an n ak  valódi okait csupán itt-o tt 
sejtjük m eg . A háborút a h á rm asp ak tu m  és a  C vetkovic-M acek korm ány 1941. m árcius 21-én tö rtén t m egbuk
ta tá sa  u tá n  kényszerítették rá  e rre  a  népre, büntetésként szabadságszeretetéért, am ely ekkor a Hitler-ellenes je l 
szóban fejeződött ki: „ Inkább  a  s ír , m in t a  bilincs!” E zután az apokalipszis következett be. A ném et bosszú szét
á ra d t S zerb ián , és tovább v á jta  a  szakadékot a  megosztott em berek között. A rém ület kúszott be m indenüvé: 
a  h ázak b a , a  kutyákba és m acskákba, a  meggörnyedt, önm agukba zárkózott em berekbe, akik legszívesebben 
befú rták  vo lna  m agukat a föld a lá . D e  a  föld kérge kemény, a  ház nem  n yú jt oltalm at, sehol sem lelnek m enedéket 
a  rém ü le t elől, amely a  lövések süvítésével rátelepszik a  falura.

(Sosie kiváló pszichológus. A  köpenyegforgató paraszti világot, am elynek vérébe ivódott a  durvaság, am ely  
daccal száll szembe mindenkivel, aki az ő mezsgyéihez nyúl -  precíz lélektani módszerekkel vetíti elénk. K ülönös
képpen  erőteljesek azok a jelenetek , am elyekben az összefogdosott és tem plom ba z á r t  parasztokat rajzolja m eg. 
A tem p lo m o t a  németek a  levegőbe röpítik , s az tömegsírrá válik. A drám aiság  itt an tik  jellegű: az emberek biológiai 
léte r á  v a n  bízva az elemek és az önkény kényére-kedvére, s e két halálos m alom kerék darabolja, őrli az életet.

A  szerb  irodalom ban ritkán  ástak  bele a  szerbiai paraszt lelkének ezekbe a  keserű, du rv a  rétegeibe, am elyekben 
évszázadok ó ta  egy fő vágy élt: b irtokolni. (Sosie parasztja nem  a papos prédikációk s nem  a  tanító frázisok szelle
m ében gondolkodik. Látóköre nagyjából a  szántóföldje m ezsgyéjéig ért. Ezért érthető  a  parasztok m élabúja a  
tőkén m a ra d t  szőlő, a  kipergett g ab o n a , a  földműves egész esztendei verejtékének pusztulása fölött. (Sosie azokban 
a  súlyos p illanatokban állította elénk a  paraszto t, amikor az egyidejűleg bátor is, fél is, egyaránt m értéktelen a jó 
b an  és a  rosszban. Individualista, a n n a k  a tragédiának a  terhével, am elyet tu la jdon  individualizmusa nem zett. 
A b b an  a z  időszakban, am ikor a  d renovó i síkság fölött a  csetniki halálfejes, toros lobogó bom lott szét a szélben, 
s aki e lfo g ad ta  ezt a jelet, m in t u ta t  a  m egváltáshoz, és felsorakozott a  zászló alá, az  az e tőrrel vájt szakadékba 
zuh an t.

(Sosie a lak ja i mentesek a  sablonoktól, olyan sajátosságok jellem zik őket, am elyekben együtt él a  rém ület és 
a férfias bá to rság ; a lemondás legbensőbb érzéseikről, tu lajdonaikról, és a  nagyfokú önzés; szadisták és ugyanakkor 
gyöngéd szülők. Olyan erős egyéniségek, akik  képesek végsőkig viselni végzetüket, am ely annál jellegzetesebbé 
válik, m in é l nyilvánvalóbban érte lm etlen . Ezért nincs ereje az utolsó p illan a tb an  is á tju tn i a  barikád ellentétes 
o ldalára  az  o lyan  markáns in d iv id u u m n ak  sem, m int amilyen U ros Babovics, a  csetnik vajda. T úl sok átm etszett 
torok és k io n to tt vér állt közéje és a  fa lu  közé, pedig m aga is annak  érdekeit szándékozott védelmezni. Leírva 
az erős em bereknek ezt az agóniáját, ak ik  atavisztikus szeretetüktől vezetve m eddőn pazarolják el erejüket, Őosic 
az ellenség erkölcsi drám áján keresztü l azoknak az eszményeknek emberiességét emelte ki, amelyekért a partizánok  
vesztették életüket. „Sem Uros B abovics erkölcsi bátorsága és következetessége, sem a  sisak és az elvesztett haza 
kultusza K oszta  Cveticsnél, sem B á ta  Pavlovics politikussága nem  állták  meg a  p ró b á t, hogy a  lesújtó felismerés 
p illa n a táb a n  fatálisán önm aguk ellen ne  szegődjenek. Végső kiú tjuk  csak az lehetett, hogy alávessék m agukat 
a  negatív  hata lm aknak, az önpusztítás erőinek, az ördögnek, aki m egnyerte a  fogadást, s a M orava m enti szilvá
sokban és nyárfaerdőkben létrehozta a  földi poklot.”  (M. Pervic.)

T om ics L ju bom ir
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Ady csehül
(Endre Ady: Sám s mofem (Egyedül a tengerrel). Fordították: Kamii Bednáf 

és Ladislav Hradskÿ. Válogatta : Bredár Gyula. Odeon, Praha, 1966.)

Ady E ndre eddig sem volt teljesen ismeretlen a  csehek előtt. N áluk ugyan nem  já tszo tt olyan nagy szerepet, s olyan 
népszerű sem volt, m int a  szlovák költészetben; ez érthető, hiszen a  szlovákok a  régi M agyarország m ag y ar és 
nem  m agyar elnyom ottairól egyként daloló költőt ünnepelték benne, aki először az ő fordításaik (Sm rek, L u k á i, 
Beniak és mások) révén ju to tt  el a  cseh olvasók kezébe is. A ntonin S traka, a  két nép közeledésének e jelentős 
harcosa m ár a  két háború  között, m ajd  a  ném et megszállás a la tt in d íto tta  el nagy vállalkozását, hogy n agyobb  
m éretű cseh nyelvű A dy-válogatást állítson össze; ennek elfogatása s tragikus ha lá la  vetett véget. Frantiüek H alas 
és Vilém Závada 1950-ben k iado tt kisebb kötete u tán  az előttünk fekvő antológia Ady költészetének lehetőleg 
teljes arculatá t akarja bem utatn i. A nagy m agyar költőnek valam ivel több  m in t kétszáz versét ad ja  igen sikerült 
fordításban : ez m ár valóban olyan mennyiség, amelyből a  cseh olvasó h ű  képet kap h at róla. H a  ehhez hozzávesz- 
szük, hogy bő válogatást közöl A dy prózájából, sőt levelezéséből is, s hogy a  kötetet Sára Péter ügyes, instruktiv  
portréja, valam int az egyik fordító, K am ii B ednáf „fordítói jegyzete” zá rja  le, akkor azt kell m ondanunk : o lyan  
antológia került a  kezünkbe, am ely m inden oldaláról teljes em beri és m űvészi m ivoltában tolm ácsolja a  cseh 
közönségnek Ady Endrét. A ktualitását csak fokozza az, am it B ednáf u tószava hangsúlyoz: a  m ai cseh líráb an  
pangás, bizonyos fokú elprózaiasodás észlelhető. Felfrissülést hozhat ebbe a  kedvezőtlen atm oszférába az a  költő, 
aki m inden egyes verssorában a hum ánum  tökéletes művészi kifejezésére törekedett. M ás kérdés, hogy -  m in t m aga  
Bednáf is megjegyzi -  A dy költészetén erős m értékben érezhető korának sajátos m agyar légköre; így a lak íto tta  ki — 
tegyük hozzá mi -  a  szimbolizm usnak azt a  különleges, más kelet-európai népeknél (így pl. a  szlovákoknál, a  b o l
gároknál) sem ismeretlen válfaját, am ely viszont a  X X . század elejének cseh költészetében csaknem teljesen ism e
retlen. I tt  most nincs terünk arra , hogy részletesebben szóljunk ennek az okáról. A kötet összeállítóinak érezniök 
kellett, hogy nemcsak egy m ásik nem zetnek a m ai cseh olvasó szem ében idegen költőjét szólaltatják m eg, hanem  
hogy ezt a  náluk szokatlan légkört is ábrázolniok kell, h a  Adyt közönségükhöz valóban közel akarják hozni : többek  
között ezt szolgálja a  kötet gazdag képanyaga is, amely nemcsak a  nagy lírikus életrajzához, hanem  a  X X . század 
elejének a rom antikus provincializm usból a  szecesszión á t a  m odern világ felé igyekvő sajátos m agyar é le tfo rm ájá
hoz is jó  adalékul szolgál.

A válogatás Bredár G yula igen gondos, körültekintő, nagy hozzáértésről tanúskodó m unkájának eredm énye; 
a  kötetben Adynak szinte valam ennyi fontos költeménye m egtalálható. Biztos, hogy m indenkinek eszébe ju tn a  
egy-két olyan vers, am elyet m ég a közölteken kívül is szívesen lá tn a  az antológiában : mi itt talán  a  Lelkek a pány- 
ván, az Új vizeken járok, a Mátyás bolond diákja, a Nekünk Mohács kell és a  Föl-földobott k'á címűeket em lítjük, am elyek
nek kihagyása -  m ár a  tartalom jegyzék első, felületes áttekintése u tán  is -  hiányérzetet keltett bennünk. Ism erjük  
a  megszabott terjedelem korlátainak nehézségeit, s ezért nem  is teszünk B redárnak szemrehányást. In k á b b  a rró l 
a problém áról szólunk: indokolt-e, hogy az antológia fejezetekre osztása nem  az eredeti Ady-kötetek tago lását 
követi, hanem  -  sokszor a  versek időrendi sorrendjével sem törődve — négy tém akörre osztja fel az  any ag o t?  
Éppen Adynál kell ezt a m ódszert helytelennek tartanunk. Nem rég R ákos Péter m u ta tta  be, hogy A dynak  egy-egy 
kötete -  tém agazdagsága ellenére -  m ilyen strukturális egységet je len t, s hogy az Új versek cím ű kötettő l kezdve 
egészen az utolsóig ezek a  strukturális egységek milyen szerves fejlődés ú tjá n  alakítják ki Ady egész költészetét. 
N em  lett volna-e jobb  ezt a  szem pontot szem előtt tartani a  válogatás során? Bredár módszerével a  cseh olvasó 
nem  tudja követni a  költő fejlődését, nem  is szólva arról, hogy a  sokszor rendkívül bonyolult, több  tém akörbe  is 
beleülő Ady-verseknek egy-egy tem atikus fejezetbe beleillesztve önkéntelenül is csak egyik a lap h an g ja  kap  kellő 
hangsúlyt, s az egyéb m ondanivalója elvész ! (így  lesz pl. az Űri szűz dicsérete a Hunié című fejezetben a  m ag y ar nép 
sorsán töprengő költemények között egyoldalúan társadalm i élű verssé, ho lo tt az erotikus-szerelmi m ondanivaló  
sem mellékes benne).

K am ii Bednáf és Ladislav H radskÿ -  s erről m ár e folyóirat hasáb ja in  is esett szó -  a  m agyar líra  a v a to tt tollú 
cseh tolm ácsolói, akik m ár eddig is számos m agyar vonatkozású kötettel gazdagították a  cseh m űfordításirodal
m at. M eg kell m ondanunk, hogy ez az egyik legsikerültebb vállalkozásuk. A dyt egy m ai cseh olvasó szám ára  
m ár csak azért sem könnyű tolmácsolni, m ert a  fordítónak nem csak a  költő utánozhatatlanul egyéni h a n g já t 
kell eltalálnia, hanem  vissza kell adn ia  a  századelő m agyar légkörét is. A két fordító szinte teljes m értékben  
megfelelt ennek az óriási fe ladatnak; nagy m űgonddal tudták visszaadni A dynak nemcsak m ondan iva ló ját, hanem  
gazdag kifejezéskincsét, töm ör szim bólum ait, itt-o tt még verssorai zenéjét is. A lehetetlent — term észetesen — ők 
sem tud ták  m egoldani; néha túlságosan feloldják Ady tömörségét, m áshol kénytelenek köznapibb, közérthetőbb 
cseh szóval kifejezni azt, am it Ady az ad o tt helyzetben szokatlan szó használatával exponál élesebben, egyes ese
tekben kényszerűen laposították el Ady egyéni, de  éppen ezért szemléletes jelző-sorait. (Pl. a  „kis rőzse-dalok” , 
amelyek Adynál „füstösek, furcsák, búsak, bíborak” — B ednáí-H radsky-nál mindössze „éadící a  âarlatovë sm utné” 
— füstösek és b íborán szomorúk.) M indez azonban nem  változtat a  lényegen: igényes és a  lehető legadekvátabb  
fordítói m unka ez. Félreértés, a  költem ény eredeti m ondanivalójának félrem agyarázása alig van a  kö tetben.

Reméljük, hogy a kötet nyom án széles körök ismerik és szeretik m eg a  m agyar költőt Csehországban is.
Sziklay Lászlá
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Kritika

PRÓZA
írta: Erdei Ferenc

M o csá r  G á b o r: Nálunk vidéken
A múlt év nyarán azzal a megjegyzéssel kért tőlem lektori véleményt a kiadó Mocsár Gábor 
kéziratáról, hogy feltétlenül vállaljam a véleményadást, mert pontosan ugyanazokról a kérdésekről 
szól, amelyekkel én is foglalkoztam egész életemen keresztül. Vállaltam. Annál is inkább, mert 
állandó feszültségben vagyok Mocsár Gáborral, annak ellenére, hogy a rokonszenvem és az együtt
érzésem mindennél erősebb iránta. A feszültség forrása az, hogy ő mint idősebb kollégát, kimondva 
vagy kimondatlan, felelősségre von mindazért, amit mondtam, írtam vagy tettem mindazokban, 
ami mindkettőnk számára a legfontosabb. Tulajdonképpen megtisztelő és jóleső ez a felelősségre 
vonás, de mégis nyugtalanító. S különösen növeli a felelősséget akkor, amikor Mocsár Gábor mun
kájáról kell véleményt mondanom.

Ilyen terheléssel adtam lektori véleményt a szóban forgó könyv kéziratáról, abban a tudatban, 
hogy azt csak részben fogadhatja el a szerző. A kiadónak viszont nagyon ajánlottam a kiadást. 
Ezek az előzmények indokolják, hogy kritika helyett -  de tulajdonképpen kritikaképpen — most 
közöljem akkori lektori véleményemet. (Csupán azt hagyva el belőle, ami a megjelent szövegre 
már nem vonatkoztatható.)

A könyv kiemelendő érdemei, illetőleg értékei:
-  a legjobb falukutató hagyományok korszerű folytatásának tekinthető a munka, s érdekes és 

elismerendő többletet nyújt a mai irodalmi szociográfiai írásokhoz képest, főleg a problémák álta
lános társadalmi-politikai és történelmi arányú felvetésével, megvilágításával és megoldási irányok 
felvázolásával ;

-  szemlélete, megállapításai alapjában véve helyesek, nagyon sok érdekes, frappáns meglátása 
van, és egészében véve helyesen ítéli meg a történeti helyzetet és abban az egyes problémákat, 
amelyeket tárgyal;

-  az írást átfűti bizonyos kritikai hevület és felelősségérző türelmetlenség, amit szintén munkája 
javára kell írni, mert ez egyértelműen a szocializmus és a fejlődés irányát követi;

-  a megírás szintje, előadásmódja, nyelvezete kitűnő, rokonszenvesen ápolja a magyar nyelv 
legjobb hagyományait, de igen sok új, mai elemet is szépen belevisz.

Az írás problémái és gyengeségei megítélésem szerint a következők:
-  elég nagyfokú egyenetlenség van az egyes részek között és nem kedvező benyomást ad, hogy 

az első rész a legtisztább és a legmagasabb színvonalú, amihez képest a későbbiek esnek, illetőleg 
kevésbé tiszták (ezen azonban nem lehet segíteni, mert a tárgyi sorrend indokolt) ;

-  a fejtegetésekben és elemzésekben eléggé szuverén, szubjektív megítélés érvényesül, ami itt-ott 
önkényesnek is tűnik, mint például Szeged és Debrecen bizonyos összehasonlításaiban vagy 
Hajdúböszörmény és Makó vonatkozásában;

-  érdekfeszítő elemzésének sokszor drámai következtetései egészében véve megalapozottak, azon
ban egyes esetekben bizonyos rések maradnak az érvelésében; a riportszerű tényfeltárás több 
esetben egyoldalú, a statisztika használata teljesen szuverén és a mások megállapításaira való 
hivatkozás olykor következetlen (több esetben hivatkozik olyanokra, akik nem a leglényegesebbet 
mondották a témában -  Féja —, más esetben a hivatkozott szerzőnek nem a legfőbb megállapítását 
idézi -  Erdei - , igen sok esetben pedig a kívánkozó utalásokat nem teszi meg és megállapításait 
hivatkozás nélkül teszi akkor is, amikor abban részletesebben kifejtett álláspont ismeretes más 
szerzőktől).

Az egyes részekre vonatkozóan a következő kritikai megjegyzéseim vannak.
A debreceni történeti portré kitűnő, szinte azt merném mondani: remek, azonban két szempontból
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csonkának találom. Egyik: nem viszi tovább korunk viszonyai között, illetőleg a felszabadulás 
utáni időszakban (ezt más fejezetekben részben pótolja), másik: nem utal a kézenfekvő nagy nem
zetközi kapcsolódásokra (puritánok, Hollandia, Anglia, a polgárság haladó és reakciós kettős
sége stb.).

A szabolcsi fejezet érdekfeszítően izgalmas és szinte felzaklatóan mélyrehatoló, s problémafelveté
seivel, elemzéseivel lényegében egyet is kell érteni. Korántsem ilyen egyértelműen lehet helyeselni 
azt, amit a megoldás perspektívájáról mond, amikor a mezőgazdaság gépesítését, a termelés belter- 
jesítését mint valami magától értetődő lehetséges orvosságot sürgeti (ez sokkal bonyolultabb, ebben 
belső ellentmondások vannak és végeredményben mennyiségileg nem képesek megoldást hozni 
mégoly szerencsés fejlődés esetében sem).

Ez a fejezet talán a legjobb példája a drámaian eleven, önmardosó elemzésnek, ami akár poli
tikai esszének, akár pamfletnek nevezhető, mégpedig a legelőnyösebb típusában.

A tanyákról szóló rész ugyanez a műfaj, kissé egyenetlenebb, mint Szabolcs, de egészében véve itt 
sincs érdemi vitám a szerzővel, annál is inkább, mivel alapjában véve elfogadja mindazokat a 
megállapításokat, sőt szóhasználatokat is, amelyeket utóbbi tanulmányaimban én is kifejtettem.

A parasztságról szóló rész bonyolultsága, egyenetlensége ellenére is jó, egyes részei egyenesen nagy
szerűek (a nádudvari példa, kié lesz a föld). Ezt a fejezetet ítélem a legjobbnak a debreceni után, 
de néhány tárgyi hibával. Elsősorban abban, hogy a fejlődés útjának a megítélésében könnyedén 
utal arra, hogy a paraszti szövetkezeti kezdetek alapjain kellett volna az egész kollektivizálást vég- 
hezvinnünk. Mint elvi óhajtás ez természetesen felvethető, és én is együttérzek ezzel, azonban a 
történeti fejlődés objektív feltételek által meghatározottan haladt, s ez olyan volt -  amilyen volt.

Ugyancsak vitatkoznék azzal, hogy az emberi-társadalmi értékrend megváltozása a fejlődés 
legdöntőbb eleme, már olyan értelemben, hogy nem ez az alapvető ok, bár összesítő jellegű. Az 
alapvető azoknak az objektív gazdasági-társadalmi viszonyoknak a változása, amelyek végbe
mentek.

Az alföldi városokról szóló rész tartalmaz legtöbb vitatható részletet. Ezt ítélem a legkevésbé sike
rültnek, bár ez is jó.

Maga az alföldi városok problematikája alapjaiban helyesen tárul fel, de azokhoz az ismereteink
hez képest, amelyeket már közkeletűeknek tekinthetünk, nem tartalmaz különösen újat, bár elő
adásmódjában van újszerűség. Külön Böszörmény ábrázolása nagyon jó, ellenben Makó sokkal 
kevésbé sikerült, s lényegében két kifogásom van. Egyik : a makói népszaporulat feltárása lényegbe
vágó és jó dolog. Ez még az én figyelmem sem ragadta meg így, de ezt egykének nevezni — egyenest 
Kodolányira hivatkozva -  feltétlenül vitatható. Ez tudniillik nem néprajzi paraszti egyke, hanem 
egy polgárosodási tünet, ami nem is általában egykében, hanem gyermektelenségben és egy-két 
gyermekre való korlátozásban nyilvánul meg. Okként pedig nem fogadható el olyan sommásan a 
hagyma, ahogyan a szerző kifejti, bár kétségtelenül a hagymának van legfőbb szerepe abban a 
polgári fejlődésben, ami Makón végbement. A lényeg azonban a polgári fejlődés sajátságos útja 
és ennek folytatása a szocializmusban.

Az alföldi városokra vonatkozóan általában élesen feltárt lakásproblémák és iparfejlesztési 
szükségletek lényegében elfogadhatók, de mindegyikkel vagy részleteiben lehetne vitatkozni a 
jelenségek értelmezésében, vagy vitatni lehetne a megoldás felvetett útjának a realitását.

Az utolsó fejezet a legnagyobb igényű, de elég sok problámát vet fel.
Debrecen és Szeged szembeállítása, azt hiszem, alapjaiban helytálló, de egyes részeiben mégis 

érdes, és a helyiek vagy a jelenségeket árnyaltabban ismerők biztosan vitatni fogják.
A megyei költő modellje mint írás sikerült, azonban engem nem győzött meg eléggé, hogy a 

provincializmusnak ez a legtipikusabb és leginkább tollhegyre tűzendő példája.
A provincializmusról és a vidékiességről szóló fejtegetései több esetben ellentmondást váltottak 

ki belőlem, de a következő fordulatban és a végén mindezek fel is oldódtak. Végeredményben tehát 
el tudom fogadni helyesnek és jellemzőnek. Viszont hiányérzést kelt a vidéki központok fejlesztésére 
vonatkozó óhajtása. Ügy hangzik ugyanis a következtetése, hogy valaki (nyilván az országos veze
tés) fejlesszen ki vidéki központokat. Egy olyan számottevő írásműben, amely éppen a vidék 
„mélytengeri áramlásait” kutatja, sokkal jobb lett volna azokra a belső tényezőkre utalni, amelyek 
vidéki helyeken maguk forrásai lehetnek a vidéki központok kifejlődésének. De ez csak hiánya,, 
méginkább fogyatékossága a nagyigényű fejtegetéseknek, de nem érdembeli ellenvetés.
(Kossuth, 1967)
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TANULMÁNY
írta: В. Nagy László

N em esk ü rty  István : A filmművészet nagykorúsága

Bizonyos kételkedéssel vettük kezünkbe Nem eskürty István  ú j filmkönyvét. M ondanunk  sem kell, nem  a  szerző 
személye m ia t t :  a  m agyar film és filmesztétika történetével foglalkozó originális m u n k ájá t e sorok írója is lelkesen 
m élta tta  a z  Irodalom történeti K özlem ények hasábjain (1966. 5 -6 . sz.). A hangzatos és nagyotm ondó cím  keltett 
gyan ú t: „ a  film  nagykorúsága”  m ellett bizonykodni m a m á r  m erőben fölösleges, főleg oly m ódon, ahogy a  kötet 
rövid bevezető je  teszi, arra  célozván, hogy a  film az elm últ két évtizedben lett volna igazán  nagykorú, m ert a  kötet
ben tá rg y a lt  tizenhét m ai filmművész törekvése nyom án m a  m á r  „nemcsak jó  vagy rossz filmekről beszélhetünk, 
írh atu n k , h a n e m  kerek és lezárt életm űvekkel rendelkező rendezőkről is. Egyre sű rűbben  lépnek fel jelentős film
művész egyéniségek, akik művészi irányzatukkal hatnak  a  társadalom ra, sőt más m űvészetekre is. M ondandójuk 
van a rró l a  világról, amelyben é lnek ... ezek a  rendezők m á r n e m  a pionírok ösztönösségével törnek u ta t egy szá
m ukra is fölfedezésre váró világban, hiszen a  film negyedszázados m últtal rendelkezett, am ikor ők m egszülettek”
-  így N em eskürty .

Ez a  gondo latm enet inkább esszéista rögtönzés, m intsem  valós filmtörténeti sum m a. Tetszetős, de h a  kicsit 
u tán ag o n d o lu n k , rögtön kiütköznek ellentmondásai. U gy an  m ennyivel lenne kerekebb és lezártabb  életm űve 
A lain R esnaisnak  vagy T ony  R ichardsonnak, m in t m o n d ju k  Carnénak vagy B unuelnek, mennyivel h a to tt 
jo b b an  irán y zatáv a l a  társadalom ra Antonioni, m in t D onszkojék s Eisenstein, vagy G riffith  vajon ösztö
nösebb vo lt-e , m in t Germ i vagy de  Sica, form anyelvük fejletlenebb, m int például V iscontié? A m ás művészeti 
ágakra  v a ló  h a tá s  is legalább oly viharos volt a  húszas években — az expresszionizmus nem  is érthető a film nélkül
-  m in t n ap ja in k b an , amikor m inden  m űvészeti ág inkább ö n n ö n  form ai sajátszerűségeinek intenzív fejlesztésére 
törekszik. A z  esztétika kizárja a  fejlődéselvet — a  filmesztétika is, és kár a mai törekvéseket azzal igazolni, hogy a  
40-es évek  derekának  cezúráját m inősítő jelként alkalm azzuk, m in t erre a fenti gondolatm enet csábítana.

Szerencsére ez csak a rövid bevezetőben kísért, s b izonyára az  u tó lag  talált cím ördögi incselkedése. M ert Nem es- 
kürty tő l m i sem  áll távolabb, m in t a  m odern  filmművészetnek az  előzményekhez képest való felértékelése. É ppen  
ellenkezőleg, szerzőnk m indenütt különleges nyomatékkai hangsúlyozza a korszakvonalon való átütéseket, sőt, e  ce
zú rá t n e m  is rögzíti pontosan, hiszen az egyes nemzeti film gyártások között jelentékeny fáziseltolódások vannak. 
Szerteágazó , d e  egységes folyam at nyom ozójául szegődik: hog y an  határozták meg a  történelm i körülményeken tú l 
a  tanu lóévek , a  pálya indulása egy-egy rendező stílusát, világszemléletét, halla tlanu l sok új ad a tta l gazdagítva  
m ég a  szak irodalom ban  valam ennyire jára tos olvasó tu d ásá t is, d e  nem  valami lexikális tú lburjánzás folyom ánya
képp, h a n e m  a lényeget kiemelve-igazolva. Fellini újságírói és forgatókönyvírói m ú ltja , R oberto  Rosselinivel, 
a  neorea lizm usaty jáva l való kapcsolata, Antonioni inasévei a  francia  Marcel C arné és Viscontié R enoir m ellett: 
egyéniségüket, stílusukat, szem léletüket is m eghatározó m ozzanatok  voltak, m in t az sem közömbös, hogy T o n y  
R ichardson  oly sokat ígérő és m áris klasszikus művekbe torkolló  -  „free cinemája”  m ennyire elkötelezettje a  ha lad ó  
angol iro d alo m n ak , anélkül, hogy m űfaji szuverenitásán b á rm in ő  csorba esne -  ső t...

N em esk ü rty  természetesen nem  film történetet írt ezú ttal -  m ag y ar szerzőnek alapos nem zetközi áttekin tést a d n i 
nem csak lehetetlen , de fölösleges fáradság lenne -  az elm últ két-három  évtized film m űvészetének belső erővonalai 
mégis ren d k ív ü l karakterisztikusan rajzolódnak ki. A rendezői portrékat a  nemzeti film iskolák vázlatos jellem zése 
vezeti b e  : nagyszerű párbeszédet kísérhetünk figyelemmel a  filmművészek, sőt az egyes nem zetek között. Szinte 
p illan a tn y i szünet nélkül. M ikor a  zsdanovi kultúrpolitika ny o m án  visszaesik a szovjet filmművészet, m ár b o n ta 
kozik O laszországban a neorealizm us -  éppen a klasszikus szovjet film ihletésére. M ikor a  neorealizm us k e rü l — 
ugyancsak külső okok m ia tt -  válságba, a  sejtburjánzáshoz hasonlóan  tám adnak rokon törekvések szinte m indenü tt 
a  v ilágban . A  francia ú j hu llám  m á r elpangóban, de a  fesztiválokon m ár föltűntek a lengyel filmek: éppen n a p 
ja in k b an  a  csehek veszik á t a  szót, s egy fiatal grúz rendező d e  S icát tekinti példaképnek.

És m in d ez  nem  a változatok gazdagságát, egyéni színeit veszélyeztető epigonság. Politikai tanulságai pedig m ég 
m esszehangzóbbak, m int a  m űtörténetiek  vagy esztétikaiak: kerülhet átmenetileg válságba vagy pangásba egy- 
egy n em zeti filmiskola, világm éretekben ugyanannak a  gondolatnak , a dem okráciának és a  társadalm i ha ladás 
irán ti elkötelezettségnek fokozatos hódítása jegyében íród ik  a  m odern filmművészet története -  egy filmiskola 
sorsát, m űvészi virágzását éppen ezekhez az eszmékhez való viszonya határozza meg.

M in d ez  lappangva is érezhető igazsága Nemeskürty könyvének, hiszen, m int em líte ttük , portrék, lazán össze
függő ö n á lló  esszék gyűjtem énye, s a  hangsúlyt, helyesen a m űvészi karakterisztikum vizsgálatára helyezi. Á m  gon
dosan  k e rü li az elvontságot. Ille tve  nem  is kell kerülnie: m ag á tó l értetődő természetességgel, plasztikusan, lá t- 
ta tóan , a  film esztétikában já ra tla n a b b  olvasó szám ára is követhetően ír -m in t  tette  m agyar film történeti trilógiá
já b a n  is.

E tu la jd o n ság a  oly föltűnő és ritk a  adom ány a szakirodalom ban, hogy némelyek a  tudom ányosságot fenyegető 
veszélyt lá tn a k  benne. Csakhogy a film irodalom  egyszerűen n em  boldogulhat e „népszerűsítőnek” nevezett, való
já b a n  in k áb b  tá rg yszerű  írásm ód nélkül. H iszen olyan lá tv án y t kell az olvasó elé idéznie, am elyben annak esetleg
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nem  volt része, de m indenképp aktivizálnia kell emlékeit, másképp a  legm erészebb gondolatm enet is célt téveszt, 
apercipiálhatatlan m arad. Nem eskürty úgy ír  le egy filmjelenetet, hogy an n ak  képi hatása, karaktere lehetőleg 
sem mit se csorbuljon. Ó vatosan bánik  ugyenez okból a  szakkifejezésekkel; m ondhatni, a zsöllyéből lá tja  a  filmet 
és nem  pedig a kamera m ögül, vagy elvont elvek professzori pulpitusáról. És ez a  „zsöllyéből-látás” éppen a  m odern 
filmművészettel kapcsolatban elengedhetetlen, m ert kazalnyi írás szám olt be  példáu l Antonioniról vagy Resnaisről, 
anélkül, hogy bonyolult stílusuk m ibenlétére a  legcsekélyebb fény d e rü lt volna; de  el kell olvasni, hogyan írja  le 
szerzőnk az Egy szerelem krónikája cím ű film egyik képsorát : érezzük nem csak az egész film atmoszféráját, d e  A nto
nioni sajátos stílusát, kameravezetését, világszemléletét is. U gyanígy de S icánál: néhány rövid tőm ondat a  Csoda 
Milánóban naplem ente jelenetéről s tisztában vagyunk a film groteszk liricizm usával. Éppen csak érinti P e ter Kass 
és R ichard  Leacock fiatal am erikai rendezőket: a  három  lapnyi ism ertetésből mégis úgy elénk vetül a  Pogányok 
ideje meg a  Villamosszék, m int m ikor m ég a háború  a la tt Pudovkin nagyszerű könyvében olvashattunk az eisensteini 
vágásról.

A kötet legteljesebb része -  több  m in t h a rm ad a  -  az olasz neorealizmussal, illetve öt innen indult filmművésszel 
foglalkozik. E zt a túlsúlyt indokolja a  neorealizm us nagy film történeti jelentősége, hogy voltaképp m a sincs irány
zat, jelentősebb nemzeti filmművészet, m elyben közvetlen vagy közvetett ha tása  ne lenne k im utatható . K étség
telen azonban, hogy a  demonstrációs anyag  megoszlása is szerepet játszik ebben. A szerző -  helyesen -  figyelembe 
veszi a  m agyar közönség film élm ényeit; azokra a  filmekre épít elsősorban, amelyeket nálunk is vetítettek . Ettől 
csak némely esetben tér el, részben a tö rténeti folytonosság kedvéért, hogy a  művész pályája ne m arad jon  hézagos, 
részben pedig — Antonioni, Resnais esetében — szubjektív rokonszenve nyom án. A  bővebb tárgyalást term észetesen 
indokolja, hogy talán ők ketten tették  a  legtöbbet a  m odern film m űvészet form anyelvének k ialakításában, de 
Resnaisnél a  művész szemléletének szemérmes igazolásává is válik a  portré . M íg  A ntonioni Vörös sivataga, sejtelmes 
szenvelgései m iatt találó kritikában részesül, a  Tavaly Marienbadban cím ű Resnais-filmet elemezve N em eskürty 
áh íta tta l boncolgatja a  rendező egy nyilatkozatát, hogy ő filmet készített „ jövő  időben” . Hogy ebben a  „ jövőben” 
a  nagyburzsoá szecesszió tom bol és ernyedt enigm ák fátyolozzák a  hősök -  és az alkotók -  sznob tehetetlenségét, 
az elkerüli a szerző figyelmét. Ám  jó , a  kritikus kritikusa elfogult Resnaissel szem ben, de ha a M arienbad , melyet 
a  m agyar közönség nem  lá th a to tt, ilyen kapitális fontosságú, még inkább  képtelenség elfogadni N em eskürty érve
lését, amivel Ingm ar Bergm an kihagyását indokolja. Ügy tetszik, O rson W elles is van  olyan karakterisztikus rep
rezentánsa -  akár az egyetlen nálunk  ism ert Aranypolgárral -  az am erikai filmművészetnek, m int akár Billy W ilder, 
akár a  form ai szempontból sem mi ú ja t nem  hozó Stanley K ram er.

Összegezve: igen érdekes és élvezetes tanulm ánykötetet kaptunk kézbe A filmművészet nagykorúságával, s köztük 
tájékoztató jellegű film történeti vázlatokat. A tanulm ányok javarészt kitűnőek, a  vázlatok helytállóak, m égis az az 
érzésünk, hogy a teljes körképre való törekvés helyett hangsúlyozottabban csak a  „szívügyekkel” kellett volna 
fo g la lk o zn i-a  kevesebb többet m ondana. Hiszen mennyire beszívta m agába  a  de  Sica-, a  Visconti- vagy Fellini- 
portré , nem hogy az olasz, de az egész európai filmművészet fő á ram la ta it ! M ennyivel többet m ond szerzőjéről is, 
m odelljéről is a T ati-portré  kondicionált poklának leírása, m int T ony  R ichardson  fárad t és futólagos ism ertetése! 
Pedig érezhető, ő is „szívügy” , ő igazán az -  mégse futotta m ár erőből, az extenzitás erőltetése m iatt. A zt tán  m on
dani se kell, hogy Nem eskürty könyvét önnön mércéjével, s nem  pedig a  m agyar filmszakirodalom általános szintjé
ről igyekeztük mérni. Az utóbbiról nézve még a lapályok is a tibeti fennsík m agasába emelkednek.
(Gondolat, 1967)

IRODALOMTUDOMÁNY

A kötetben B arta János nyolc m agyar irodalom törté
neti tém ájú tanulm ányát ad ta  ki. K özülük ö t annak  
idején heves v itá t tám asztott, és ezeknek a  vitáknak az 
eredm énye m a m ár kétségtelenül o tt van  a  Jókairó l, 
Kem ényről, Vajdáról, M ikszáthról kialakult irodalom - 
történeti portrén.

A kötet olvasása közben olykor zavar a  m egjelenés 
elkésettségének élménye. Nem csak arró l van  szó, hogy 
az első tanulm ány keletkezésének d á tu m a 1952, az 
utolsóé 1962. Az utóbbi tíz esztendő ugyanis sok olyan 
m egállapítást tett m agától értetődővé, nem  v ita to tt 
elméleti közhellyé, am i az ötvenes évek közepe táján  
viharos ellenállást robbanto tt ki. B arta irodalom szem 
léletében és tárgyalásm ódjában is m eg lehet találn i azt

B a r ta  J á n o s : Költők és írók

(Akadémiai, 1966)

a jellegzetes vonást, am i az elkésettség benyom ását 
szuggerálja, pon tosabban  fogalmazva: korántsem  h a t
nak olyan vonzással és taszítással ezek a  tanu lm ányok , 
m int am ikor először jelentek  meg folyóiratokban.

B arta Já n o s  1954-ben jelentette  meg azt a  tan u lm á
nyát (Jókai és a művészi igazság), amelyik először szállt 
szembe az akkor közkeletű állásponttal, a  realizm us és 
a  művészi igazság fogalm ának azonosításával; Jó k a it  
pedig m inden tek in tetben realizmus előtti jelenségként 
m u ta tta  be. A tan u lm án y  egyszerre v ita tkozott -  m eg
lehetősen ex ca th ed ra  keménységgel -  Lukács G yörgy 
realizm usfelfogásával, továbbá nemcsak Jó k a i akkor
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kialakult értékelésével, hanem  az egész tizenkilencedik 
századi m ag y ar irodalom történet akkori m arxista 
koncepciójával is. Gondolatm eneteinek széles fronton 
tám adó  jellege a  későbbiekben is m egm arad t. Kiss 
Ferenc b írá la ta  (Ü j írás , 1966. 12.) ezzel kapcsolatosan 
u ta l a rra , hogy „nehéz  lenne eldönteni, m i az erősebb 
B artában, az irodalom történész-e vagy az elmélkedő, 
de tény, hogy a  kettő  állandóan egymás kezére dolgo
zik” . A céhen belüliek emlékezhetnek rá :  úgy is egy
más kezére do lgozott a  kettő, hogy B arta  rövid időre 
szinte egyedül m a ra d t nézeteivel m ind  az irodalom 
történetírásban, m in d  az esztétikában.

B arta m ag atartásábó l, nézeteinek megfogalm azásá
ból em ellett n e m  hiányzott némi provokatív  hang 
sem. H űvösen, fölényesen reagált az esztétikai fogalom- 
rendszert szűkítő, megmerevítő dogm atizm usra és a 
vélt politikai érdekekhez igazodó irodalom történészi 
opportun izm usra. (Vagy am it an n ak  tarto tt.) Egy 
példa a K em ény-tanulm ány elejéről a  hűvös, de ellen
állással teli iró n iá ra : „Az esztétikum nyilvánvalóan 
nem  független a  társadalm i-gazdasági alapoktól, 
hasonlóképp nem  független azoktól a  művészegyénisé
gektől, akik létrehozzák, -  de túl a  tükröztető, a  vallo
más-jellegen, v a n  a  létrejött m űalkotásoknak és a  ben
nük rejlő esztétikai hatásoknak külön, sa ját értékük is. 
Ne lásson te h á t ab b an  senki valam i rendkívülit vagy 
botlást, h a  egy regényíróhoz m egpróbálunk úgy is köze
ledni, m in t szépíróhoz.” És ezt m ár nem  1954-ben írta, 
hanem  1960-ban ... A tanulm ány módszere, amely 
nyilvánvalóan a  szépprózához való sajátos közelítési 
m ódot m eghatározza : az elvont lélektani-erkölcsi 
szemlélet. Ez a  kiindulás és eredm ény valóban meg
könnyítette P án d i Pál dolgát a K em ény-tanulm ányról 
kialakult v itáb an .

Az 1961-ben íro tt M ikszáth-tanulm ány ismét olyan 
feladatra vállalkozott, m int a  Jókairó l íro tt: tiltakozni 
az á lta la  egysíkúnak minősített új m arxista  M ikszáth- 
kép ellen, cáfolni a  kritikai realizm usáról kialakult fel
fogást, m ert M ikszáth : rom antikus realista. K ülön 
tudom ányos p ikan tériá ja  volt ennek a  tanulm ánynak, 
hogy következtetéseit a  N o sz ty  elemzésére alapozta, és 
kétségbe v o n ta  T ó th  M ihály alakjának történelm i 
h itelét; ehelyett irodalm i reminiszcenciát emlegetett.

A  X IX . századi orosz vagy angol realizm us eredmé
nyeinek színvonala valóban más, m in t a  m últ századi 
m agyar realizm usé, de Barta gondolatsoraiból több
nyire éppen ennek  a  m agyarázata h iányzik : a  m agyar 
társadalm i fejlődés sajátos vonásainak szembesítése a  
m űvek ideológiájával és művészi eszközeivel. Cselek
ményszövésről, környezetrajzról, lélektani m otiváció
ról, m űvészi stilizálásról, téma és kidolgozás viszonyáról 
lefegyverző anyagism erettel s felkészültséggel ír, de 
mivel nem  lép  tovább, hézagos m arad  a  m ű, az író 
esztétikai karak terének  m egragadása is.

B arta Já n o s  utószót írt a  K ö ltő k  és ír ó k h o z , am elyben 
így válaszol e rre  az aggályra: „K o r- és m unkatársaim  
erősen e lőretörtek  a  társadalm i-politikai interpretáció 
területén, de elhanyagolták, nem  érvényesítették eléggé 
a speciális esztétikai kérdéseket; ta lán  nem  volt tisztára 
képtelenség, hogy  én ezen az egyoldalúságon próbál
tam  segíteni.”  V alóban, ha B arta nézeteinek -  bár

röv id  időről van szó, nevezhetjük így -  tudom ány- 
tö rténeti szerepét nézzük: a  m arxista  irodalom szem lé
let régebbi, alacsonyabb szintjén h a th a ttak  és hato ttak  
is korrekcióként, kiegészítésként, az egyszerűsítő, egy
oldalú  álláspontokat helyükből kim ozdító m ódon, szé
lesebb szemhatárú, szakszerűbb irodalom történetírás 
és kritika ösztönzőjeként. E lnézést kérek a  kémiai 
analógiáért: katalizátorként h a to ttak , m égpedig általá
b an  a  pozitív katalízis eredm ényével, meggyorsítva — és 
a  v iták  sodrában tisztázva, elrendezve is — fejlődési 
folyam atokat. De -  szándéka szerin t sem másképp, 
m in t az idézett m ondatból is nyilvánvaló -  egyoldalú
ságot egyoldalúsággal p ró b á lt kiegészíteni, és ez az 
eljárás ideológiai területen nem  terem t egyensúlyt, és 
nem  utolsósorban kérdésessé teszi az irodalom történeti 
vállalkozás marxista igényességét.

Ism ét visszatérve B arta Ján o s utószavához: Kem ény 
szépírói jellegzetességeinek felvázolását aligha lehet el
választani történetszemléletének és tragikumfelfogásá
n ak  elemzésétől, akkor sem, h a  az előm ukálatok 
h iánya  m iatt nagyobb a tévedés veszélye. A kötetben 
H erczeg Ferencről közölt befejező tanulm ány más 
jellegű, m int az előbbiek, de m egállapításaival, össze
foglaló jellemzésével éppen azé rt lehet egyetérteni, 
m ert az irodalmi jelenség társadalm i gyökereit, valóság
hite lét nem  választja el esztétikai karakterének más 
vonásaitól.

De egy ilyen kötet — m in t a  szintén nem rég megjelent, 
esztétikai tanulm ányokat tarta lm azó  É lm ény és fo rm a  
is -  nemcsak B arta János tanu lm ányainak  szerepével 
kapcsolatban ad  fel kérdéseket. H o l ta rt m a Barta 
irodalom tudósi m unkássága, m iben  láthatjuk  eddigi 
pályájának  legfontosabb összetevőit? Természetesen 
nem  egy ilyen jellegű írásnak a  feladata, hogy sok
oldalú választ próbáljon adn i a  feltett kérdésre. Nem  is 
lehetne a  tanulm ányaiban érvényesülő nézetek, kuta
tási módszerek, szemléleti összefüggések alaposan 
dokum entált bem utatása nélkül. (Egyébként valószínű
leg i tt  van m ár az ideje, hogy a  m agyar irodalom- 
tudom ány és kritika m ai kiem elkedő alakjairól is meg
szülessenek elemző, pályájuk eddigi eredm ényeit mérle
gelő portrék.)

A fiatal Barta tekintélyét a  B aum gartcn-díjak idején 
-  főképp a M adách- és a  V örösm arty-tanulm ánnyal -  
a  lélektani szemlélet á th a tó  ereje alapozta meg. Az ö t
venes évek közepén oppozícióba került a  fejlődésében 
m egakasztott, nyírott szárnyú m arxizm us látkörének 
hiányait, m ódszertani h ibáit m agán  viselő akkori iroda
lom tudom ány jó  néhány á lta lánosan  elfogadott nézeté
vel, és irodalom történeti tan u lm án y a ib an  főképp a  poé
tikai tárgyalásm ód igényeit hangozta tta , erre m utato tt 
példát. De gyakran jelen tkezett állásfoglalásaiban m e
tafizikus merevség, és voltaképpen a  lélektani, poétikai 
igények dialektikátlan egyoldalúságában lehet m egta
láln i annak az okát is, hogy sem irodalomelméleti 
nézetei, sem a tizenkilencedik századi m agyar irodal
m at át- meg átszántó ku tatásai nem  form álódhattak 
eddig átfogó koncepcióvá, m onografikus teljességűvé. 
Pedig erre várnak, akik joggal tartják  B arta Jánost 
irodalom tudom ányunk egyik legfelkészültebb, legm ar
kánsabb egyéniségének. P ók  L a jos
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Vécsei Irén: Molnár Ferenc
A G ondolat Kiadó „Irodalom történeti K iskönyv tár” 
sorozatában  csinos könyvecske jelent meg M o ln á r 
Ferencről. Ez is felhívja a  figyelm et arra, hogy a  M ol
nár-p rob lém a még m indig nincs nálunk m eg n y u g ta 
tóan  lezárva -  sem a szűkebb és szélesebb szakm a, 
irodalom  és színház berkeiben, sem a nagyközönség 
körében.

M a  m ár m inden je l szerint tú ljutottunk a zo n  a 
m ásodvirágzáson, amely az ötvenes évek vége felé végig
söpört a  m agyar színpadokon, egyszerre jelezve a  szín
házak  s a  közönség eszmei és művészi elb izonytalano
d ásá t — s a  könnyedebb m ulatság  iránti egészséges 
igényt; szót adva újra egy szerzőnek, akit közel egy 
évtizeden á t nem lehetett já tszan i — és hódítási te re t 
adva a polgári gondolat- és érzésvilág egy nem  b ru tá 
lisan offenzív, de kecses játékosságában annál behfzel- 
gőbb képviselőjének.

M o ln ár Ferenc megítélése és megbecsülése á llan d ó an  
a  szenvedély szélsőségei között mozog nálunk; szinte 
feltűnése óta. Talán indulása volt a legv ita thata tla 
n ab b  : ez a jó  pesti értelmiségi családból kikerült p o lg á r
it, aki itthon  s külföldön a  legjobb iskolákat lá to g a tta , 
am in t felcseréli a medikusi bonckést az újságíró fürge 
ceruzájával, m eghódítja a  szíveket s a h a sáb o k at: 
könnyed és szellemes, szociálisan érző sőt gondolkozó 
és pikáns, m űvelten elegáns és elegánsan m űvelt, jó 
szemű, jó to llú , s szinte első pillanatától kezdve éles 
füllel dialógusban fogva fel az em ber minden m egnyi
latkozását — M olnár a  m agyar századvégi sa jtóba  
világításán pezsgő ízt hozott, aki m in t tárcaíró h a m a 
rosan az  első vonalba küzdötte  fel magát, s egy kor
szakban, mely különösen gazdag  volt novellista teh e t
ségben, novellaíróként is a  leg jobbak között ta r to ttá k  
szám on.

A hogy színpadra lép, sikere azonnali; s alig h ó d í
to tta  m eg az itthoni közönséget, m ár szárnyára k ap ja  
a világhír, Bécs és Berlin u tá n  a  többi világváros is 
sorra m űsorra  tűzi darabjait, a  tízes évekbeli e u ró p a i 
sikere a  húszas években az  egész világra k iterjed , 
T okiótól Santiagóig m indenütt játsszák -  de ahogy  a  
siker eléri, úgy kíséri nyom on a  hódolat m ellett az  éles 
és elm arasztaló  bírálat is; m íg a  világon taps kíséri 
ú tjá t, elsősorban Pesten hanyatlásáról beszélnek és 
írnak . E bben  természetesen része van a politikai elfo
gultságnak s az irigységnek is: M olnár Ferencben a 
jo b bo lda l kezdettől fogva nem  a  m agyar író t a k a r ta  
látn i, hanem  a zsidót -  s elsősorban m int ilyet m arasz 
ta lta  el; a  fokozódó fasizálódástól szorongatott m ag y a r 
polgár — s nem  utolsósorban a zsidó polgárság — irigy 
séggel elegy bám ulattal szemlélte pályáját, gazdagsá
gát, világbolyongását, s h a  tám ad ta , főként m ert 
sikerét sa jnálta  tőle. De a ha jdan i társak, a századelő 
nagy irodalm i forradalm ának kávéházi b a rá ta i is 
fanyalogva fordultak el sikerétől: Ady, akivel szem é
lyesen jó b a n  volt, m indjárt fellépésekor észrevette nag y  
tehetségét és e tehetség nagy veszélyeit ; Lukács G yörgy 
kezdettől fogva ellenérzéssel figyelte pályáját, s a  tö b 
biek is m ind , h a  szóltak róla, vagy indulattal — m in t 
N agy Lajos -  vagy furcsálló sajnálkozással, m in t

M óricz Zsigmond és K osztolányi Dezső. S ő m aga : aki 
igazán otthon csak a  pesti kávéházban volt éjfél után, 
egyre kevesebbet vo lt Pesten: d arab ja i u tá n  já r t  a 
világban (m aga szerette  rendezni d a rab ja it, m ert ki
tűnő  rendező volt, ak i mélyen ismerte a  színészi já té 
k o t-ez t darabjai is, a  kortárs-vallom ások is tanúsítják), 
de m inden b izonnyal szökött is ifjúsága városa elől, 
hogy a  bolyongás a  harm incas évek közepe u tántól 
önkéntes em igrációvá változzék, mely a N ew  York-i 
keserűen m agányos halá lig  vezette el.

M olnár Ferenc ízig-vérig polgár v o lt; az volt 
lázongó fiatalságában is, mely a  feudalizm us ellen 
lázad t egy ha lad o ttab b  polgári rendért, s m elyben, ha  a 
kizsákmányolt osztályokat m eglátta, csak an n y it láto tt 
belőlük, am ennyit az úrifiú  lá tha to tt a cselédszobában, 
a  vurstliban s az u tcasarkon — s szánalom m al elegy 
csodálkozással hajo lt feléjük. S az m ara d t később is, 
férfi- és öregkorában, am ikor a  zav arta lan  polgári 
fejlődésnek nemcsak lehetősége: az illúziója is szerte
foszlott, s am ikortól kezdve darabjai egyre kevesebbet 
is akarnak m ondani, s egyre elszántabban csak szóra
koztatni próbálnak, elterelni a  figyelmet a  m inden
napokról, a  m indennapoknak egy szén tim en talizmussal 
és cinizmussal, komolykodással és frivolitással, olcsó 
transzcendentalizm ussal és poénra kihegyezett dialó
gusokkal színezett, rózsaszínes-cukorhabos ál-ábrázolá
sával.

Sikerének a  ny itja  erényeiben legalább annyira 
rejlett, m int gyöngéiben: az Ibsen előtti színm ű, a 
francia társadalm i kom édia, Labiche és Pailleron tan ít
ványa, továbbfejlesztője. Technikailag a  színpadról s a 
dialógusról m indent tu d o tt, am it csak tudn i lehetett, s 
bűvész-ügyességgel b á n t az ötletekkel, helyzetekkel, 
párbeszédekkel, m indig  beavatva a  közönséget a  titká
ba, s mégis m indig képesen arra , hogy m eglepje, elkáp
ráztassa. S a  közönség, m ely esti ru h áb an  a  színházba 
tódult, hogy nappali gondjaitól szabaduljon, hálás volt 
a  kápráztatásért éppúgy, m in t azért, hogy ébresztés 
helyett andalítják, hogy az  író makacsul m ásról beszél, 
m in t ami a világban a  nézőt körülveszi — mégis olyan 
nyelven, mely sem érzelmileg, sem intellektuálisan 
kom olyabb erőfeszítés elé nem  állítja. Ez M o ln ár Ferenc 
sikerének a nyitja; s ebbe szervesen beletartozik  a 
L ilio m  cselédrom antikája éppúgy, m int A  testőr  pszicho- 
logizáló kacérkodása, a  J á té k  a kastélyban  látszólagos 
form abontása, m in t a  Z e n é lő  angyal könnyfacsaró szenti- 
m entalizm usa. S ez gyors elavulásának a ny itja  is: m a 
m ár egyre ritkábban  játsszák, s világszerte egyre 
kisebb sikerrel -  élénk bizonyítékaként annak , hogy a 
m űvészetben a  m égoly tökéletes technika sem  lehet 
elegendő az üdvösséghez. (Ami persze nem  je len ti azt, 
hogy a technikai tökélytől nem  kellene és lehetne 
tanulni.)

Amihez csak nyúlt, M o ln ár m indent a  könnyebb 
végéről fogott meg — ta lán  külső körülm ényeiben kivé
telesen szerencsés egyéni életpályája is erre ind íto tta . 
M ert okos ember volt, észrevette m indennek a  m élyebb 
rétegét is; de legtöbbször beérte  egy rávetett éles pillan
tással, hogy a könnyebbet s a biztosabbat aknázza ki.
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író i h e ly é t ez határozza meg -  s tá n  nem  kell hang
súlyozni, hog y  nem előnyére; de sz ínm űíróként a  hely
zete jo b b , m e rt m inden d a rab jáb an  nagyszerű  szerepe
ket írt, jó l  játszhatókat, hatásosakat; h a  az irodalom  rá  
is húzza  a  szemfedőt, a színház cgy-egy színész és szerep 
kedvéért sokáig életben fogja ta rtan i. S ez nem  is baj ; 
a  baj az  lenne, ha ezt összetévesztenők az irodalm i 
rem eklés örökéletével.

M in d e z t azé rt is kellett ú jra  e lm ondan i, m ert ez új 
kis könyv — Vécsei Irén írása -  a  lényeges kérdésekben 
nem  a d  eligazítást. A szerző n em  tu d ta  eldönteni, 
ra jongó m élta tás t ír-e, vagy m egsem m isítő bírálatot;

szervetlenül, s nemegyszer oktalanul, ezt is, azt is 
egym ás mögé hány. Bár a  m üvek jelentős részének ta r 
talm i ism ertetését m egnyugtatóan  m egadja, sem az 
é letrajz, sem a  m élyebb összefüggések tekintetében -  
ak ár társadalm i-történelm i, ak ár m otívum -vándorlási, 
ak á r az  életm űvön belüli tém a-rokonsági szinten — nem  
tu d  a  fe ladattal — nem  m egbirkózni, szembe nézni sem. 
K á r, m ert így bá r m egje len t egy kis könyv M olnár 
Ferencről, a  feladat, hogy életét, tevékenységét és h a tá 
sá t egészében és részleteiben lem érjük, továbbra is az 
irodalom - és színháztörténet előtt áll.

Nagy Péter

SZEMLE
M o ln á r  G é za : Harangos óra
( Szépirodalmi, 1966)

„S zere tn ém  — üzeni könyve b o rító ján  az író  —, ha  az 
olvasónak az itt egybeszedett vá logatás á tad n á  azt a 
szenvedélyt, amely az ember ú tjá t nyom ozza a  szerelem, 
a közélet, a  m unka, a sportszenvedély, a  m agánvilág 
nehéz ó rá ib a n .” A Haragos óra c ím en m egjelen t novellás 
gyűjtem ényben  tíz esztendő fo lyam án készült elbeszé
léseinek ja v á t  foglalta össze M o ln á r G éza. Az elmúlt 
évek so rán  többnyire regényeket p u b lik á lt inkább, de 
közben á llandóan  írt novellákat is, m ert ezt a  műfajt 
a  regényekkel egyenlő m ódon érez te  becsesnek, szinte 
a p ró za író  „költői vallomás” -án ak  „ az  életről, a  világ
ró l” . A z író t jellemző szenvedélyt, az  em ber ú tját, a lét 
különböző  szféráiban nyom ozó alkotó i szenvedélyt 
a zo n b an  lehetetlen egyetlen m o n d a tb a  sűrítve meg
nevezni. Csak novelláinak elem zése vezethet el a  pon
tosabb értelmezésig.

M e r t ez a  szenvedély nem egyszer csak a hirtelen 
felv illanás erejéig árulja el m agát. A  kötet életképszerű 
írá sa ib an  például, amelyek csak egy-egy figurát vagy 
egy-egy helyzetet bem utató je len e tso rt á llítanak elénk 
s az  ind ítékok  és összefüggések m élyebb  rétegei m ár 
h o m ály b an  m aradnak előttünk. íg y  idézi m eg A Kölyök 
cím ű m ozaikos történetben a  felszabadulás előtti 
m unkásm ozgalom  egyik epizódját. A  Robbanó töltet című 
k a rco la t ped ig  röpke jelenet c su p án : beszélgető embe
rek közé besurranó antiszem ita megjegyzéssel, amitől 
m egfagy a  levegő, s „pengék cikáznak-villognak” . Nem 
sokkal tö b b  rövid és pontos leírásnál Az első naplemente 
sem, am elyben  egy tervhivatali osztályvezető érettségi
zett f ián a k  első üzemi m u n k an ap já t je len íti meg az író. 
A d rá m a i erő, a  mélyebb feszültségek felszínre hozatala 
h ián y z ik  ezekből a különben hangu la tosan  m egírt 
tö rténetekbő l.

A z életképszerű írások között is akadnak  azonban 
o lyanok, amelyekben a m eg je len íte tt eseménysor, az 
érdekes cselekmény valam iképpen m élyebb, sürítettebb 
jelen téssel telítődik, s így az írás novellává nő. Az írói 
nyom ozó  szenvedély jelenléte és ta rta lm a  az ilyen, 
h irte len  távlatokat is feltáró elbeszélésekben m ár sokkal 
e rő te ljesebben érzékelhető. K ü lönböző  tém akörű és 
kü lönböző  módszerű két írását em líteném  itt. Az egyik

a Nyugtalan emlék, 1944-es személyes emlékeit örökíti 
m eg benne M olnár G éza. A  fasiszták végnapjaiban 
m aga  is Pesterzsébeten bu jkált, s többekkel együtt egy 
fegyveres felkelésre készült. Csak még várni kellett az  
ellenállás katonai központjának kommunista összekötő
jé re , aki e felkeléshez a  szovjet parancsnoksággal és m ás 
csoportokkal tervet és id őpon to t közvetít. Az összekötő 
azo n b an  nem  érkezett m eg, s a  fegyveres m egm ozdulás 
is e lm arad t. N em  m úló rosszérzést hagy az em berben  
az ilyen ham vába holt készültség : „az  e lm arad t roham  
em léke nyugtalanítóan v isszajárt” , némi szégyenérzetet 
keltve az ajándékba k ap o tt szabadság öröme m ellett is. 
D e e keserítő élmény m élyén hirtelen világosság is gyúl : 
az e ltű n t összekötő hely tállásának emléke. M ert azó ta  
senki se lá tta : tehá t csak a  fasiszták foghatták el. L e
bukása  nyom án azo n b an  a  partizánjelöltek közül 
senkinek sem esett bán tódása . „M egőrzött hűség” -e, 
„m eg tarto tt titka”  „ a  m egőrzött életek szépségét sugá
rozza” .

A  m ásik történet, a  Váratlan szabadnap jellegzetesen 
m ai keletű. K ét férfi ötletszerű fogadását beszéli el 
a rró l, hogy lehet-e au tó v a l furikázva szerezni Pesten 
két ó ra  leforgása a la tt -  de  m inden pénz nélkül -  egy 
vadidegen nőt. A fogadást azu tán  a kezdeményező fél, 
egy pesti fotós meg is nyeri. Különböző m anőverekkel, 
s főként aktfényképek készítésének ürügyével -  am e
lyeket külföldi m agazinok is közölhetnek -  sikerül el- 
zsongítania, m ajd m űterm ében  el is csábítania egy 
házm estercsalád szegényesen élő, de m odernül ö ltöz
ködő, csinibaba-külsejű lányát. A történetben n em  
an n y ira  a két férfi v itá ja  és viselkedése, m in t inkább  a  
fogadás csapdájába ö n kén t és lelkesen besétáló lán y  
m agatartása  a  sokatm ondóan érdekes. M eglepő csat
tan ó  vet fényt léprem enésének indítékaira. M ert az ak t
fényképezéshez — am elyet persze a pénz-nélküli csábí
táshoz illően csak m ím el, teh á t üres géppel, lem ezt n em  
használva játszik m eg a  fotós -  körömcipőjét kivéve 
szabályszerűen pucérra  vetkőzik a saját szépségétől el
te lt lány. S ebben az egyetlen öltözékben enged a  fény
képész szerelmi ro h am án ak  is. A másik, a  fogadásban 
vesztes férfi később m eg is kérdezi tőle négyszemközt, 
hogy a cipőjét m iért n em  vette le. S az alig egy ó rá ja  
m egism ert férfiakkal szem ben könnyeden szégyentelen
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lány elárulja, hogy mert lyukas a talpa és ezért szégyellte 
levetni az igéző beszédű „nagyfőnök ’’előtt. „Szégyell
tem magam” -  közli magától értetődő természetes
séggel.

S itt, az előbb felidézett két történet atmoszférájában 
érkezünk el Molnár Géza novelláinak sűrűbb közegébe. 
Mert ezekben az írásokban az író nyomozó szenvedé
lyének jellegzetes természete is jobban, világosabban 
megmutatkozik. Általában minden novellának ereden
dő terepe a véletlenek és szükségszerűségek -  mondjuk 
így -  törvények közötti eltérések és azonosságok össze
függéseinek bogozása. Azaz: a tettek és események, a 
magatartások és cselekvések indítékainak írói fel
derítése, a véletlenekben érvényesülő vagy eltorzuló 
emberi-társadalmi törvények fölismerése és megjelení
tése. Az ilyenfajta összefüggések megközelítésére és ki
fejezésére sokféle alkotói módszer lehetséges. Közülük 
Molnár Gézát elsősorban az írói gyakorlatnak az a 
változata érdekli, amely a véletlenek és törvények talál
kozási, illetve összeütközési pontjain a jellemek emberi 
eresztékeit vizsgálja, amely a válaszútra jutott alakjai 
belső erőforrásainak természetét kutatja. A Nyugtalan 
emlék összekötője legyőzi a lebukásával elindult véletle
nek láncolatát : helytállása a magasabb rendű társadal
mi törvények folyamatába tereli a további események 
menetét. A Váratlan szabadnap könnyen mámorosítható 
hősnője viszont a véletlenek egész sorozatát hagyja 
teljesülni: hiszen giccsesen olcsó vágyaival és korlátolt 
sznobizmusával szinte kínálkozik, hogy zsákmányul 
ejtsék.

Ez az alkotói módszer és írói logika érvényesül 
bonyolultabban vagy egyszerűbben a kötet többi 
emlékezetes írásában is. így a mondandónkhoz némi
képpen már címében kötődő Törvények nélkülben, amely
ben élete hirtelen robbanó véletlenei mögött próbálja a 
szükségszerűség motívumait megtalálni egy frissen el
vált és frissen vidékre helyezett volt nagymenő pesti 
újságíró. Szaggatott belső monológja éppenúgy telítve 
rejtőzködő kulisszákkal, mint ahogy jó ideig ő maga is

Csák Gyula nevét 1963-ben megjelent Mélytengeri áram
lás című irodalmi szociográfiája tette széles körben is
mertté. Annak idején nagy vihart kavart ez a kutató 
szenvedélytől áthatott írás, amely a falusi élet múltbeli 
maradványainak és jelenkori változásainak „mélyten
geri” mozgását próbálta objektívat szubjektívval válto
gató szemszögből rögzíteni. Azóta számos hasonló, in
dítékaiban mindenesetre rokon szociografikus írás lá
tott napvilágot, és Csák Gyuláét újraolvasva megálla
píthatjuk, hogy a körülötte kavarodott vihar inkább 
az újdonságnak szólt, a benne foglaltak igazságát, szub
jektív hitelét a többi hasonló híradás csak alátámasz
totta. Közös jellemzője ezeknek a szociográfiáknak, 
éppen az indíték rokonságából eredően, hogy valóság
anyagukat igyekeznek a szépirodalom határait érintő 
keretekbe ágyazni.

Csák Gyula Csoóri Sándor Tudósítás a toronyból című 
kötetéről írott „tudósításában” (Kortárs 1964/3.) egyes

bujkál a vele történtek végső konzekvenciáinak meg
fogalmazása elől. S a kötet egyik legjobb elbeszélése a 
címadó Haragos óra, ez az irodalmunkban ritkán sze
replő életformát, az ejtőernyősök világát ábrázoló 
novella. Jelentőssé azonban nem a tematikai különle
gesség avatja, hanem az a drámai küzdelem, amely a 
két legtehetségesebb sportoló között hol barátkozó, hol 
kiéleződő formák között folyik. Küzdelem ez a zsonglő- 
rösködően ösztönös és a meditálva előrehaladó, tudatos 
életelv között, amelyben a véletlenekkel cicázó ösztö- 
ncsség végül is saját vesztébe rohan.

Akadnak a kötetben halványabban sikerült novellák 
is: vagy mert a már ismert témakörben nem hoznak 
eléggé jelentősen újat (Sanoár, Eszter), vagy mert a 
helyesen választott drámai magot túlságosan részle
tezve beszéli el az író (Fekete Péter öcsém...) . Ahol viszont 
újszerű megközelítésben és az írói nyomozás ökonómiá
jával nyúl az olyan szokványos témákhoz is, mint a 
szerelmi „háromszög” jelensége, ott mai novelliszti
kánk átlaga fölé nő : újszerű és érdekes felismeréseket ad 
a mai életről (A nyár két arca, Bolond lobogás). Legtelje
sebben mindez Az ég kékje könnyebb című hosszabb el
beszélésében sikerült. Itt az emberi lelket kutató szen
vedély a látszólag legegyszerűbb képlet, az apa és fel
serdült fia kapcsolatának elemzésére vállalkozott. S a 
jól időzített kontraszt-hatások -  autózás, Riviérán 
töltött néhány nap stb. — között is a leglényegesebbre 
koncentrál az író. Arra, hogy az apa milyen sokáig 
képtelen a fia viselkedését meghatározó indítékokat fel
fogni, mert csak a maga felnőtt mentalitását követi. 
Hogy igénye sincs a másik helyzetébe önmagát bele
képzelni.

De lényegében ez az egész könyv és az azt létrehozó 
írói szenvedély is erről szól. Az emberi összhang finom 
és illanó normáiról. Hogy az embernek a világon iga
zodnia is kell: sőt másoknak elébe mennie. Mert a 
véletleneken túl csak így lehetséges az értelmes, a 
szükségszerű emberi találkozás.

Koczkás Sándor

Csák G yu la: Két karácsony között
( Szépirodalmi, 1966)

írók biztonságérzetének megcsuszamlását jelölte meg a 
valóságfeltáró szenvedély indítékaként. Az áttekinthe- 
tőnek hitt valóság körvonalai összekuszálódtak; kérdé
sessé vált, hogy milyen erők milyen irányban befolyásol
ják a társadalom mozgását. A szépirodalmi igényű for- 
mábaöntés az ábrázolt tárgy erővonalainak áttekint
hetőségét feltételezi. Egyes írók úgy érezték, hogy a 
valóság mélyáramának nyomába kell szegődniük, mi
előtt hitelesen, tömören és általánosítható érvénnyel 
tudnának szólni róla. Csák Gyula saját bevallása sze
rint is előtanulmánynak szánta a Mélytengeri áramlást 
egy regényhez.

Most megjelent első regénye, és felvetődik a kérdés, 
hogy a Két karácsony között vajon az a regény-e, amelyet 
az előtanulmányok ígértek. Olyan regény-e tehát, 
amely a paraszti élet múltjának és jelenének bonyolult
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egymásbafonódását komplexen ábrázolja? Nem a kriti
kusi ködösítés, hanem a tárgyilagosságra való törekvés 
mondatja velem, hogy csak részben az.

A szándékról maga az író vall a fülszövegben. Re
gényének témája szerelmi tragédia, amelyet a megköve
sedett erkölcs és szemlélet idéz elő. Hősei áldozatok, 
mert a falun végbement változások még mindig nem 
hatottak odáig, hogy két fiatal szerelmi szenvedélye 
akkor is beteljesülhessen, ha egyikük egy „hörcsög
természetű”, az egyéni gazdálkodás vágyát dédelgető 
parasztgazda fia, a másik pedig egy részeges, könnyel
mű, a falu társadalmából kitaszított asztalos lánya. 
Afféle Romeo és Júlia történet tehát, örök téma, mond
hatnánk, amelyből lehet szentimentális giccset és a való
ság mélyáramát megidéző drámát is írni.

Csák Gyula azt a népszerű, már-már divatos, de egy
ben jelentős eredményekre támaszkodó és izgalmas lehe
tőségeket biztosító megoldást választja, hogy a történetet 
egy kívülállóval mondatja el, az ő szemszögén át ismer
teti meg az olvasót a környezettel és láttatja a szerelmi 
tragédia kibontakozását. Nyilvánvaló, hogy ez a meg
oldás Csák Gyula esetében se nem véletlen, se nem a 
divatnak tett engedmény, hanem megélt valóság; 
bizonyítja, magyarázza ezt a Mélytengeri áramlás ripor
ter-szemszöge, s általában a parasztszármazású értelmi
ségi viszonya otthoni világához. Ennek a viszonynak a 
sokrétűsége, feszültségei izgalmas ábrázolásbeli megol
dásokra adnak alkalmat. A kívülálló, a narrátor ezúttal 
is parasztszármazású értelmiségi, s hogy szerepét, szem
szögét az író fontosnak tartja, szerepeltetésével ábrázo
lásbeli szándékai vannak, az is igazolja, hogy jellemét 
a szokásosnál alaposabban kidolgozza, s hogy ez az 
elbeszélő nem maga az író, legalábbis a szerepjátszás 
nem kelti ezt a benyomást. Ki ez az elbeszélő? A fősze
replő fiú unokabátyja, aki fölkerült Pestre, orvosi diplo
mát szerzett, egy előkelő kutatóintézetben dolgozik, 
nem áll ugyan kivételes karrier előtt, de büszke tudo
mányos eredményeire és igyekszik hangsúlyozni nélkü
lözhetetlenségét, elítéli a hozzá hasonló sorból felka
paszkodott, de túltáplált, műveletlen kispolgárokká át- 
vedlett „Lajosokat”, azonban nem érzi magát jól ott
hon maradt rokonai között sem. Mindezt a regény ele
jén tudjuk meg róla. Kötetlenül csapongva beszél ma
gáról és környezetéről, bele-beleszőve mondókájába a 
szerelmi tragédia végakkordjának, nagybátyja temeté
sének elbeszélését, amely azután alkalmat ad az előzmé
nyeknek, magának a tragédiának az előadására. Az író 
tehetségéből még arra is telik, hogy árnyalatnyi ironi
kus távolságban tartsa elbeszélőjének beszámolóját, aki 
maga is kissé idegenül áll szemben a lezajlott tragédiá
val. Személye még ezután is gyakran felbukkan, de sze
repe, szemszöge kezd egyre inkább háttérbe szorulni, 
külsőségessé válni. A regény elején érzékeltetett ellent
mondásos, feszültségteli viszonya az eseményekhez el
veszti a jelentőségét, maguk az események viszik tovább 
a regényt. Az olvasó zavarban van, nem tudja, miért 
volt szükség az elbeszélő részletes bemutatására, s hogy 
egyáltalán miért épp ez az öntudatos, kissé rátarti ku
tatóorvos az elbeszélő, nyugodtan lehetne másvalaki is.

Valószínű, hogy az író -  tudatosan vagy ösztönösen -

azért ejtette el az épp hogy csak felvillantott szemszö
get, mert attól félt, hogy nem alkalmas a tragikum 
nagyságának érzékeltetésére, kívül maradunk a hősök 
sorsán. Hogy mit sugallt volna a következetesen végig
vitt komplexebb hangnem, nem lehet mérlegelés tár
gya, hisz nem valósult meg.

Ami magát a szerelmi tragédiát illeti, elbeszélése 
nagy valóságismeretre és írói érzékenységre vall, de nem 
tudja a regényt kivételes élménnyé avatni, kiemelni a 
hasonló tárgyú, anyagú regények sorából.

Fiúhőse, Albert 12 hold várományosaként vonult be 
katonának, de a hadseregben olyan hatások érték, hogy 
leszerelése után már nem akart gazdálkodni és Pestre 
ment dolgozni. Egy hazalátogatásakor azonban meg
ismerkedik Lídiával, és bár feltámadó vonzalmát maga 
előtt sem tisztázza teljesen, visszaköltözik a falujába. 
Lídia egy falubolondja-szerű, majd iszákossá züllő 
asztalosnak a lánya, aki az álmodozásban keres mene
déket a kallódás és a közmegvetés elől. Különös alakja 
megkapó színfoltja a regénynek, Albert alakja viszont 
elmosódottabb. Szerelmük bemutatása viszonylag kis 
helyet kap a regényben, az író számára fontosabb a falu 
társadalmának, annak a közegnek az ábrázolása, amely 
a tragédiát előidézi, illetve nem tudja megakadályozni. 
Hol a fiú, hol a lány közvetítésével ismerkedünk meg 
jellegzetes figurákkal, amelyek közül egy szkepticizmu
sában is konstruktív állatorvos, egy Elnök Jóskára em
lékeztető, mégis egyéni vonásokkal jellemzett szövetke
zeti elnök és Albert apja a legsikerültebb. A körképben 
az író helyet szorít a falu értelmiségének is, de szerepel
tetésük eléggé külsőséges, mint ahogy az egész háttér 
ábrázolásának hibája, hogy az egyes alakok egymástól 
elszigetelten jelennek meg, nem érezzük kapcsolatukat, 
amely a háttér ellentmondásos egységét adná.

A regény legemlékezetesebb, művészileg legmegraga- 
dóbb szála az apa és a fiú viszonyának mértéktartó, 
mégis feszültségtől vibráló ábrázolása. Az apa szívós 
természetű ember volt, aki nem egykönnyen mondott le 
kisbirtokosi reményeiről. Amikor aztán végképp el kel
lett temetnie illúzióit, egyszerre megöregedett és tompa 
tehetetlenségbe süppedt. Fiával vívott harca már túl 
van azon a ponton, amikor még befolyásolhatná kime
netelét, megakadályozhatná a szégyenteljesnek tartott 
házasságot. Erejéből már csak egy gonosz ötletre futja: 
az esküvőn leönti félveder moslékkal a lányt. Nem sok
kal később azzal a nyugalommal hal meg, hogy elvé
gezte, amit lehetett. Súlyos a felelőssége, a lányból 
gonosz tette váltja ki a lappangó őrületet, sorsa mégis 
megrendítő, mert az írónak sikerült villanásokkal is 
érzékeltetnie tragédiáját. A lány sorsát nem éljük ilyen 
élesen át, többek között éppen azért nem, mert a fele
lősségnek csak az apa által képviselt összetevőjét sűrí
tette az író drámai erejűvé. A felelősség viszont sokkal 
összetettebb, jelzi ezt Csák Gyula az igényes valóságfel
méréssel, az értelmiségi rezonőrrel, de csak jelzi, és a 
Két karácsony között részletszépségei ellenére sem tekint
hető még a Mélytengeri áramlásban vázolt írói problé
mavilág teljes értékű szépirodalmi megoldásának.

Györffy Miklós
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A kritikus helyzete könnyűnek látszik, amikor e sokat 
és sokfelől vitatott regényhez közelít, hiszen egyik nyi
latkozatában maga az író adja kezébe a kulcsot a mű 
megfejtéséhez. „írtam egy regényt, megfogalmaztam 
mondanivalójából egy drámát. A hitről és a hittel való 
visszaélésről szól a regény, a dráma is... Azok közé 
kívántam állani, akik vállalkoznak a párbeszédre az 
egyház és szocialista rendünk között. Regényem mint
egy hozzájárulás ehhez a párbeszédhez.” -  Eszerint a 
hit drámája adja a mű konfliktusát, eszmei mondani
valóját pedig a konfliktusból kibontakozó nézetek egyez
tetése, divatos szóval a „párbeszéd” kísérlete. Thurzó 
addigi prózaírói munkásságának legkiemelkedőbb da
rabjai is ebbe az irányba mutatnak. Talán m ár az 
1956-ban megjelent Hamis pénz is, melyben először kísé
relte meg a múlt és jelen teljes ábrázolását. Aztán az 
Amen, Amen (1957), ahol a stílus salaktalan tisztaságára 
lelt rá, s nem utolsósorban a Bárány az akolban (1963) 
némelyik novellája, amelyben már ott feszül ez a „pár
beszédes” hajlandóság, bár Thurzó ott még többnyire 
csak a jelenségek felszíni ábrázolásáig jut el. A szent 
némelyik figurájának előképét is megteremtette egyik
másik korábbi írásában. Erdélyi atyának, a József 
atyák spirituálisának korai előképe Bognár tanár úr 
(A rászedettek című novella főalakja), aki ugyan nem 
szenteket akar faragni diákjaiból, hanem „csak” ágyú
töltelékeket. Vizniczey, A szent nagyszerűen sikerült pre- 
látusa sincs előzmény nélkül: elég a Négyen a harminc
hatból papfigurájára, Fidélre emlékeztetnünk. Az új 
regény azonban túllép ezeken, összegzi valamennyit.

Az összegzés kísérletét jelzi, hogy Thurzó ebben a 
művében nem a filmíró logikájával gondolkodott -  ami 
gyakran ingatta meg régebbi regényei művészi hitelét —, 
s nem is a film szemével látja és láttatja a valóságot. 
Az újabb magyar próza „filmesedése” kétségkívül sok 
új lehetőséget hozott az ábrázolásban, a képszerüség 
fejlődésében, ugyanakkor azonban hátrányai is vannak: 
az írót felületességre csábítja, gyakran megelégszik a 
helyzet puszta exponálásával és a figurák látványos 
mozgatásával; nem hatol le a legmélyebb rétegekig, 
nem tárja fel a cselekedetek indítékait, nem vállalkozik 
az emberi viszonylatok és karakterek alaposabb ábrá
zolására. (Ezeket a hátrányokat jól példázza Thurzó 
József és Putifárné és Az áruló című régebbi kötete.) 
A szentben az elbeszélő prózai és a filmmódszerek szi
multán alkalmazásának érdekes példáira akadhatunk. 
A bevezető képsor Fellini filmjeinek legérdekesebb ké
peit idézi: a szentté avatási eljárás levezetésével meg
bízott prelátus reverendáját felgyűrve igyekszik a sír 
felé, ahol a szentség hírében álló Gregor István nyug
szik. A sírt színültig elborítják a virágcsokrok. A temető 
előtt hatalmas sorokban, énekelve közelednek a zarán
dokok. A prelátus maga van és — imádkozik. A csodát 
váró és abban bízó tömeg, meg a benső igazságáért 
vívódó egyén ellentéte később is a feszültség egyik for
rása marad. Mindenki azt várja a prelátustól, hogy ka
nonizálja Gregor Istvánt: a fanatizált tömegnek, a 
háborús pusztulásba rohanó országnak szüksége van a 
„szentre”, akinek tiltó keze eltávolítja a bombázó

T hurzó  G á b o r: A szent
( Magvető, 1966)

repülőket, és aki megőrzi a középosztályi Magyarország 
függetlenségét és sértetlenségét.

A prelátus az eljárás első pillanatától érzi, később 
egyre bizonyosabban tudja, hogy Gregor István nem 
volt ez a fajta szent. Mégis igyekszik az advocatus diaboli 
szerepének megfelelően megőrizni objektivitását. S 
amikor végére ju t a ferdítésektől, nai vságoktól, hazug
ságoktól terhes ügynek, akkor döbben rá, hogy szenve
délyes igazságkeresése közben teljesen magára maradt. 
Még püspöke is azon van-noha tudja: Gregor István 
életszentsége a vizsgálat folyamán nem igazolódott - , 
hogy jóváhagyólag terjessze fel az iratokat Rómába. 
„A háborút elvesztjük -  utána senki nem gondol majd 
a szentté avatásra” - , ez a püspök logikája, így akarja 
kielégíteni a hivatalos Magyarország részéről felé irá
nyuló kívánságot, s így szeretné ugyanakkor megnyug
tatnia prelátus lelkiismeretét. Az eljárást vezető főpap 
végül meggyőződése ellenére aláírja az okmányokat, 
ellenkezését legyőzi engedelmessége. Érzésünk szerint 
éppen ez az ellentét lett volna az egyik drámai lehe
tőség, talán sokkal inkább, mint Gregor István életszent
ségének ügye. Természetesen igazságtalanság lenne a 
regényíróról azt kérni számon, amit nem is akart meg
írni. De ha az író elsősorban a „hit drám áját” akarta 
ábrázolni: ebben a prelátus drámája nyilván súlyosabb 
és lényegesebb, mint Gregor Istváné.

Gregor István alakjában nem nehéz Kaszap Istvánra 
ismernünk. Az író, művének utószavában, maga hivat
kozik Endrődi László Kaszap Istvánról írt életrajzára, 
ahonnan adatainak egy részét vette. Nyilatkozatában 
is utal Kaszap Istvánra, („Gregor István modellje 
Kaszap István volt. Ez a nagyszerű, nemes lélek, 
tiszta ember... Szándékom volt az, hogy egy hősi jelen
séget kiszakítsak a hamis, félrevezető kegyelet hínár
jából.”) Ám a főalak és a körülötte dúló vita sokkal 
mélyebb, sokkal általánosabb következtetéseket is 
kínált, mint az egyedi eljárás. S hogy Thurzónak 
Kaszap István sorsa nem elsődleges problémája volt, 
azt mi sem igazolhatja jobban, mint hogy regénye 
Morris West Az ördög ügyvédje című müvének konflik
tusát idézi. Annak témája is egy szentté avatás. Lát
szólag Thurzó regényének középpontjában is ez a 
téma áll. De ez csak látszat. Mert Gregor István ügye 
sokkal egyetemesebb, semhogy egyszeri esetnek lehes
sen nevezni. A regény egésze is sokkal többet akar 
adni, mint egyszeri, morális problémát. Ennek a több
letnek a hordozója, s egyben a regény legfélelmetesebb 
főalakja, Erdélyi Paszkál, a regénybeli József Atyák 
(a jezsuita rend) lelki vezetője.

Erdélyi atya hosszú ideig csak a szereplők szavaiból 
elevenedik meg. Már az első jelenetek után nyilván
való, hogy ez a kérlelhetetlen logikájú, kemény, ellen
kezést nem ismerő ember Gregor István életének egyik 
hiteles tanúja, ő birtokolja a titkot: szent volt-e való
ban növendéke, vagy sem. Amint a prelátus előbbre 
halad a nyomozásban, egyre nyilvánvalóbb, hogy 
Gregor István inkább áldozat volt, éppen Erdélyi atya
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nevelési módszereinek és az életszentségről vallott néze
teinek áldozata. A lelkivezető gyakran beszélgetett 
tanítványaival. Ilyenkor azonban nem az érvek erejére 
támaszkodott, hanem szinte fanatizálta őket, hogy a 
földi vonzásokról megfeledkezve minden erejükkel és 
igyekezetükkel egy inkább manicheista színezetű ke
resztény morál megvalósítói legyenek. „Még maga
sabbra, még erősebben, még gyorsabban!” -  biztatja 
őket, s néhányan, köztük Gregor István is, így érzik, 
hogy lassan megszabadulnak a „bűn kötelékeitől”, 
s akadály nélkül szárnyalhatnak egyre feljebb a kegye
lem útján. Ezért feledkeznek meg a mindennapi élet
ről; Gregor István ezért titkolja el halálthozó fekélyeit, 
s ezért válik a szenvedés hősévé. (Megint más kérdés, 
hogy haláláig senki sem gondol arra, hogy ez a fiatal
ember szent volt, a rend nem is engedi tagjai közé, 
később készül róla az a fénykép, amelyik reverendában 
ábrázolja. A prelátus kideríti azt is, hogy ez a fénykép 
is hamisítvány !)

De van-e értelme ennek a szenvedésnek, van-e hitele 
ennek az erkölcsnek, amit Erdélyi atya hirdet? Csak 
úgy lehet-e mindig följebb jutni, hogy az ember egyre 
nagyobb szenvedéseket vállal önmagáért, s közben 
megfeledkezik az egyetemesebb célról : a közösség szol
gálatáról? Ezek az ellenvélemények csapnak össze 
a regény legfeszültebb, legizgalmasabb fejezetében A 
párbeszédben, ahol a szentté avatási eljárást vezető prelá
tus és Erdélyi atya, Gregor István életszentségének és 
körülötte kialakult hiedelemnek leglelkesebb hirdetője 
csapnak össze. Ez az a részlet, amelyben a konzerva
tivizmus, az Erdélyi atya által képviselt integrizmus 
„párbeszédébe bonyolódik a prelátus által képviselt 
„haladó” irányzattal. Ennyiben Thurzó regénye két
ségkívül a vatikáni zsinat után az egyházon belül bekö
vetkezett folyamatot tükrözi. Erdélyi atya azonban

Vidor M i k l ó s :  Lakatlan évszak
(Szépirodalmi, 1966)

Vidor Miklós több műfajú költő. Eddigi legnagyobb 
sikerét nem is verseivel, hanem Szökőár című regényé
vel érte el. 1947 óta nem is jelent meg csak egy verses
kötete (Magánbeszéd, 1957), mégis úgy érezzük, hogy 
igazi műfaja a vers. Erre mutat rendkívül kiművelt 
verskultúrája, verseinek megnyerő muzsikája. Hogy 
első két verseskötete (Fölszáll a köd, 1942; Határon, 
1947) után m iért jött csak tíz év után a harmadik és 
ismét csaknem tíz év után, 1966-ban a negyedik, ezt 
nehéz lenne megmondani. Legföljebb bizonyos támasz
pontot sejthetünk, ha elolvassuk a Haláron című kötet
ről megjelent kritikákat. Jékely Zoltán kiemeli „fölé
nyes verskultúráját”, de elég élesen bírálja gyakran 
múlt századi hangulatát, szóhasználatait. Ügy véli, 
hogy az ígéretre, „valami új, nagy, tán sose volt panasz” 
dallamára még várni kell. Most úgy tűnik, mintha 
Vidor Miklós hosszú éveken keresztül ennek az ígéret
nek a beváltására készült volna. Az 1957-ben megjelent 
Magánbeszéd című kötet versei ugyan tematikailag, 
sőt művészileg is többrétűek, s a Határon című kötet

nemcsak az egyházon belül feszülő, visszahúzásra min
dig kész erők képviselője: több is ennél. Olyan általá
nos, mai társadalmunkban is itt-ott föllelhető tenden
ciákat testesít meg, melyek az elveket az emberek elé, 
s ugyanakkor a túlzó egyénit a józan közérdek fölé 
helyezik. Ezért is lép túl a prelátus küzdelme a maga 
általánosabb érvényeivel a „párbeszéd” keretein.

A prelátus végre is elveszti a játszmát: aláírja a 
Gregor István életszentségét igazoló jelentést. De nem 
nyer ezzel Erdélyi atya sem, hiszen morális alapállásá
ra megadta a választ a háború befejezésével megújuló 
világ, amelyre a regény utolsó, némileg színpadiasra 
sikerült része is utal.

Thurzónak mindig erőssége volt a meseszövés lele
ményes izgalma. Ebben a regényében is mesterien 
építi egymásra a történés rétegeit. A prelátus kis papírra 
írogatja azoknak a nevét, akiknek volt valami közük 
Gregor István ügyéhez, s ezeknek az emlékezéséből 
bontakozik ki a regény hol előre, hol visszaváltó cse
lekménye. Az író az életrajzi részek idézésénél igazi 
stílusbravúrral idézi a háború előtti korszak „ájtatos- 
ság irodalmának” poros, gyermeteg és ma már nevet
séges stílusát. Ez a stílus annak idején egyfajta irodalmi 
eszményt képviselt illatozó liliomaival, idillikus jelzőcs- 
kéivel, s a bűn vicsorító kis ördögfiókáival. Kigúnyolá
sával ennek a vallásos magatartásnak korszerűtlenségét 
is éreztetni tudja Thurzó.

Üjszerű a regényíró lírája, amely át- meg átszövi és 
mélyen emberivé teszi a prelátus alakját. Alkalmunk 
van megcsodálni az író figurát teremtő erejét: hiába 
ismerjük régebbi regényeiből akár az egyszerű és bölcs 
ferences alakját, akár a bombasztikus frázisokkal lab
dázó konvertita íróét: itt új távlatba állítva, letisztulva, 
véglegessé formálva jelennek meg.

Rónay László

markánsabb, szenvedélyesebb, gyötrő versei után 
ezekben mintha oldódna a fájdalom, de a legszebb 
versek, az igazán költői szárnyalások itt is a megújuló, 
sőt néha fokozódó fájdalomról tanúskodnak. Egymás 
után sorakoznak a magány és reménység versei (Fogoly, 
Ember nélkül, Medál, Titok, Kelepce stb.) s a címadó vers
ben ki is mondja: „Kialszik minden fény körötted /  
a fájdalom marad csak éber.”

A „nagy panasz” legújabb kötetében, a Lakatlan 
évszakban valóban mindent betöltővé válik.

Az alaphangot A nyugtalanság éneke című verse és 
azonos című versciklusa adja. Az önmagát, létét hiába 
kereső lélek fájdalma ez, amely „vadludak hangján 
énekel /  csodálkozik mert nincs ki értse”, „azt a másik 
világot” keresi, amely „valaha volt és sose volt” .

Ez a vers magyarázza meg azt a reszkető félelmet, 
magányérzést, reménytelenséget, amely végül is min
denbe beletörődve már csak a beteljesedést várja: 
„A veríték elönt ó nem gyávaság ez Atyám /  de egyetlen 
életet adtál nekem is s a próba iszonyú” ( Getsemáné), 
de helyt akar állni akkor is, amikor a biztos vég bekö
vetkezik. Az élet útját, keservét, reménytelenségét méri
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minduntalan, s ügy vájkál a fájdalmak ízeiben, mint 
a bibliai Jób tehette szenvedésében, megalázottságá- 
ban. Ügy érzi, meglopja, megcsalja az élet (őr), nincs 
már semmi, csak sötétség, eltévedés (Erdő), s az élet, 
ami még hátra van, negyvenkét éves korában már mit- 
sem ér: „élni sok, írni kevés” (42), mert úgyis bekövet
kezik a rövidzárlat menthetetlenül, „mikor kifosztva 
végre meghalunk” (Rövidzárlat). -  így folytathatnánk 
a sort, az életért sikoltó versek hosszú sorát. Mert a fáj
dalmak, vészt sejtető sorok mögött természetesen az 
élet, a diadalmas szép élet utáni vágy rejlik. Még az 
olyan kilátástalanságba merülő vers mögött is, mint 
a Fekete tó. Hiába panaszolja a világba, hogy minden 
ide tart, a „Fekete tóhoz”, ahol „a sziklákon fennakad 
az ének”, a megszemélyesített „nyugtalanság” nem 
jelenthet változhatatlan befejezettséget.

Korántsem akarom azonban ezzel azt mondani, 
hogy a keserű versciklus után a kötet többi ciklusai 
valami derült, vidámabb tájra visznek, de bennük 
mégis a halál „bizonyossága” helyett az életért folyó 
viaskodást érezzük inkább. Mutatják ezt a ciklusok 
címei (A test titkaiból -  Kloroform -  Arany és méz -  
Tanúk beszéde — Másvilág), de talán még inkább egyes 
verscímek (Kamaszballada, Ajándék nyár, Kánikula, 
A végbúcsú stb.). A fájdalom, reszkető és kiáltó „sose 
volt” nagy panasza helyett a búcsúzás és emlékezés 
enyhítő könnyei következnek. Leszámolás a múlttal, 
hiszen a halott kedvestől való búcsúzás egyúttal a múlt 
távolodását, ködbe tűnését is jelenti (Legenda). Persze 
a búcsúzás fájdalma néha itt is nagyon éles. Szinte 
úgy tűnik, sose múlhat el. Azóta című versének utolsó 
versszaka mutatja ezt legmélyebb átéltségben:

„  Te már nem fázol meleg takaró az esSverte föld 
s én a füstmarta rács előtt 
tördelem ujjamat s didergők.”

Mégis, ez a sírás már feloldoz. Búcsúzni kell, elválni 
végleg, hiszen kizöldülnek a lombok, az élet nem hagyja 
magát.

Vidor Miklós h'rája mindig mélyen zengő. A formai 
biztonság nála általában nem válik formai játékká. 
Nem elrejti, hanem kiteljesíti a benne feszülő érzelme
ket, mert rendkívül sokrétű. Csiszoltsága nem a klasz- 
szikus formák értelmében megbonthatatlan, hanem 
a téma, mondanivaló, érzelem és formai egység értel
mében. Legtöbb verse egyetlen érzelmi villanásnak, 
hangulati képnek tűnik, a halk rezdüléstől a fájdalmas

Nyerges András első, Emberi hitben című kötete rokon
szenves indulás volt. Fiatalos életöröm áradt verseiből; 
a világgal s önmagával ismerkedő ifjú költő kamaszos 
jókedve, eszmélkedő kíváncsisága friss és ígéretes hango
kat zengetett. Különös ígéretnek tetszett intellektuális 
érzékenysége, harmóniakereső fegyelme; nem tagad
hattuk meg az elismerést közéleti indulataitól sem: 
a kispolgári életvitel fanyar, ironikus bírálata újdonság

sikoltásig váltakozva. Az ilyen lírai hangnak velejárói 
a szokatlan fényű igék, jelzők és a szimbolikus sejtetés.
A közeledő vonat kerekei közt „lüktet a félelem”, s a 
mólón túl a vitorlák „évek mélyéből lobbant fényjelek”
-  olvashatjuk az Utazás című versében. A vers egyetlen 
érzelmi állapotnak, a halott kedves utáni vágyakozás
nak a kivetítése. Hogy milyen kontúrtalan, mégis érzé
ket lekötő ez a hangulat, azt az idézett igéken, jelzőkön, 
szimbolikus sejtetésen kívül igen jól érzékeltetik a be
fejező sorok:

,.Egy eltűnt arc után néz szemed 
előtted áll ki meg sem érkezett”

Kétségtelen, hogy Vidor Miklósnak sikerült bevál
tania ígéretét, elsuttognia vagy elkiáltania az „új, 
nagy tán sose volt panasz”-t, s ehhez megteremtette 
a legkifejezőbb, hogy úgy mondjuk, tökéletes formát. 
Mégis, ha elolvassuk ezeket a verseket, úgy érezzük, 
hogy itt valaki, egy kiváló költő gúzsba kötötte magát, 
s most vergődik, szenved önmagától, elzárva a világ 
más, új utakra, életre vezető ösvényeitől. Elég gyakran 
ír például a nyárról, a rekkenő hőségről. Mennyien 
írtak már erről Csokonaitól kezdve Adyn, Juhász 
Gyulán, József Attilán keresztül napjainkig, de ez . 
a rekkenő hőség egyikben sem keltette azt a remény
telenséget, amit Vidor Miklósban. A cselekvés, a közel
gő vihar, káprázó képek leggyakrabban a közelgő forra
dalom felidézője. Vidornál ellenkezőleg, a teljes le
mondásé :

Fémízü levegőben 
poros gólyák lebegnek 
béna a szél
Be rég elszáradtak az orgonák !

Megértjük a fájdalmat, átérezzük költői hangszere
lését is, de sajnáljuk, hogy ezen a rendkívül érzékeny 
és mélyen zengő hangszeren nem zendült még fel az 
életnek, a gazdag életnek más hangjai is. A költő most 
nem ígér, nem ad programot, mint a Határon köteténél 
láttuk. A kötet végén levő „Ajánlásiból sem érezzük 
a jövő vigaszát. Sőt hirdeti inkább: „A gyászkórus 
nem azoknak szól akik elmentek hanem az ittmaradók- 
nak”. Ám mi úgy érezzük, hogy az élet élni akar, s mint 
fullasztó kánikulában a vihar, sötétség után a napfény, 
fájdalom után az enyhülés mégis a természetesebb. S ez 
az, ami új színnel gazdagíthatná Vidor Miklós költé
szetét. Seres József

N yerges A ndrás: Holnemvolt
(Magvető, 1967)

nak és egyéni változatnak tetszett még Ladányi Mihály, 
Baranyi Ferenc vagy Soós Zoltán akkori versei mellett 
is. Költészetét azonban már akkor, indulásakor is veszé
lyek fenyegették: elsősorban a retorika csábítása, mely 
olykor a töprengés és a küzdelem megkerülésére ösztö
nözte, arra biztatta, hogy a fogalmazás erőpróbái he
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lyett érje be valamely jól hangzó szólam deklaratív 
hangoztatásával. A másik — talán még veszedelmesebb, 
mert költői alkatából következő -  csapda a türelmet
lenségben lesett rá: Nyerges feladatokat rótt magára, 
s ezeket nem mindig egyéniségének fejlődési törvényei 
szerint akarta teljesíteni. A József Attila igézetében 
„megszerkesztendő” harmóniával gyakran nem a küz
delem, hanem a készen kapott frázisok közegében 
próbálkozott; türelmetlenül akart elébe vágni saját 
fejlődésének, lehetőségeinek. E türelmetlenség okozta 
egyébként retorikus hajlamát, deklaráció iránti vonzó
dását is.

Most, hogy harmadik kötetét tanulmányozzuk, fájda
lommal kell megállapítanunk, hogy e veszélyeket nem 
küzdötte le, sőt inkább indulásának ígéreteit hagyta 
beváltatlanul, s veszedelmesen belesodródott a retorika 
■és a türelmetlenség: a szervetlen fejlődés csapdáiba.

Igényei ma is rokonszenvesek, a közéleti költő igé
nyei. Tanú és harcos akar lenni abban a bonyolult küz
delemben, amit a kor jelent, közérdekű és súlyos mon
danivalók megfogalmazására törekszik. „Kell, hogy 
legyen mit mondanom / ha megmerítik a hálót / s életem 
benne fönnakad” -  mondja egyik ars poeticaként 
hangzó versében (Készülődés a feleletre). Máskor meg 
ekként fogalmazza meg a költészet hivatását és saját 
költői élettervét: „A költészet hivatása valamiképpen 
a táborra vigyázó őrség feladatára hasonlít. A költő 
akkor is ébren marad, amikor mások már aludni tértek. 
Vallja azoknak a szavát is, akik még naponta éhesen 
fekszenek le a távoli földrészeken, s afelől se lehetnek 
biztosak, hogy békés éjszakájuk lesz. Boldog volnék, 
ha egyszer magam is betölthetném a költészetnek ezt 
a legigazibb és legaktuálisabb hivatását.” Olyan szavak 
ezek, amelyek valóban nagy felelősséget és hivatott 
szolgálatot követelnek a költőtől. Nyerges merészen 
tűzi ki költői pályájának ívét: a kérdés most már az, 
miként sikerült e büszke ívet bejárnia.

A versek jó  része a kispolgárságot, a kispolgári élet
formát és gondolkodást ostorozza. A kispolgár bírálata 
azonban — valljuk meg — ma már túlságosan is könnyű 
vállalkozásnak tetszik, induló költők számára is az 
egyik „leghálásabb” és legjátszibb feladat. Valahogy 
úgy vagyunk ezekkel a versekkel, mint valamikor 
a  tervteljesítésre lelkesítő költészet termékeivel. Soro
zatban készülnek, a téma konjunktúrája már arra sem 
teszi alkalmassá őket, hogy a harcias bátorság köntö- 
rsében tetszelegjenek: kardjuk talán fakard s csata
ménjük alighanem hintaló. Ráadásul Nyerges kispol
gárt ostorozó versei csak egy-egy felületi tulajdonságot 
vesznek célba: többnyire rövid bökversekben intézi el 
a kispolgár mindennapi, közismert tulajdonságait, 
önzését, gyávaságát, butaságát. Máskor pedig önma
gát, korábbi kritikáját ismétli meg: Ez itt a ház című 
verse például a népszerű és valóban üdén groteszk 
Montázs erőtlenebb változata. Még azok a versek a leg
érdekesebbek, amelyekben mintegy „önbírálatot” 
tartva keresi meg s ítéli el önmaga és nemzedéke kis
polgári vonásait (Mielőtt másokról). A kispolgárt tá
madó versek szürkék tehát, Nyerges nem haragvó 
kerub bennük, hanem legfeljebb ingerült kortárs, akit 
•csipkelődésre ihletnek tapasztalatai. Ez a magatartás -

elsöprő indulatok híján -  prózai hangot eredményez, 
s a prózaiság ellen Nyerges nem vívódással és töprengés
sel, hanem nagyotmondással küzd. Mintha ingerült
ségét harsogó optimizmussal, sorainak fáradt zengését 
dübörgő pátosszal kívánná ellenpontozni. Mi már mind
annyian című verse valami erőltetett derűvel, progra- 
mos ünnepélyességgel fogalmazza meg biztatásait: 
„mindannyian viszünk magunkkal egy-egy vonást, 
barátaim / a holnapután megszülető archoz”, „mási
kunknak ízetlen az étel, nem öröm a nő, hiúság se szá
mít /, ha valahol mocskolják az eszmét”.

A költői magatartás tehát ellentmond az életterv 
és az ars poetica igényeinek: Nyerges részben egy szű
kös és ingerült kispolgárbosszantó aktivizmust, részben 
egy bőbeszédű, de tartalmatlan retorikus pátoszt 
képvisel. A magatartás zavarai idézik elő költői 
eszközeinek igénytelenségét. A szürkeség, a prózaiság 
jelenségeiről szóltunk az elébb: versei gyakran a köz
helyek színvonalán szólalnak meg. Világ- és emberlátá
sa maga is közhelyeket teremt: az emberek önzőek, 
marakodnak, eszménytelenek, de azért mindenkiben 
van valami jó tulajdonság -  állapítja meg. Máskor 
saját helyzetéről fogalmaz öreg közhelyeket: magányos 
fiatalember ő, aki szeretne szerelmes lenni, de nem 
talál méltó társra, vagy ha igen, nem kap viszonzó 
érzelmeket. Gyakran téved olyan fordulatokba, melye
ket nyugodt lelkiismerettel manapság már csupán 
a slágerirodalom mesteremberei vetnek papírra: „Fia
tal, kedves, könnyű, karcsú /  tündér a szél, hozzám
szegődik” (Itthon vagyok), „Ha máskor születünk, tud
nám, mi a béke, / és csak te volnál a nappal, / és csak 
te volnál az éjjel” / Menedék). De éppily zavarok jelent
keznek versszerkezeteiben is : verseinek nagy része apró 
lírai villanás, egy-egy nem különösen eredeti ötlet fel- 
repítése, máskor a rigmus (a „csasztuska”) formájával 
próbálkozik (A jubileum, Ballada az irodalmi életről), 
vagy észleleteinek felsorolásából, részletező leírásából 
próbál -  hasztalan -  kicsikarni valami lírai erőt ( Köl
tözés , Sírfeliratok). Ha pedig nagyobb, külterjesebb és 
zaklatottabb szerkezetre vállalkozik, akkor inkább 
csak zavaros és fegyelmezetlen, minden versegységet 
nélkülöző szöveget ad (Most a barátságról beszélek).

Aki Nyerges ars poetica-szerű verseit megfigyeli, fel
ismerheti, hogy e szemléleti-stiláris zavarok oka az a 
türelmetlenség, amelyről már szóltunk az elébb. Mint
ha nem lenne ideje kivárni fejlődésének természetes 
állomásait, nem azt az utat választja, amelyet számára 
költői alkata és helyzete kijelöl, hanem egy eltervezett 
aktivizmusba és küzdelembe veti magát. Meg akarja 
előzni lehetőségeit, mesterségesen akarja felgyorsítani 
pályáját -  türelmetlen. „Felnőni! Gyorsan! Alig van 
idő ! / S erőm csak annyi, amennyi a dolgom” — kiáltja 
egyik jellemző versében, a Szállók soraiban. Hamis 
alternatívát lát maga előtt: „Szállók: vagy kút mélyére, 
mint a kő, / vagy egyszuszra kell célomig suhognom” . 
Szinte felesleges mondani, hogy e türelmetlenség, ez az 
azonnali és feltétlen győzni akarás, a megsemmisülés 
és a diadal hamis alternatívája saját költői hivatásának 
elhibázott értelmezéséből származik. Nyerges, miként 
nemzedékéből annyian, vátesznek, vezérnek és tanító
nak tudja a költőt, erre vall idézett vallomása vagy
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K észü lő d és  a fe le le tre  című verse is. Ügy gondolja, neki 
magának is irányok kitűzőjének, hibákat ostorozó 
harcosnak, mozgósítónak, egy harsány és lendületes 
aktivizmus lovagjának kell lennie. Ezért sietteti fejlő
dését, nógatja önmagát, ezért vállalkozik türelmetlenül 
olyan feladatokra, amelyek alkatától idegenek, s így 
nem is hozhatnak meggyőző eredményeket. Merész 
ívelésű pályát tűz maga elé, s közben majdnem elve
szíti önmagát.

Mert költői egyénisége korántsem a váteszé: van
nak versei, amelyek maradéktalanul elárulják a való
ságot. A Sírás, alighanem a kötet leginkább meggyőző 
verse, bizonytalanságról panaszkodik: Nyerges azok 
közé tartozik, akik elvesztvén a gyerekkor, a kora ifjú
ság biztonságát, természetes összhangját és életörömét, 
nem tudnak kellően tájékozódni a felnőtté válás gond

jai, zaklató kérdései között. Könnyes nosztalgiával 
fordul kamaszkorához ( H o ln em vo ll), megvallja gyönge- 
ségét, félelmeit ( T u d o d - e ) .  Legfőbb lírai élménye a gyer
mekkori paradicsom és az ösztönös harmónia elvesz
tése, igazán őszinte versei erről vallanak. Vágyai még 
mindig az idill felé vonzzák: ez a vonzalom jelentkezik 
szerelmes verseiben, s bizonyára az sem véletlen, hogy 
legjobb közéleti verse szintén az idill mese-közegéből 
születik (V ie tn am i m e s e ) . Nyerges azonban elveti lehető
ségeit -  talán szégyelli helyzetét-alkatát? - ,  s ahelyett, 
hogy megküzdene félénkségével, a rá-rátörő bizony
talanság és nosztalgia erőivel, egy harsány és patetikus 
aktivizmusba hajszolja magát. Ez a lelki folyamat 
okozza kudarcait. A veszélyek akuttá váltak, s hogy ne 
legyenek végzetesekké, szigorúbb önismeretre, őszintébb 
küzdelemre kell törekednie.

P om o g á ts  B éla

JEGYZETLAPOK
Két emlékirat

Münnich Ferenc: Viharos út. Nógrádi Sándor: Üj történet kezdődött

( ( S z é p ir o d a lm i, 1 9 6 6 )

Az újjáéledt a magyar memoár-irodalom nem csupán 
szépírói igényből táplálkozik, hanem egy olyan törté
netszemléleti követelményből is, amelyhez mai társa
dalmi közszemléletünk még mindig csak közelít. Az élet 
különböző területein jelentkező etikai problémákra, 
családi, társadalmi viszonyulások, hatalom és erkölcs, 
jog és erkölcs föllelhető ellentmondásaira egyre érzé
kenyebben reagáló irodalmunk a múlt és jelen 
szövevényes összekapcsolódását meggyőzően bemu
tatva, sok kérdésünkre adott már elemző választ. Ez 
az irodalom az egyén történelmi és társadalmi fele
lősségét mindinkább aktív erkölcsformázó tényezőként 
mutatja be, s éppen azok ellen az illúziók ellen lép föl, 
melyek az egyén izoláltságának hitében a morális 
problémákat — absztraháltan — az egyén világában 
önmagában látják. Ehhez az irodalomhoz csatlakozik 
egységes etikai szemléletével ez a memoár-irodalom.

Történelmi és társadalmi felelősségről szóltunk az 
előbb, s e felelősségnek erkölcsformáló hatásáról. Mind
annak, amit ez a memoár-irodalom föltár, bemutat, 
ez csak egyik, de leglényegesebb, eszmei vonala, 
varázsa -  szinte ki lehet mondani : esztétikuma - ,  pedig 
az a spontaneitás, közvetlenség, ahogyan a marxista 
szemlélet- és életmódot az egyéni élet napi tényeit 
elmesélve megvalósult életelvnek, egy derűs, életszere
tettel teli, a buktatókkal, a túljutás reményével számoló 
életvitelnek mutatja be.

Münnich Ferenc és Nógrádi Sándor memoárjában 
nincsen személyi póz, önmegörökítő, a személyi
ség természetes önértékelésén túlnövő öntudat. Pedig 
mind a két könyv nem könnyű időkön vezeti át az 
olvasót.

Münnich Ferenc emlékei több mint hat évtizedet 
fognak át, s bár önéletrajzi visszaemlékezést olvasunk, 
századunk történetének egy szeletét ismerjük meg, 
ahogyan ez a történelem egy forradalmár életén át

(  K o ssu th , 1 9 6 6 )

tükröződik, ahogyan hat erre az életre, ahogyan a cse
lekvés vágyát felébreszti, irányát megszabja. Szellemes 
és olykor önmagával szemben is szarkazmussal élő ez 
az írás, ez egyik ereje. Történelmi hitelességre törekvő, 
s bár e szempontból kissé szűkszavú — a Csuvara-ügy 
leírásában, a személyi kultusz első időszakában végbe
ment események ismertetésében, melyek a magyar 
emigráció soraiban is zavart okoztak, s más, a történet- 
tudomány által ezután tisztázandó kérdésekben bővebb 
is lehetne, -  a történettudomány számára forrásmunka 
értékű. E szempontból Nógrádi Sándor könyve érdeke
sebb és bővebben tájékoztató.

Nógrádi könyvében is megkap a személyiségnek a fel
oldása az elbeszélendő történelmi anyagban. Öt sem 
lehet sehol sem tetten érni a memoáríró pózában; de 
mindenütt tetten lehet érni az ember és a történelem 
egymásra ható kapcsolatát. Ez a nem személyi, hanem 
osztály- és eszmei öntudat a kommunista memoár
irodalomnak olyan vonása, ami lényegesen megkülön
bözteti a polgári előzményektől. Az emberi tartás más, 
az ember, aki megszólal, más. Őszinte és a  történelmet 
látó, nem saját szerepében elvesző ember a megszólaló, 
a hangot ezért semmilyen póz nem teszi hamissá.

Az egyszerű, őszinte hang az eseményeket ember
közelbe hozza, de közel hozza az írót is. Személyes 
életének részletei, a néholi naivitásokkal is, élettapasz
talatot hordoznak s olykor mélyen megszenvedett 
tapasztalatot. Nógrádi Sándor életírása a második 
világháború végével kezdődik, s felszabadulásunk utáni 
történelmünket fogja át. A könyv különösen a személyi 
kultusz kialakulásának útjáról, emberevő természeté
ről, néhány „kulisszatitokról” , ami ez idők alatt nem 
volt köztudott, annak a szemtanúnak objektivitásával 
tájékoztat, akinek meg kellett harcolnia a maga harcát 
ezzel a korszakkal is. A gyanú, a cinikusan terjesztett 
rágalom kialakulásának, terjedésének természetrajzát
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írta meg. Bebizonyítja, hogy ez az intrikára, furkáló- 
dásra, farigcsálásra épülő „politizálgatás”, ami a sze
mélyi kultusz egyik kísérő jelensége, éppen olyan távol 
van a szocialista politikai gyakorlattól, mint amilyen 
távol van a s zo c ia lis ta  magatartástól a személyi kultusz 
az egyén és a hatalom viszonyának kérdésében. Nógrádi 
tudja, miért szól ezekről a kérdésekről, tudja, hogy 
figyelmeztetése -  sajnos -  ma sem teljesen időszerűtlen. 
A személyi kultusz idejének gyakorlata és magatartása 
sok helyütt ma is kísért még. Az az etikai biztonság, 
ahogyan e még ma is kényes kérdések egynémelyikéhez 
hozzányúl, meggyőző és imponáló. Nógrádi könyvé
nek p o l i t ik a i -e t ik a i  súlya van, s ez talán értékesebb, 
mint történelmi forrásmunka jellege.

A két könyv -  s néhány, a közelmúltben megjelent 
munka — több szempontból is segít szocialista múltunk 
és e m últ forradalmi előzményeinek föltárásában. Az a 
tényanyag, amit e munkák közölnek, a történeti kuta
tás anyagául szolgálnak, de a szocialista erkölcsi esz
mények valósabb megismeréséhez, a hatalom meg
ragadása után jelentkező, előre nem látott etikai prob
lémák, az egyén és közösség, személyiség és hatalom 
viszonyának, lehetséges konfliktusainak felismeréséhez, 
feltárásához is hozzájárulhatnak.

A memoár feltámasztása nem eredménytelen; s úgy 
tűnik, a szocialista irodalomnak is érdekes, érdemes 
műfaja.

S za b o lc s i Gábor

Gyertyán Ervin: József Attila

Gyertyán Ervin annak a hasznos és hiányzó portrénak 
megalkotására vállalkozott, amely az újabb filológiai
esztétikai eredmények felhasználásával József Attila 
emberi alakját a legszélesebb közönséghez tovább köze
lítheti. A könyv a Szépirodalmi Kiadó A rc o k  és vallom á
sok  című sorozata számára készült, tehát adott — a ma
gyar irodalomban, irodalomtudományban még alig- 
alig alkalmazott -  műfaji szabályokhoz kellett idomul
nia. A kötöttségek azonban -  a kis terjedelem, a krono
logikus tárgyalásmód, a csak megbízható adatok s nem 
hipotetikus állítások közlése, a dokumentumok javára 
a saját szöveg minimálisra csökkentése — szinte sarkall
ták a szerzőt, hogy gazdaságos szerkesztéssel, a színes, 
de anekdotikus értékű életmozzanatok elhagyásával 
mutassa meg a teljes életpályát.

A két fogódzó dokumentum -  különösen a könyv első 
három fejezetében -  a C urriculum  v i ta e  és József Jolán 
életrajzi műve, amelynek felhasználásánál figyelembe 
veszi Szabolcsi Miklós eredményeit is ( F ia ta l  életek 
in du ló ja) .  Gyertyán azonban különösképpen A  gyerm ek
kor rajzában ad a dokumentumokhoz kapcsolódó iro
dalomtörténeti értékű megfigyeléseket. Tisztázza és 
hangsúlyosabbá teszi az érett költészetben József Attila 
gyerekkorából származó három alapélményréteg szere
pét: a proletárélet ismeretét, a magyar faluban való 
otthonosságát és az anya élményét. Ezek a fejezetek 
szolgáltatnak igazságot József Attila gyámjának, Makai 
Ödönnek is, akit szokás volt indokolatlanul felrótt 
osztálykorlátai miatt elmarasztalni. Az első három

fejezet 1927-ig viszi József Attila életének fonalát, és 
felhasználja a könyv terjedelmének több mint felét. 
Az utolsó tíz esztendővel, a „váratlan csapások” évei
vel, amikor József Attila költészete egyéni léte semmibe 
hullásával felszárnyal, tehát mindenképpen a legfigye
lemreméltóbb korszakkal Gyertyán látszólag mostohán 
bánik. Sőt a kronologikus tárgyalásmóddal is felhagy, 
s az ezzel az évtizeddel foglalkozó három fejezet volta
képpen párhuzamosan fut egymás mellett. A „ V á ra tla n  
csa pások”  Vágó Mártával való kapcsolatát mutatja be, 
A  m ozga lom ban  című fejezet József Attila és a párt 
viszonyát idézi — Szabolcsi Miklós összefoglalója alap
ján ( J ó z s e f  A t t i la  és a z  i l le g á lis  K om m un ista  P á r t ) ,  végül 
pedig az U to lsó  esztendők  főleg betegségének elmélyülé
séről adnak hírt. Hogy Gyertyán ezeknek az éveknek 
vázolásához ilyen módszert választott, csak azt mutat
ja, helyesen ismerte fel a rendelkezésére álló dokumen
tumok természetét; mert igaz, hogy ebben az időszak
ban megfogyatkoznak a költő prózai feljegyzései, de 
tegyük hozzá, csak mennyiségileg. Az a néhány levél, 
prózai töredék, melyet Gyertyán is idéz, többet mond 
József Attiláról, mint készülődésének sok száz sora. 
Elég talán csak utalni döbbenetes -  Babitshoz írott — 
levelére, amelyben anyagi segítségért könyörög. „ N e m  
ta k a r t seb ke ll, hanem f e s te t t  vérzés  -  mondhatnám, h o g y  s z á r a z  
kenyérhéjon rágódunk.”  — írja, s ez a mondat hányszor 
bukkan fel nyíltan vagy áttételesen e korszakának ön
feltáró költeményeiben? Nem ezt az állapotot fogal
mazzák meg általánosítva ezek a sorok? „ N ek em  
s ik erü lt (s ez is szégyenem, / hisz nem egyéb az ember
árulásnál), / h o g y  csupán s z á r a z  kenyeret egyem  /  a z  isten  
testén va ló  o sz to zá sn á l.”  ( E g y  kö ltő re )

De a Vágó Mártához írt szerelmes levelek és versek is 
önkéntelenül azt az analógiás gondolatot sugallják, 
hogy bennük egy új, modern Dante-i Vita nuova készült, 
amely sajnos, mint megannyi más a költő életében, 
nem teljesedhetett ki.

Pályaképet — magától értetődően — nem kapunk a 
kis kötetből. Az életpálya és a költői fejlődés állomásait 
és fordulóit azonban szerencsésen válogatott versidé
zetek illusztrálják (talán A  m ozgalom ban  című fejezetet 
lehetett volna e szempontból még konkrétabbá tenni 
néhány sorral). József Attila költői nagyságát mégsem 
ezek a kiragadott sorok érzékeltetik, hanem az a drá
mai bizonyítás, mellyel Gyertyán kimutatja, hogy 
József Attila életének és művészetének eredői azonosak, 
amely adekvátság „csak a líra legnagyobbjainak 
adatott meg”.

Gyertyán Ervin gondolatmenete tudatosan utal arra 
a drámaiságra, amely a költő életének dokumentálása 
során jelentkezik. Abból a feltételezésből indul ki, hogy 
József Attila életének és halálának véletlenjeit társadal
mi szükségszerűség mozgatta. Ez a gondolatmenet, a 
költői életműhöz mérten, kitágítja az egyéni élet győ
zelmeinek és vereségeinek hatályosságát, s a leghíveb
ben ábrázolt és dokumentált életpálya így válik általá
nossá, egy öngyilkos kor szimbólumává. Különben 
Gyertyán a B efejezé s  néhány lapján a tragédia „vázla
tá t” is adja. Dr. Varga Ervin pszichiáter nyomán 
József Attila életét egyre gyorsuló ütések sorozataként 
érzékli: apja elhagyja a családot -  kisgyermekként
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idegenben verik, megalázzák -  meghal anyja, gyermek
ként teljesen árva -  éles környezetváltozás, az új kör
nyezetben megalázott helyzetben él, szégyellnie kell, 
rejtegetni származását -  kamaszként szerelmi csalódás, 
öngyilkosság -  Horger Antal eset -  bécsi és párizsi 
eredménytelen időtöltés -  nem ismeri el jelentőségét a 
„hivatalos irodalom”, a tömegek sem értik -  szerelmi 
szerencsétlenségek, megélni nem tud -  lehagyja a párt -  
nem méltányolja a szovjet írószövetség (nem őt hívták 
meg az írókongresszusra). S az irodalomtörténész meg
találja ehhez a sorozathoz a hitelesítő dokumentumokat, 
vagy mindennél jobb bizonyítékként az ím e , h á t  m eg
leltem  h azám at kezdetű költeményt. Gyertyán csak ezt 
az egy nagy verset közli teljes terjedelmében -  az élet
pálya záróköveként. Külön tanulmányt lehetne írni 
arról, hogy e vers sorai nyíltan vagy áttételesen, de 
milyen tökéletesen megfelelnek az idézett csapásoknak. 
Ebben a viszonyban válik döbbenetes vádirattá s 
egyben felmentéssé is. Hiszen „Ebből a tragikus lánco
latból egyetlen szem sem kiemelhető, nagyítható 
tragikuma egyedüli determinánsává. A felelősség egy 
koré, egy társadalomé, amelynek súlyát senki sem viseli 
önmagában, és mégis mindenkinek viselnie kell, aki
-  mert nem tudta, mit cselekszik, kit kövez meg, vagy 
kitől tagadja meg azt, amit joga is volt megtagadni -  
részese volt sorsa szomorú alakulásának.”

A Szépirodalmi Kiadóé a könyv megjelentetésének 
érdeme. De a kivitelezés helyenkénti gondatlansága 
miatt el kell marasztalnunk a kiadót. Megoldatlan a 
nem József Attilától származó idézetek világos elkülö
nítése a kötet összeállítójának szövegétől (például a 
127. oldalon megkezdett Szabolcsi idézet hol végző
dik?). Zavaró az idézőjelen belüli idézetek jelölése. 
A versek ékezetei többször pontatlanok; a 179. lapon 
levő Flóra-vers egy sorában három hiba is van (helyesen : 
h á t dicsértessél s  h írdettessél). A képanyag kiválogatását 
Fehér Erzsébet végezte, s egy-két kevéssé ismert képpel 
is meglepi az olvasót; nem lehet azonban egyetérteni 
az olyan képszerkesztéssel, amely többször is indokolat
lanul kettészakítja a dokumentumokat. (Érthetetlen, 
hogy az említett, Babitshoz intézett levelet miért töri 
meg két kép, amelyek közül az egyik 1932-ből való 
siófoki strand-csoportkép ?)

Elgondolkoztató az a melléfogás is (nyilván a könyv- 
terjesztő vállalatok a ludasak benne), amellyel a kiadó 
a könyvet mindössze 3700 példányban jelentette meg. 
Szerencsére az a tény, hogy napok alatt elfogyott, rácá
folt a borúlátásra, s remélhetőleg nem kell várni 
sokáig a második kiadásra.

„Ezek a levelek és vallomások talán közelebb visznek 
ahhoz a hús-vér emberhez, aki verseiben hagyta magát 
ránk örökül, s akit intim óráinkban is segítségül hív
hatunk, legszemélyesebb gondjainkban, bánatunkban 
és örömünkben csakúgy, mint amikor az élet nagy 
kérdéseire kíséreljük meg válaszainkat megfogalmazni”
-  írta Gyertyán Ervin könyvének céljáról, mintegy 
tisztázva egy nemzedék viszonyát is József Attilához. 
S a kritika mindezt csak annyiban igazíthatja ki, hogy 
a „talán” helyett „ igen k ö z e l” - 1 mond.
(S z é p ir o d a lm i, 1 9 6 7 )

M a r x  J ó z s e f

Féja Géza: Tamási Áron

Féja Géza az „Arcok és vallomások” sorozatban meg
jelent kis kötetében a te ljes Tamási-életmű bemuta
tására vállalkozik. A kismonográfia szerzője erre annál 
is hivatottabb, mert kor- s bizonyos értelemben sors- 
és baj társa volt az írónak, olyan valaki, aki az író
val kapcsolatban immár történelemnek számító szemé
lyes élményeit is közzé tehette. A könyv egyik kedves 
meglepetése így a gazdag s intim dokumentumanyag, 
szóban, képben, fakszimilében, mely egyszerre hozza 
közelségbe a kevéssé tájékozotthoz is Tamásit, az em
bert, a Székelyföld, egy erdélyi kisközség szülöttét, 
a családtagot, fiút, testvért s az alkotót egy sajátos, 
balladás, lírai és mitikus elemekkel átszőtt világkép, 
költői regény világ alkotóját.

Féja könyve kitűnő s koncepciózus írás, nemcsak 
a székelyföldi -  az irodalmi s az utókor tudatában tán 
mindinkább Tamásiéval azonosuló — nyelv ózamatait 
ízleltető stílusában, hanem ismeretterjesztő mivoltában 
is, belőle az is képet kap Tamási Áron teljes oeuvre- 
jéről, írói fejlődéséről, aki csak foszlányaiban ismerte 
meg azt, a nagy Tamási-művek áramkörével pillana
tokra kontaktusba kerülvén.

S valóban h elyretétel ez a könyv. Talán a „világszint” , 
a nagy-nemzetté-válás akarásának mámorában s erő
feszítésében időnként hajlamosak vagyunk arra, hogy 
túlbecsüljük saját teljesítményeinket, olyan nívóra 
emeljük őket, amelyet a szélesebb világirodalmi tájé
kozottság, a „nagy” európai irodalmak ismerete meg
vétózna. Ügy érezzük, Féja elkerüli ezt a hibát, tollát 
nem ragadtatja extatikus túlzásokra a személyes emlé
kezés, a barátság lelkesedése; a kritikus elfogulatlanul 
mutatja be azt, ami Tamási művének európai értéke, 
s józanul, helyes kritikával mutat rá arra, ami ennek 
az eredeti, sajátos oeuvre-nek tényleges korláta.

A fő tanulság, amit Féja könyvéből levonhatunk, 
az egész magyar próza egyik fő gyengeségének irányá
ba mutat; azt teszi nyilvánvalóvá, amit magunk előtt 
is titkolni szoktunk, hogy míg fantáziában, a nyelv 
ízes-képes gazdagságában a legkitűnőbb, a valóban 
világirodalmi szintű művekkel is állja a „miénk” a ver
senyt, koncepció s intellektuális erő, tisztultság dolgá
ban lemarad a szellem nemes európai vetélkedésében. 
Régi kérdés ez, s Tamási művében csak az ismétlődik, 
ami nálunk a legnagyobbak, Móricz, Krúdy munkás
sága mögé is kérdőjelet tehet: a mese, a líra, a mítosz, 
a romantikus szabad csapongás fölébe nő az ész korlá
tozó fegyelmének, s végső soron ezeregyéjszakás mese
világot kapunk a valóságfelismerés keserű, kordiktálta 
igazságai, a köznapok gránitba véshetően egyszerű, 
klasszikus eposza helyett.

Úgy érezzük, Féja megvédte Tamásit ócsárlói ellen, 
de nem emelte művét indokolatlanul — éteri magas
ságokba sem. Nem kért az írón számon olyasmit, ami 
nem rejlett tehetségének szerkezetében — forradalmi 
s forradalmasító elméleteket, de nem vesztette szeme 
elől a mértéket sem, a remekműveket, melyeket Kelet- 
Európa a forradalmi vajúdásban -  a Tamási-életmű
vel egy korban -  igazgyöngyökként kiizzadott: a gor- 
kiji életművet, a solohovi nagy próza-Iliászt, a Csendes

93



Don-t. S azt fájlalja, amit Tamási, a nagy tehetség, 
a csapongó szárnyalásban elvetélt: a nagyszabású, át
fogó, társadalom&brizoló remekművet.

A könyv jellege és terjedelme a részletes történelmi 
elemzést nem tette lehetővé, mégis sajnálhatjuk, hogy 
Féja művéből, melyben a kritikus-esztéta helyről helyre 
rámutat Tamási művének a kor haladó áramlataival 
való érintkezésére, kimaradt az egykori Horthy-kor 
magyar s erdélyi társadalmi viszonyainak tárgyi elem
zése, azon ellentmondó erők, hatások vonalainak feltér
képezése, melyek Tamásit szükségszerűen egy folk- 
lorisztikus, keresztényi s keleti mitikus elemektől át
szőtt mesevilág felé orientálták.

Féja elemzése a mű belvilága szempontjából, a 
Tamási-mű magának szabott határain belül konkrét és 
meggyőző. A szerző állításai igazolására a leghivatot- 
tabb tanút idézi folyvást: magát az életművet. Bőséges 
és jól válogatott szemléltetőanyaggal villantja fel ennek 
időtálló értékeit, érzékelteti a Tamási-nyelv sajátos 
zamatait, idézi a mű nagy, balladás, végső kérdéseket 
feszegető leírásait, jeleneteit, párbeszédeit, s az okos 
válogatás biztosítja azt, ami ebben a műfajban is a leg
fontosabb: a kritikai állítások hitelét. Az olvasó úgy 
érzi tehát, hogy Féjának sikerült zömmel találó s jel
lemző részleteket kiragadni az Abel-trilógiából, a Jég
törő Mátyásból, a „zenit” novellákból s a késői realisz
tikus igényű művekből, a Bölcső és bagolyból, Szirom és 
bolyból, a Világló éjszakából. Néha-néha kerekedik csak 
felül Féja elemzésében a lényegre, a tárgyra, irányuló 
helyett a személyes emlékezés, a saját hajdani állásfog
lalásaira irányuló célzások kitérője, melyek — úgy érez
zük -  szerkezetileg sem illenek a Tamási pályaívet meg
rajzolni kívánó műbe. Szerencsére ez ritka, s a kriti
kusi, értékelő koncepció tisztán áll, a belső összehason
lító elemzés, a művek egymás közt való stiláris, tar
talmi, világnézeti összevetése sértetlenül rajzolja ki az 
egy művön, életen belüli fejlődés szakaszait, irányát.

Féja Géza írása monográfia, mint ilyen hézagpótló 
szerepet tölt be, mint egy író művét bemutató, értékelő, 
helyretevő kis munka kitűnően beválik. Hiányolható 
azonban az általánosabb kitekintés, a helyretevés, 
a történetiség s a kor általánosabb irodalmi képe szem
pontjából. Mi ez a mű a magunk kis világának irodal
mában, s hol a helye a jövő felé mutató fejlődésben?

Ha valamit, úgy ezeknek a kérdéseknek elemző vá
laszát kérhetnénk számon Féja könyvén — a szabott ter
jedelem mellett legalább villanásokban, utalásokban. 
A Tamási Á ronról szóló kis mű azonban — úgy érez
zük -  hiányosságként felróható nyitott kérdései mel
lett is hasznos; egy eredeti, értékes alkotónak állít 
baráti-lojális emléket.
( Szépirodalmi, 1967)

Németh Tibor György

Polner Zoltán: A szívetekre bízom
Szerény köntösű, de takaros kis versesfüzet Polner 
Zoltán második jelentkezése. A formátum szinte jel
lemzi a benne foglalt lírát: nem sokra vállalkozik, vi

szont azt becsülettel teljesíti. Erre mentséget már jó  
néhány évtizede Ignotus is talált: „A lírikus nagyságát 
bizonyára nem az teszi, hogy sok minden iránt érdek
lődik-e — inkább, hogy a kevésben, ami szívbeli dolga, 
benne él-e egészen, s az mindenestül átömlött-e őbele?” 
A szegedi tanár-költő többnyire megelégszik az egye
temes igényű mérföldek helyett valahol Csongrádban 
egy félnap-járóföldnyi területtel.

Azonban ezt a vidéket tájaival, hangulataival, em
bereivel együtt úgy ismeri, mint a tenyerét. Legszíve
sebben azt mondanám, hogy ez a bensőséges idillű, 
meleg színekkel élénk poézis: szociografikus líra, jó 
adag etnografikus szenvedéllyel. Itt ezzel elsődlegesen 
nem a folklorisztikus elemekre, a tájjellegű nyelvi for
dulatokra meg az öregek „elveszelődő” szavainak, 
szokásainak, hiedelmeinek művészi megőrzésére gon
dolok, hanem azt regisztrálnám, hogy Polner Zoltán 
valóban földközelben élő lírikus, értő műveltséggel 
(Babits- és Derkovits-portréja is invenciózus), riport- 
szerűen a paraszti-falusi valóság tőszomszédságában 
marad, amellyel -  minden kimódoltság nélkül -  közös
séget vállal. Mint napi tíz órákat dolgozó tanárember 
a község társadalmának tagja, mint költő pedig min
denekelőtt polgári munkáját, az oktatást és a nevelést 
tartja „szép kötelességnek”. Költői hitvallását is egy 
olyan hivatástudat élteti, amely nem valószerűtlen 
képzetekben fogalmazódik meg, hanem a földi dolgok 
és mindig az emberek közelében marad; azt tartja 
szükségesnek, „hogy használható lehessek / a világ 
tárgyai között”.

A világ az ő számára a falu: a kis porták, a földes 
konyhák, az elvadított dűlők, a „borostás” mezők, 
a téli határ, a „torkon lőtt” gémeskutak, az „ázott 
portól hersenő” szénaszag. A hétköznapok indulatai 
hevítik, az egyszerűség józan szenvedélye az övé. Min
dig ott van a nép között: a versek egymásutánjában 
rajzolódik ki előttünk a mai vidék egyfajta sajátos képe, 
atmoszférája. Tévedés azonban ne essék: nem idegen- 
vezetésről van itt szó! A poéta mélyen és igazán azo
nosítja magát ezzel a tájegységgel. Szerelmes és családi 
verseinek életkedve, a „felszakadt örömű táj” villód
zása, békevágya, háborúellenessége, antiklerikalizmusa 
is ebből a valóságszeletből táplálkozik. A világról alko
tott általános gondolati képe végső soron azonban 
homályos marad, magasabb rendű jelentéseket nem 
szabadít fel, épp azért, mert túlságosan (egyoldalúan) 
csak a kézzelfogható részletekhez igazodik, és nem 
keresi pozitív irányban a nagyobb, a társadalmi szintű 
összefüggéseket, a mozzanatok helyét az összfolya- 
matban. Az az igazság ezzel kapcsolatban, amit 
maga is megírt, kis falvakat köt az űrbe, lehorgo
nyozza a végtelent a határbeli földek közé. így szorul 
aztán Polner Zoltán tehetséges költészete még gazda
godásra, az Ignotus-megállapítás meg némi korrek
cióra: az adja a lírikus nagyságát igazán, ha az őt 
érdeklő-körülvevő regionális részekben is az egészet 
képes felmutatni, egyetemes érvénnyel.
(Magvető, 1966)

Borbély Sándor
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Tájékozódás
Az alkotó módszer kérdéséről

Az utóbbi évek esztétikai, irodalomelméleti vitáiban mind gyakrabban merülnek fel olyan, az alkotófolyamat, 
a műalkotás, a nyelv vagy a stílus kérdéseit érintő problémák, melyekkel a korábbi évtizedekben a marxista 
esztéták alig foglalkoztak, átengedve ezzel a kezdeményezést a polgári tudománynak. Abban, hogy ez a helyzet 
megváltozott, elsősorban az SZKP XX. és XXII. kongresszusa játszott döntő szerepet, mert lehetőséget adott 
az egészséges, alkotó eszmecserének, de nem lebecsülendő az a körülmény sem, hogy a különböző tudományos 
diszciplínák -  a kibernetika, a nyelvtudomány, a pszichológia, az axiológia, az információelmélet — éppen az 
utóbbi években tudott felmutatni számottevő eredményeket, amik elősegítették, hogy a művészet bonyolult 
kérdéseihez nagyobb felkészültséggel nyúljanak hozzá a szakemberek. Ez a lendületes, részben átértékelő, részben 
újat kereső munka a legtöbb szovjet tudósra is jellemző, miként erről a K rit ik a  már több alkalommal is tájékoz
tatta olvasóit.

Ezúttal M. Kagannak a V a p ro s z i lityeraturi 1967. 3. számában megjelent tanulmányára szeretnénk felhívni a 
figyelmet, melyben a szerző az egyik legtöbbet vitatott művészetelméleti kategória: a művészi módszer fogalmát 
kívánja tisztázni.*

Kagan a tanulmány bevezető részében, kutatva, hogy miért maradt e fogalom olyan bizonytalan és homályos, 
három olyan módszertani alapelvre hívja fel a figyelmet, melyek véleménye szerint akadályozták az esztétika fej
lődését.

Az első az irodalom központúság, az a megszokott gyakorlat, hogy a kutatók jóformán csak az irodalomra, a szó 
művészetére támaszkodtak munkájuk során, s ezzel feloldották az esztétikát az irodalomelméletben. Ez a feloldás 
többek között abban mutatkozott meg, hogy a realizmust, mint az irodalom egyik alkotómódszerét, általános, 
univerzális esztétikai kategóriának tekintették, s az irodalomból más művészeti ágakra is átvitték, anélkül azon
ban, hogy használhatóságát megvizsgálták volna.

A másik ilyen leküzdendő, s részben már leküzdött alapelvnek a gn oszeo log izm u st, a művészetnek pusztán isme
retelméleti szempontból való megközelítését tartja a szerző. E felfogás szerint ugyanis a művészet és tudomány, 
miután tartalma és funkciója mindkettőnek ugyanaz, csak formájában különbözik egymástól, s maga a művészi 
kép sem más, mint ismeretelméleti fenomen, az alkotómódszer pedig azonossá vált a megismerés módszerével 
általában. Hogy ez a felfogás mennyire egyoldalú volt, az éppen a kibernetika, axiológia és más tudományos 
diszciplínák fejlődése során lepleződött le, mert ezeknek a fényében derült ki, hogy „a művészetet nemcsak a 
megismerés eszközének lehet és kell tekintenünk; tekinthetjük úgy is, mint az életvalóság értékelésének módját, 
mint sajátos jelrendszert, m int a tárgyi-teremtő tevékenység specifikus formáját” .

Végül, harmadikként a szerző a rea lizm u scen trizm u sró l emlékezik meg, arról a felfogásról, mely szerint a realista 
típusú alkotómódszer eleve magasabb rendű, értékesebb a többinél. Kagan sajnálja, hogy ezt a nézetet még ma is 
vallják egyesek, mert a többi tudóst is arra ösztönzik, hogy „lemondjanak a realizmus konkrét történeti értel
mezéséről, s a realizmust a művészi alkotómódszerből a művészet valamilyen örök, elidegeníthetetlen minőségévé 
változtassák” , összekeverve ezzel a realizmus és a művészet fogalmát, pedig „a realizmus nem esztétikai érték és 
nem megbízhatósági bizonyítvány, hanem tudományos fogalom, mely a világ művészettörténeti fejlődésében 
létrejött alkotástípusok egyikét jelenti” .

Kagan a fentiek előrebocsátása után tér rá tulajdonképpeni tárgyára, a módszer, alkotómódszer fogalmának 
tisztázására. Érdekes gondolata, hogy e fogalmat két aspektusból is meg lehet közelíteni; felfogható alkotáslélek
tani kategóriaként is, melynek lényege a művész tudatos és tudattalan tevékenységének dialektikája, s felfogható 
úgy is, mint művészettörténeti kategória, mint az individuális-sajátos és a társadalmilag determinált alkotó elvek 
történetileg változó rendszere. Ebben az értelemben a fontosabb irányzatok: a klasszicizmus, a romantika, a kri
tikai realizmus, a szocialista realizmus, az absztrakcionizmus mind egy-egy módszernek tekintendő, melynek 
megvan a maga sajátos, jól elemezhető struktúrája, s ha e struktúra komponenseit vizsgáljuk, ugyanolyan ered
ményeket kapunk, mint a művészet esetében; fellelhetjük benne mind az ismeretelméleti, mind az axiológiai, 
szemiotikái és modell-elméleti mozzanatokat. E struktúra azonban dinamikus rendszer, ami azt jelenti, hogy a 
történetileg változó társadalmi szükséglettől, a művészet sajátos változástörvényeitől függően egyes komponensek 
előtérbe kerülhetnek, dominánssá válhatnak, míg mások háttérbe szorulnak, másodlagos szerepet játszanak.

Ha mármost ennek a struktúraelméletnek a fényében vizsgáljuk meg a művészettörténeti irányzatokat, kiderül, 
hogy a realizmus olyan struktúra, melyben a m egism erő  mozzanat dominál (ezért is bír csak viszonylagos, nem 
pedig abszolút értékkel), míg a romantikában az a x io ló g ia i, a dadaizmusban, szürrealizmusban és futurizmusban 
a teremtő, az absztrakcionizmusban pedig a szem io tik á i kom ponens válik dominánssá. A szocialista realizmusban a

* M. K agan: Л módszer mint esztétikai kategória.
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megismerő mozzanat, akárcsak a kritikai realizmusban, szintén fontos szerepet játszik, de olyan szorosan össze
fonódik az axiológiai komponenssel, hogy tulajdonképpen csak a kettő szoros egységéről, együttes dominanciájá
ról beszélhetünk.

Kagan, mikor a módszer variábilis struktúra jellegét hangsúlyozza, korántsem állítja, hogy a komponensek 
bármilyen elrendeződése esetén művészi alkotás jön létre, illetve, hogy az egyes művészeti ágakat azonos mérték
kel lehet mérni. Kétségtelen, hogy ami az irodalmat illeti, itt ő is azt a struktúrát tartja legjobbnak, melyben a 
a megismerő és axiológiai mozzanat kerül előtérbe, de a másik kettő sem szorul ki, csak éppen másodlagos szerepet 
játszik, s mint a fenti példa mutatja, eredménytelennek tekinti az olyan struktúrát, melyben a teremtő vagy szemio
tikái komponens dominál, vagy ami még rosszabb, abszolutizálódik. Más művészeti ágakban, sőt egyes irodalmi 
műfajokban azonban, a dolog természetétől függően más alapstruktúrák lehetségesek. Nyilvánvaló ugyanis, hogy 
a zenében például, vagy a lírában, az axiológiai komponens dominál, míg a megismerő elhalványul, az építé
szetben pedig a teremtő mozzanat válik legfontosabbá.

*

Kagan tanulmányának főbb gondolatait ismertetve meg kell még jegyeznünk, hogy nem egy lezárt, jól kiépí
tett rendszerről van szó, hanem kísérletről, s ennek tulajdonítható, hogy helyenként vázlatos, s hogy a stílus és 
módszer kapcsolatát, ami eddig oly sok problémát okozott, csak futólag érinti. Legfőbb gondolatát azonban, hogy 
a művészi módszer nem valamilyen stabil, örök törvény, és nem egyenlő általában a realizmussal, hanem állan
dóan fejlődő, dinamikus struktúra, igen gyümölcsözőnek tartjuk, mert elősegítheti a különböző irányzatok 
komplex vizsgálatát. S arról is meggyőz bennünket, hogy a tudományos kutatásnak állandóan támaszkodnia 
kell a többi tudomány által elért eredményekre.

S íp o s  I s tv á n

Ezúton közöljük olvasóinkkal, hogy lapunk mostani kettős száma a szokásos négy nyomdai ív helyett 
hat ív terjedelemben jelent meg. Ugyancsak hat nyomdai íven fog megjelenni a Nagy Októberi Szoci
alista Forradalom 50. évfordulója alkalmából novemberi ünnepi számunk. A többi szám terjedelme 
változatlanul négy nyomdai ív marad. A hat íves számok ára 10 Ft.
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BORISZ MEJLAH

Új kutatások a művészi alkotás tanulmányozásában

í .

A kultúra történetében talán nincs is még egy olyan terület, amely iránt az évszázadok során olyan 
kitartó, nem gyengülő érdeklődés nyilvánult volna meg, mint a művészi alkotás. Az emberi társa
dalom létezésének minden szakaszán -  kezdve a primitív és ősi stádiumoktól -  az emberek öntudat
lanul vagy tudatosan leküzdhetetlen vonzalmat éreztek a művészet iránt. Még nem értették hatá
sának forrását, de megérezték a művészi ábrázolás megragadó, lenyűgöző, csodatevő erejét. És most 
a tudomány dinamikus fejlődésének, az atom és a világűr meghódításának korában a művészet 
nemcsak hogy nem veszti el hatalmát az emberek fölött, hanem kiterjeszti határait: nem, az emberi 
életnek nincs talán egyetlen olyan oldala sem, amelyet valamilyen módon ne érintett volna a művé
szi alkotás. Igaz, időnként hallatják hangjukat a szkeptikusok, akik azt bizonygatják, hogy a tudo
mány eredményei most kiszorítják a művészetet. De a tények megcáfolják a szkepticizmust. A mű
vészet továbbra is betölti funkcióit, továbbra is a megismerés és az esztétikai gyönyörűség pótolha
tatlan, sajátos forrása marad.

Korunkra jellemző az olvasók széles köreinek növekvő érdeklődése az irodalomtörténet, a művé
szi alkotás törvényeinek és lényegének, fejlődési távlatainak megismerése iránt. Tudományunk 
minden eredménye mellett itt sok még a feltáratlan titok, sok az ismeretlen. Az irodalomkutatókat 
és művészettörténészeket mindenekelőtt a kutatás egyik (bár fontos) szempontja érdekli -  mit ábrá
zol a művész, miért érdekelte őt az élet bizonyos oldala. De hogy hogyan jön létre a művészet, me
lyek fejlődésének törvényszerűségei -  mindez még további elmélyült tanulmányozásra vár. Az 
irodalomkutatás hatalmas, valójában áttekinthetetlen anyagot gyűjtött össze. Ez magában véve 
hatalmas tudományos vívmány. A tények egész tömege követel elméleti értelmezést.

Ezen a területen a feladatok sokfélék. Közöttük -  meggyőződésem szerint -  az egyik legfonto
sabb : a művészet specifikumának és fejlődéstörténetének a tanulmányozását egyesíteni a művészi alkotó folyamat 
törvényeinek kutatásával, valamint annak tanulmányozásával, hogyan érzékeli a műalkotásokat a közönség. 
A műalkotás ilyen szintetikus megközelítése segít mélyebben megérteni, hogyan tökéletesedtek 
a világnak a művészet eszközeivel való megértésének módszerei, hogy ez milyen pótolhatatlan 
szerepet játszik a társadalom fejlődésének folyamatában és az esztétikai nézetek és érzések alakulá
sában. De a művészi alkotás ilyen szintetikus tanulmányozása csak a különböző tudományos terü
letek együttműködése mellett lehetséges. (Természetesen megtartva az irodalomkutatásnak és a 
művészettörténetnek -  mint a művészet társadalmi jellegét és esztétikai sajátságait kutató tudo
mányoknak — alapvető szerepét.)

Az irodalomkutatásnak ki kell alakítani saját metodológiáját, saját hagyományait, támaszkodva 
a marxizmus előtti irodalomkutatás legjobb képviselőinek tapasztalataira, a dialektikus materia
lista irodalomtudomány eredményeire.

Ugyanakkor ki kell szélesíteni az irodalomkutatás és a művészettörténet kereteit, gazdagítani 
kell módszertanát és módszereit más tudományok eredményeivel és eszközeivel. Az alkotás szinte
tikus, komplex tanulmányozásának feladatát azok az új feltételek diktálják, amelyek a tudomány mai 
fejlődését egészében jellemzik.

Ennek a fejlődésnek egyik általános jellemző vonása: a különböző tudományágak fokozott diffe
renciálódása mellett egyre növekvő együttműködésük. Elmúlt az az idő, amikor egyik vagy másik 
szaktudomány „szeparáltan” , csak a saját, élesen körülhatárolt körében, más tudományágakkal 
való kapcsolat nélkül fejlődött. A különféle tudományágak kölcsönhatása, a különféle szaktudomá
nyok tudósainak együttműködése ragyogó eredményekhez és kiváló felfedezésekhez vezet, sőt 
a tudományok érintkezési pontján új tudományágak létrejöttéhez. Ez a folyamat, bár még csak 
elkezdődött, behatol a társadalomtudományokba is.

Az egyes társadalomtudományok területén a más tudományokkal való kérdést egyenként kell 
eldönteni, figyelembe véve a különböző tudományos területek konkrét sajátosságait és feladatait. 
Ugyanakkor kétségtelen a mai tudományos fejlődés e közös problémájának fontossága az irodalom- 
kutatás számára is, ahol a más tudományoktól való elszigeteltség talán nagyobb, mint egyéb humán
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tudományokban. íme, ezért váltott ki nálunk és külföldön olyan széles körű visszhangot az 1963- 
ban Leningrádban lezajlott szimpozion, amely a művészi alkotás komplex tanulmányozásával 
foglalkozott. Itt először fogtak össze a műalkotás kutatási problémáinak megvitatására irodalom
kutatók, írók, filozófusok, pszichológusok, esztétikai szakemberek, műtörténészek, a magasabb 
rendű idegtevékenységet tanulmányozó fiziológusok, matematikusok, kibernetikusok . . .  A szim
pozion résztvevői a Szovjet Tudományos Akadémia, a pedagógiai tudományok akadémiája, 
a Művészeti Akadémia intézeteinek, konzervatóriumoknak, egyetemeknek a képviselői, Moszkva, 
Leningrád és más szovjet városok tudósai, irodalmárai és művészei voltak. A szimpozion alapvető 
feladata a művészet komplex, szintetikus tanulmányozásának eszméje, e terület távlatainak a meg
vitatása és a kölcsönös tudományos információ volt.1 A szimpozion kétségtelenül teljesítette ezeket 
a feladatokat, erről tanúskodik az a hatalmas érdeklődés, amit a közvélemény, a sajtó tanúsított 
iránta. Közzétette egy új irányzat feltárását a tudományban, és erre felfigyelt a sajtó. „A problémát 
feltártuk” , ezt a címet adta a szimpozionról szóló beszámolójának az egyik központi szovjet újság, 
az „Izvesztyia”, megjegyezve, hogy „a felfedezés jó, korszerű színvonalon történt”.2 A szimpozio- 
non érdekes és a közös kutatásnak, úgy gondolom, gyümölcsöző útjait jelöltük meg. „ . . .  A költészet 
természeténél fogva szintetikus. Teljességének színvonalára felemelkedni csak a természettel, az 
emberrel, gondolkodásával és alkotásával foglalkozó modern ismeretek szintéziséből létrejött új 
tudomány képes” -mondja a cikk, amely a „Lityeraturnaja gazetá”-ban3 összegezi a szimpozion 
munkáját. Mindezt elősegítették azok a módszertani kiinduló tételek, amelyeket a különböző szak- 
tudományok tudósait összefogásra felszólító programban fejtettünk ki, hogy a már meglevő mód
szerekhez kiegészítésül az új eszközöket és módszereket megtaláljuk, a művészet folyamatainak 
és az alkotás aktusa további elmélyült elemzése céljából. A szimpozion megerősítette azt, hogy 
a különböző szaktudományok tudósainak együttműködése a művészeti alkotás kérdéseinek tanul
mányozásában aktuális és időszerű. Ebben áll alapvető jelentősége.

A szimpozionon érintett problémákat jelenleg az irodalom, a művészet és a tudomány kölcsönös 
kapcsolataival foglalkozó, az írószövetség leningrádi szekciója mellett működő állandó bizottság 
tanulmányozza. 1966-ban ennek a problémának még egy szimpoziont szenteltünk „Az alkotás 
és a korszerű tudományos haladás” címen, és elkészült az első tudományos gyűjtemény ezekről 
a témákról is (1967 végén jelenik meg).

A művészi alkotás komplex tanulmányozása problémájának felvetésében és megvitatásában 
nagy szerepet játszik a „Voproszi lityeraturi” című folyóirat. Mindazok, akik részt vesznek ebben 
a munkában -  írók, tudósok, művészek - ,  meg vannak győződve ennek az új irányzatnak az 
aktualitásáról, elméleti és gyakorlati hasznosságáról a művészi alkotás számára.

2.

Úgy tűnhet, hogy az irodalomkutatás és sok más tudományos terület kapcsolatának alapja már 
azért is világos, mert a tanulmányozott tárgy sajátosságaiban gyökerezik : hiszen a szóbeli művészi 
alkotásban az egész sokoldalú valóság, a történelem és a jelen, a természet és az ember, a társadalmi 
viszonyok világa tükröződik . . . De cikkünk témája szempontjából nem az irodalomnak ezt a 
mindent átfogó szélessége a fontos, amely a művészettől és az alkotás tanulmányozójától sok, néha 
a legváratlanabb tudományágba való behatolást követeli. A minket érdeklő síkon az irodalomkuta
tásnak más tudományágakkal való olyan kapcsolatairól van szó, amelyek a mi tudományunkat 
a kutatás új eszközeivel és módszereivel, újfajta megközelítéssel és nem csupán valamilyen tény
szerű tudósítással, hasznos információval termékenyítik meg. Ahhoz, hogy az ilyen „magasabb 
rendű” kapcsolatok gyümölcsözőek legyenek, fel kell ismerni céljukat, pontos elképzelést kell kiala
kítani nemcsak arról, hogy az adott tudományág miben lehet számunkra hasznos, hanem arról is, 
milyen viszonyban van kutatásunk tárgyával, az irodalommal és annak egyes oldalaival.

1. L ásd : „A  művészi alkotás kom plex tanulm ányozásával foglalkozó szimpozion” , Leningrád , 1963. V alam in t: 
„A  Szovjetunió Tudományos A kadém iája  Irodalm i és Nyelvi O sztályának h íre i” , 1963. 5. sz. és „V oproszi 
lity e ra tu ri” , 1963. 11. sz. A szim pozionról ugyanabban az évben megjelentek cikkek: „O euvre  et opinions” c ím ű  
fo lyóira t 9. szám ában (Moszkva, francia  nyelvű); „Filoszovszka miszl” 4. sz. (B ulgária); „Secolo 20” , 6 -7 . sz. 
(R om án ia) ; „K unst und L ite ra tu r”  1964. 3. sz. (N D K ); stb.

2. „Izvesz ty ija”, 1963. február 21.
3. „L ity era tu rn a ja  gazeta” , 1963. m árcius 7.
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Melyek tehát az irodalomtudomány és más tudományok kapcsolatainak fő vonásai, határai? 
Erre a kérdésre attól az általános módszertani elvtől vezettetve igyekszünk válaszolni, amely szerint 
a tudományok egységét és differenciálódását a tanulmányozott tárgyak sajátosságai határozzák meg. 
A mi témánkra vonatkozólag ezt az elvet a következő elképzelésekkel lehet motiválni : bár a művészi 
alkotás természetét, törvényszerűségeit, funkcióit külön tudomány, az irodalomkutatás tanulmá
nyozza, az irodalmi alkotó tevékenység egyes vonatkozásait és határait sok más tudomány, és nem
csak társadalomtudomány, de természettudomány és matematikai tudomány is kutatja. Ugyan
akkor az irodalomkutatás tárgyának teljesebb és mélyebb megértése céljából saját módszertani 
elvi rendszerének kiegészítésére, a célszerűség határain belül, felhasználja más tudományos területek 
eszközeit és módszereit is. Ezeken a feltételeken alapul az irodalomkutatás együttműködése más 
tudományokkal. És végül, sok lényeges problémát csak komplex módon, az irodalomkutatás és más 
tudományos területek érintkezési pontján lehet megoldani.

Az irodalomkutatás számára elsőrendű fontosságú az együttműködés mindenekelőtt az olyan 
tudományokkal, amelyek filozófiai-elméleti alapul szolgálnak a szépirodalom specifikus törvény- 
szerűségei kutatását szolgáló már meglevő módszerek fejlesztésében és új módszerek kidolgozásá
ban. Ezeket a törvényszerűségeket csak akkor lehet feltárni, ha az irodalomtudomány tárgyát úgy 
közelíti meg, mint egy láncszemet a valóságos jelenségek megismerésének általános rendszerében.

Teljesen érthető, hogy különös figyelmet szentelünk a visszatükröződés elméletének, amely 
a világ művészi megismerése elveinek ismeretelméleti kidolgozásához szolgál alapul. Filozófiai 
alapon döntünk el olyan fontos irodalomkutatási problémákat is, mint a szóbeli-művészi gondol
kodás törvényeinek a gondolkodás általános törvényeivel való összhangja, a „tartalom” és a „forma” 
viszonya, az „objektív” és a „szubjektív” dialektikája a művészetben stb. Külön figyelmet érdemel 
a tudományos megismerés logikája, a logikai módszerek és kategóriák felhasználása az irodalmi 
fejlődés általános és egyes törvényszerűségeinek tanulmányozásában, a szintézis problémája kuta
tásában, a megismerés „logikus” és „történeti” módszereinek vizsgálatában. Ezzel együtt az 
irodalomkutatás speciális problémáinak kidolgozása filozófiai szempontból fontos a sajátosan filozó
fiai problematika számára is, ezért a világ művészi megismerése specifikus törvényszerűségeit a 
filozófiai munkák is megvilágítják az irodalomtudomány megfigyeléseinek és következtetéseinek 
felhasználásával. Az irodalomkutatás és a dialektikus materialista filozófia kapcsolata annyira 
szoros, hogy egy sor fontos kérdés felvetésénél az irodalomkutatás módszere a filozófiai problema
tika egyenes megnyilvánulása. Ennek a kidolgozása azonban az irodalomtudományra alkalmazva 
külön feladat, és nem helyettesíthető egyrészt ösztönös, másrészt epizódszerű filozófiai vonatkozá
sokkal az irodalomkutatási munkákban, bármilyen érdekesek is ezek a vonatkozások.

A filozófia és irodalomkutatás kapcsolata másik módszertani szempontja -  a szociológia -  fontos 
a történelmi materializmusnak az irodalmi fejlődés kutatására való alkalmazásának kidolgozásá
ban, ennek törvényszerűségeiben és szociális meghatározottságában. Feltétlenül szükséges a szo
ciológiai problémák alkotó kidolgozása az irodalomkutatás módszertani területén.

Külön területet alkotnak a konkrét szociológiai kutatások. Ide lehet sorolni az olvasóknak az 
irodalmi művekkel szemben támasztott esztétikai követelményeinek és értékelésének tanulmányozá
sát a különböző időszakokban (ami rendkívül fontos ahhoz, hogy hű képünk legyen az irodalmi 
alkotás változó funkciójáról és a tradíciókról), a különböző olvasótípusok tanulmányozását stb.

Az irodalomkutatással határos társadalomtudományok az esztétika és a műkritika.
Az irodalomkutatás és az esztétika összefonódása egyre szervesebbé válik, sok esztétikai munka 

elsősorban a szépirodalomnak mint alapvető anyagnak az elemzésén alapul. Másrészt az irodalom- 
kutatásban állandó az esztétikai problémákkal való kapcsolat, különösen ilyen kérdésekben, mint 
„művészet és valóság” vagy a művészi szemléletesség specifikuma.

Ami a műtörténetet illeti, ennek a tudományos területnek a helyzete a legfényesebb példája 
a különböző tudományok összefonódásának a művészi alkotás tanulmányozásában. Az irodalom- 
kutatás, az esztétika és egy sor művészettel kapcsolatos tudomány (a képzőművészet, a zene, a film
művészet, a színház stb. elmélete és története) érintkezési pontján folyik a művészi gondolkodás 
általános alapelveinek kutatása, amelyek minden művészeti ágra jellemzőek, és azoknak az ismér
veknek a tanulmányozása, melyek meghatározzák mindegyiknek a minőségi különbségét.4 Ez

4. Lásd részletesebben „A  művészetek kölcsönhatása és a művészi alkotás tanulm ányozásának fe ladata i” (Vop- 
roszi lityeraturi, 1964. 3. sz.) cím ű cikkemben és a  „ K u n st und L ite ratu r” cím ű folyóiratban (N D K  ua. év 6. sz.).
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a módszer lehetővé teszi, hogy pontosabban megállapítsuk a különféle művészeti ágak kölcsön
hatásának a határait (az utóbbi időben különösen aktívan vitatják ezen a téren az „irodalom és 
a film” problémáját).

Az irodalom tanulmányozásával kapcsolatos más társadalomtudományok közül meg kell emlí
teni a pszichológiát. Ennek a tudománynak a jelentőségét nálunk sokáig lebecsülték (fordulat csak 
az utóbbi években állt be). Bár ez a kapcsolat a művészi alkotás tanulmányozásával jelentős mér
tékben éppen a tárgy közösségén alapul : olyan mértékben, amennyiben a művészi alkotást a pszi
chikai tevékenység egyik megnyilvánulásának tekintjük, annak dinamikájában az irodalomkutatás 
és a pszichológia közvetlenül érintkezik. A művészi alkotások a pszichológusok számára olyan 
fontos tárgyul szolgálnak, amelyeknek a tanulmányozása lehetővé teszi a gondolkodás törvényeinek, 
a „logikai” és az „emocionális” szférák, az absztrakt és képszerű képzetek és asszociációk, a képze
let, az intuíció stb. kölcsönhatásának megítélését. Az irodalomkutatás számára a pszichológia első
sorban azért fontos, mert megköveteli az ember lelki tevékenységének és gondolkodásának mint 
dinamikus folyamatnak a kutatását. E központi célkitűzését tekintve a pszichológia az irodalom- 
kutatással és az esztétikával kölcsönhatásban jelentősen előreviheti az alkotói folyamat törvény
szerűségeinek tanulmányozását minden fokon, azaz közelebb hozhatja a tudományt ahhoz a lehe
tőséghez, hogy behatoljon az író tudatának „titkos szobájába” . Hiszen éppen ezen a területen 
tettünk még keveset. Természetesen a mi esztétikánk és irodalomelméletünk az alkotási folyamat 
elméleti alapelveit magyarázza. Előttünk áll azonban az a feladat, hogy teljes képet adjunk az 
alkotói folyamat törvényszerűségeinek különböző variációiról a szociális irányoktól, a világnézet
től, az alkotói módszertől, az író egyéniségétől függően. Az alkotói folyamat tanulmányozása az 
ötlet keletkezésétől, az alakok első felvillanásától a mű befejezéséig — nem lehet sikeres az 
elméleti eredmények és a pszichológiai tudomány módszertani elveinek alkalmazása nélkül. 
Az alkotás pszichológiája iránti érdeklődés már nem újkeletű, de ezzel főként az idealista irányza
tok hívei foglalkoztak. A régi munkákban sok konkrét megfigyelést találhatunk az alkotó folya
matra vonatkozólag, de ezeket gyakran helytelen értelmezés folytán lebecsülték.

Az alkotás tudományos pszichológiája a dialektikus materialista ismeretelméleten, a visszatük
röződés elméletén alapul. Éppen ezért segíthet az író világnézete és módszere, eszméje és ábrázolása, 
életmegfigyelése és fantáziája stb. közötti sokoldalú kapcsolat tanulmányozásában, segíthet fel
tárni az író eszmei beállítottságának jelentőségét, amely a mű létrehozásának nemcsak az utolsó 
szakaszában, hanem az alkotó folyamat minden fázisában megnyilvánul.

A pszichológia módszereinek igénybevétele nélkül nem lehet tanulmányozni a szóbeli művészeti 
alkotás érzékelésének törvényeit sem, amelyek általában nagy jelentőséggel bírnak specifikumának 
megértése szempontjából.

Ha a műalkotást csak a pszichológia eszközeinek és módszereinek alapján kutatjuk, ez egyoldalú
sághoz vezet, mert nem veszi figyelembe a művészet sajátosságait. A tisztán pszichológiai megközelí
tés csak magának a pszichológiának a tárgya szempontjából helyeselhető. De a pszichológia elmé
leti és kísérleti eredményei további feldolgozásának figyelembevétele nélkül lehetetlen az alkotói 
folyamat mély megértése, sőt a művészi alkotások hősei pszichológiájának megértése is. A pszicholó
giai elemzés „bevezetése” bevált az irodalomkutatásban, mint az irodalomkutatási módszerek álta
lános rendszerének nélkülözhetetlen eleme.

Olyan tudományos területeket érintettünk, amelyek bizonyos mértékben kapcsolatosak az iro
dalomkutatással, de amelyeknek határai meglehetősen határozottan rajzolódnak ki. Bonyolultabb 
az irodalomkutatás viszonya olyan tudományhoz, amely régtől fogva kapcsolatos az irodalom ta
nulmányozásával : a történettudományra mint olyanra gondolunk.

Az irodalomkutatás és a köztörténet szoros kapcsolata a társadalom tanulmányozásában a his
torizmus őket összekapcsoló elvén alapul, azon az elven, amely arra kötelez, hogy az eseményeket 
keletkezésükben és fejlődésükben, az őket szülő konkrét jelenségekkel egységben vizsgáljuk.

Az irodalomkutatás és a köztörténet közeli kapcsolatát a régi hagyomány gyakorlatilag igazolta. 
A történelem jelentőségét az irodalmi elemzés számára már az a körülmény is meghatározza, hogy 
a művészi alkotás hitelét, igazságát nem lehet megteremteni a történelmi körülményekkel, tények
kel való összevetés nélkül, amelyek az alakokban tipizált kifejezésre jutnak. Alapos történelmi „meg
világítás” nélkül nem lehet bemutatni olyan problémát sem, mint pl. az irodalom népi jellege; 
ennek a problémának a központja — a népi törekvések, a tömegmozgalmak lényege, a népet lelke
sítő hazafias és felszabadító eszmék megvalósulásának foka az irodalomban. Érthető ezért, hogy
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az irodalmi kutatásokban a sajátosan történelmi problémák nem kis helyet foglalnak el. A történé
szek számára az irodalom olyan forrás, amelynek alapján reprodukálni tudják a múlt eseményeit, 
résztvevőik tevékenységét.

Bizonyára nem tévedünk, ha azt mondjuk, hogy egyik társadalomtudomány sem áll olyan közel 
az irodalomkutatáshoz, mint a történelem. Ugyanakkor a köztörténet és az irodalomtörténet viszo
nyának értelmezésében elméletben és gyakorlatban egyaránt sok minden nem világos még. Nem vé
letlen, hogy irodalomkutatási munkákban a szépirodalom fejlődési folyamatai kutatását gyakran fel
cserélik hol a társadalmi gondolat történetével, hol a szóbeli művészet alkotásainak mint dokumen
tumoknak a vizsgálatával, amelyek képszerűen illusztrálják a köztörténetet. Az ilyen kutatás magá
ban véve nem váltott volna ki ellenkezést (amennyiben az irodalomtörténet elszakíthatatlanul össze
függ a társadalmi gondolkodással és a történelmi fejlődéssel, annak széles értelmében), hogyha ez nem 
vezetett volna oda, hogy az egyik tudomány specifikus tárgyát és feladatait fölcserélték a másik 
tárgyával és feladataival, a sajátosan irodalomkutatási kardinális problémák vizsgálatának rovására. 
Az irodalomtörténet és történettudomány kapcsolata kétségtelenül szükséges, de éppen annyira 
szükséges az egyiknek és a másiknak a határait pontosan megállapítani. Ezeket a határokat elméle
tileg meg lehet alapozni, figyelembe véve a kérdés jelenlegi állapotát s régebbi kutatóinak tapaszta
latát. Említsük meg pl. az egyik legismertebb irodalomtörténészt, G. Lansont. Valamiben Lanson- 
nak igaza volt. Azt írja : „A történész tárgya — a múlt, méghozzá az a múlt, amely csak bizonyos 
jegyeket és nyomokat hagyott maga után, és éppen ezeknek a segítségével kell meghatározni eszmé
jét. A mi tárgyunk -  szintén a múlt, de az a múlt, amely most is él, mivel az irodalom — egyidőben 
múlt is, jelen is. A hűbéri rendszer, Richelieu politikája, a só-adó, Austerlitz -  ez a letűnt múlt, 
amelyet mi reprodukálunk. Cid és Candide most is léteznek, ugyanabban a formában, mint 1636- 
ban és 1759-ben, nem mint kőhideg halottak, levéltári dokumentumok, királyi parancsok vagy 
építkezési elszámolások, amelyeknek semmi közük a mai élethez, hanem Rembrandt és Rubens 
képeihez hasonlóan élőek ma is, és még mindig hatásosak, a civilizált ember számára az esztétikai 
és erkölcsi izgalom kimeríthetetlen lehetőségeit tartalmazzák.”5 De ugyanakkor Lanson az irodalom- 
kutatás specifikus tárgyát a „forma szépségére” és a „művészi hatásra” korlátozza, amely értékelé
sének a kritériuma számára egyáltalán nem világos : éppen ezért ismeri el jogosnak az impresszio
nista kritikát. . .

Hogy ne mosódjon el a köztörténet és az irodalomtörténet közötti határ, nemcsak azt kell elsajá
títanunk, amit korábban értek el a probléma feldolgozásában, hanem mindezeknek a tudomány
ágaknak, tárgyuknak és céljaiknak mai értelmezéséből kell kiindulnunk. A mai nézetek szerint a 
köztörténet tárgya a társadalom valóságos fejlődési folyamatának a tanulmányozása, annak teljes 
kézzelfoghatóságában és sokrétűségében, egészében, valamint az egyes országok, népek és a társa
dalmi élet különféle oldalainak tanulmányozása. A történelem központi feladata, hogy a különböző 
társadalmi formációk változásának és fejlődésének törvényeit kutassa. Az irodalomtörténet feladata 
pedig más : kutatnia kell az irodalmi alkotásnak mint a történelmi valóság közvetett visszatükröző
désének törvényszerűségeit, olyan visszatükröződésnek, amelyet nemcsak a történelem specifikuma, 
hanem az író világnézete, szubjektív világa, egyéni érzékelése is módosít. Ezért ha a művészi alkotás 
és az őt létrehozó valóság genetikus kapcsolatát elemzi az irodalomtörténész, nem kell a történészt 
mint olyat helyettesítenie, azt a feladatot tűznie maga elé, hogy irodalmi emlékek alapján rekonst
ruálja a múltat.

Azokról a társadalomtudományokról beszéltünk, amelyek elsőrendő kapcsolatban állnak az iro
dalomkutatással, nem érintve néhány másikat, amelyek az irodalomtudomány egyes részleteit 
érintik (mint pl. az etnográfia, amely napjainkban egyre inkább kapcsolatos a folklorisztikával). 
A fent említett társadalomtudományokon kívül szerves kapcsolatban van az irodalomkutatással 
a nyelvtudomány. Ennek kivételes jelentősége a szóbeli művészi alkotás tanulmányozása szem
pontjából már régen elismerésre talált -  ez a tudomány az irodalomkutatással határos, közös prob
lémákat (pl. „a nyelv és a művészi gondolkodás, az író nyelve és a nép beszélt nyelve”) és az iro
dalmi nyelv konkrét kérdéseit érinti irodalomtörténeti kontextusban. Ennek a két érintkező tudo
mányos területnek a határai meglehetős biztonsággal elválaszthatók: a nyelvtudomány, mint 
olyan, számára a szépirodalom mindenekelőtt olyan anyag, amelynek alapján meg lehet ítélni 
az általános irodalmi nyelv, annak normái, a szókincs, a nyelvtani felépítés stb. fejlődését. Az iro

5. G. L anson: Az irodalom történet módszere. M oszkva, 1911. 5. old.
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dalomkutatás számára a nyelv tanulmányozása összetevő része a szóbeli művészet művészi speci
fikuma és törvényei tanulmányozásának.

Míg az irodalomkutatás és a „szomszédos” társadalomtudomány kapcsolatai a marxista szocio
lógia ugyanazon módszertani követelményein alapulnak, addig az irodalomkutatás bonyolultabb 
viszonyban és más kölcsönhatásban áll a természettudományi, matematikai területekkel. Melyek 
emelkednek ki ezek közül elsősorban?

Említsük meg először az ember magasabb rendű idegtevékenységéről szóló tanítást, amelyet 
olyan fiziológusok nevei képviselnek, mint I. M. Szecsenov, I. P. Pavlov és követőik. Ez a tanítás, 
amely alapul szolgál a szervezet élettevékenységét meghatározó törvények materialista elvek alap
ján történő tanulmányozására, egységes egészként és a környezettel való kölcsönhatásban, elősegíti 
a művészi gondolkodás, a művészetre alkalmazott alkotói folyamat természettudományos alapjai
nak a feltárását. Bár a gondolkodásnak sem fiziológiai, sem pszichológiai kutatása nem meríti ki 
a gondolkodásnak mint a világ megismerése eszközének problémáját, ennek ellenére közismert, 
hogy a pavlovi tanítás fiziológiai szempontból még jobban alátámasztotta a visszatükröződés elmé
letét. Érthető, hogy Szecsenov, Behtyerev, Pavlov, L. A. Orbel és egy sor modern fiziológus 
igyekezett az agy munkájára vonatkozólag űjabb adatokat felhasználni az alkotó tevékenység bizo
nyos előfeltételeinek, folyamatainak magyarázatához: ha a gondolkodás az objektív valóságnak 
az agy által való visszatükröződése, miért ne próbáljunk meg behatolni ennek a visszatükröződés
nek a „mechanizmusába” is? Kétségtelen, hogy az ilyen behatolás csak elősegíti annak a vélemény
nek a megdöntését, hogy a gondolkodás és az alkotás aktusa „érzékfeletti”, „tapasztalatfeletti”, 
megmutatja a legfinomabb megnyilvánulásokban is materiális okok, köztük a legmagasabb ideg
tevékenység által való meghatározottságukat. Minden olyan kísérlet mellett, hogy a fiziológiai taní
tást néhány művészeti kérdés kutatására alkalmazzuk, nem szabad megengedni, hogy a szociológiát 
a biológiára korlátozzák, vagy hogy az esztétikát felváltsa a biológia. Nem szabad elfelejteni a pozi
tivista torzítások lehetőségét sem. De a művészi gondolkodás néhány oldalának fiziológiai, pszicho
lógiai szinten történő tanulmányozásának a perspektívái (különösen I. P. Pavlovnak a jelzőrend
szerekről és a beszédről mint „a jelzésekjelzéséről”, a „logikus” ésa „képszerű” elképzelések viszonyá
ról, az asszociatív kapcsolatok mechanizmusáról szóló tételeivel kapcsolatban) kétségtelenek. Nem
egyszer aláhúzták már Gorkij szavainak az igazságát arról, hogy ha a kritikusok belepillantanának 
Pavlov munkáiba, ez segítene nekik értelmesebben megítélni azt, hogyan jön létre a művészet.6

A mai napig is élénk vitát vált ki a matematikai módszerek alkalmazása az irodalomkutatásban. 
Ezeknek a kérdéseknek a kidolgozásában zavart okoz a „formális iskola” híveinek az emléke, akik 
az irodalmat csupán mint „technológiai fogások összegét” tárgyalták és csak ezen a síkon használtak 
fel mindenféle statisztikai számítást. De a helytelen módszer még nem jelenti magának a tanulmá
nyozási módszernek a hibás voltát, ezeket az eszközöket fel lehet használni az ügy számára eredmé
nyesen is. Vitathatatlan, hogy a mennyiségi jellemzések magukban véve nem tárhatják fel a műal
kotás társadalmi, esztétikai értékét, de kisegítő funkciójukat nem tagadhatjuk. Ilyen a statisztikának 
mint a tudományos megismerés egyik módszerének funkciója is. Példaként említsük meg az írói 
nyelv statisztikai vizsgálatát. Puskin lexikája statisztikai struktúrájának tanulmányozása lehetővé 
tette, hogy konkrét számszerű mutatókkal bizonyítsuk gazdagságát és sokoldalúságát : bebizonyoso
dik, hogy Puskin szövegeiben a kettőnél nem többször előforduló szavak teszik ki szókincsének 
a 48%-át.7 Kétségtelenül értékes anyagot ad az irodalomkutató számára a valószínűségi statisztikai 
módszerek alkalmazása a versritmus tanulmányozásában, matematikailag pontos adatokat, ame
lyeket a ritmusnak mint a költői mű egyik eszmei, esztétikai elemének tanulmányozása során értel
mezni már a mi, sajátosan irodalomkutatói feladatunk. Tehát nem szabad a matematikai módsze
reket sem abszolutizálni, sem tagadni, hanem biztos, elméletileg kipróbált alapokon törekedni kell 
a felhasználásukra.

Összehasonlíthatatlanul bonyolultabb a még alig megmutatkozó kapcsolat az irodalomkutatás 
és a kibernetika között. A legelterjedtebbek azok a nézetek, hogy ezek a kapcsolatok az elektronikus

6. L ásd : G orkij levele K . A. Fegyinhez, K . A. Fegyin: író , m űvészet című könyvében. „Szovjetszkij pisza- 
tyel” , M oszkva, 1967. 177. old.

7. Puskin lexikája statisztikai k u ta tási eredményeinek részletes kifejtését lásd: P. M . Frum kina „Pusk in  lexiká
jának sta tisz tikai struktúrája”  (V oproszi jazikoznanyija” , 1960. 3. sz.). Kell-e m ondani, m ennyire fontos lenne 
az írók frekvencia-szótárának összehasonlító tanulm ányozása?
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számítógépek alkalmazásának a lehetőségére korlátozódnak. Természetesen ezek a gépek idővel 
forradalmasítják az irodalomkutatói munka technikáját is: az információs logikai gépek, amelyek 
korlátlan lehetőségekkel bírnak az útmutató bibliográfiai rendszerezésben, „az azonosító berende
zések”, amelyek annyira fontosak a textológiai munkában, lehetővé teszik, hogy mentesüljenek 
a kutatók a nem alkotó munka különféle formáitól és erejüket a kutatás bonyolult szakaszaira össz
pontosíthassák.8 9

De a kibernetika alapvető érdekessége az irodalomkutatás számára nem a „kisegítő” funkcióban 
rejlik, hanem a dialektikus materializmussal kapcsolatos módszertani és filozófiai problémákban. 
Az irodalomkutatás számára különösen fontosak a kibernetikának olyan problémái, mint a dina
mikus folyamatok törvényszerűségei, az információ elméletének kérdései, az ismeretlennel való kap
csolatban, a jelzésrendszer, a jelzés és a kép logikai ismeretelméleti jellege és funkciója, a célkitűzés 
és előrelátás az emberi tevékenység folyamatában stb. A filozófia és a kibernetika érintkezési pont
ján elmélyültek a rendszerszerűség, a struktúra és a funkció legkülönfélébb jelenségeinek, objek
tumainak tudományos elemzése számára közös fogalmai is. Egyes tudományos területeken, külö
nösen szociális és ideológiai téren ezeket a fogalmakat minden egyes tudományág követelményei
nek és sajátosságának megfelelően kell alkalmazni. De hiba volna azt gondolni, hogy a modern 
tudomány új szakaszán felmerült, a kibernetikával kapcsolatos módszertani problémák semmiféle 
kapcsolatban sincsenek az irodalomkutatással ! Éppen ezekre kell irányulnia figyelmünknek, és nem 
azokra az unalmas vitákra, hogy a költőket esetleg felváltják a gépek (ezek olyan viták, amelyeknek 
az elméleti terméketlensége teljesen világos).

Az irodalomkutatás kapcsolata és együttműködése más tudományágakkal különféle utakon fejlő
dik: ezek egyike az, hogy az irodalomkutatás felhasználja a különféle tudományok adatait, eszkö
zeit és módszereit; a másik az, hogy az irodalomkutatás segítséget nyújt különféle tudományoknak, 
amelyek sajátos, speciális szempontból (melyek végső soron az irodalmi alkotás tanulmányozása 
számára egészében is fontosak) tanulmányozzák a szépirodalmat. De van harmadik út is: a művészi 
alkotás komplex tanulmányozása az irodalomkutatás alapján, az összes olyan tudományágak bevo
násával, amelyek valamilyen mértékben képesek részt venni ennek az igen finom és bonyolult emberi 
tevékenységi területnek a kutatásában.

A tudósoknak az alkotás komplex tanulmányozásának problémáját felvető cikkeinkre adott meg
nyilatkozásaikban értékes javaslatok szerepeltek ennek a munkának a formájára vonatkozólag.® 
Ezek a formák sokfélék lehetnek, de aki magát az eszmét támogatja, egyetért azzal, hogy kollek
tívnek kell lenniük. Felmerültek olyan javaslatok, hogy szervezzünk koordinációs központot, amely 
célszerűen összefogná a különféle tudományok képviselőinek a munkáját a művészi alkotás komplex 
tanulmányozása aktuális problémáinak a kidolgozásában ; olyan javaslatok, hogy az intézetekben 
megfelelő laboratóriumokat hozzunk létre, amely nélkül lehetetlen a legújabb kutatási módszerek 
alkalmazása, hogy ezek körül fogjuk össze a különféle szaktudományok tudósait, akik ezen a terü
leten dolgoznak, és az alkotókat (írókat, festőművészeket, rendezőket stb.), hogy szervezzünk az 
egyetemeken tanszékek közötti komplex csoportokat. Felmerültek olyan javaslatok is, hogy kezdjük 
ezt a munkát az egyetemeken speciális előadások tartásával, amelyek közölnék a diákokkal a leg
fontosabb tudnivalókat azokról a tudományokról, amelyeknek az alkotás komplex tanulmányozása 
szempontjából valamilyen jelentőségük van (hasonló kísérleti jellegű előadássorozatot tartottam 
a leningrádi egyetem filológiai fakultásán). De természetesen szükség van külön előadássorozatokra 
az esztétika, a műtörténet, a pszichológia, a természettudomány, a matematikai tudományok 
tárgyköréből az irodalomkutatás szempontjából. Fel kell használni erre a célra a főiskolai diák
köröket, az elméleti konferenciákat, ahol érdekes viták bontakozhatnak ki. Hiszen az alkotás 
komplex tanulmányozása még az út legelején tart, annyi még a nem világos, a vitatható! Sokat 
jelentenek ezen a téren az írók, művészek, zeneszerzők, a színház és filmművészet művelőinek 
kapcsolatai is.

*

8. Erről a  témáról részletesebben B. M ejlah: V . Szocsivko: Elektronikus információs logikai gépek felhasználása 
az irodalom kutatásban cím ű cikkében. (A Szovjetunió Tudom ányos A kadém iájának H írei, Iro d alm i és nyelvi 
sorozat, 1966. 4. sz.)

9. Lásd: Ezeknek a  megnyilatkozásoknak a  szemléletét, B. Sz. M ejlah: M ég egyszer a „ tudom ányok  bátorsá
gáról” az alkotás tanulm ányozásában, „V oproszi lityeraturi” , 1965. 7. sz. 137-155. old.
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Elképzelésünk szerint ezek a művészi alkotás komplex tanulmányozásának távlatai.
Örömmel fogadtam el a „Kritika” című folyóirat szerkesztőségének azt a javaslatát, hogy szá

moljak be ezekről a kérdésekről, abban a reményben, hogy új kutatási irányunk fejlesztésének 
tapasztalatai talán érdekesek lehetnek magyar kollégáink számára is, és hogy a jövőben gyü
mölcsöző tudományos kapcsolatokat teremtünk a fenti probléma kidolgozásában.

TÓ TH DEZSŐ

M ai líránk néhány kérdéséhez*

A mennyiségi változások a költészetben is új minőségekhez vezetnek, s az irodalmi tudat mintha 
napjainkban költészetünknek egy új arculatát érzékelné, legalábbis mintha ma jútna el már 
régről érő sejtelmeinek határozott megfogalmazásához. Éves lírai termésről szóló összefoglalók 
voltak korábban is, de aligha véletlen, hogy az ideiek, az elmúlt esztendő költészetéről szólók, már 
nemcsak beszélnek lírai forradalomról, alapvető szemléletváltásról, hanem ennek jellemzőit fel
mérésük módszerévé, gondolatmenetük vezérfonalává is avatják. S az is az új minőség immár 
felismerhető kontúrjaira vall, hogy mai líránk képletét, ha nem is egyformán -  s mint alább rátérek, 
egyrészről vitathatóan -, mégis némileg analóg módon, valahol az „antropológiai”, a „kozmikus 
szürrealista” -  másfelől az „élménylíra” , az „aktivista” líra pólusai közt rajzolják fel, egymástól 
függetlenül is. Aminthogy a Bata Imrétől (Valóság, 1967/2. sz.) jó szemmel észrevett, művön kívüli 
ars poeticák megsokasodása, vagy a Diószegi Andrástól (Kritika, 1967/3.) szóvá tett kritikai
terminológiai bizonytalanság, kialakulatlanság is mind ennek az előállt, formát nyert újszerűség
nek a dokumentumai és szimptómái.

A hangváltás társadalmi okairól

Hogy mi ez az újszerű, azt hadd kíséreljem meg líránk átrendeződésének társadalmi hátterével 
együtt jellemezni. Bevallom, azért is, hogy ilyenformán részben kimondott, részben kimondatlan, 
de okkal feltételezett nézetekkel vitázzak. Ez az átformálódás, nem — mint egyesek vélik -  társadal
munk, ideológiai életünk ellenére, hanem annak alapján, annak révén és azt kifejezve alakul és 
alakult bizonyos mértékig valóban át. A személyi kultusz nyűgeiből való kibontakozás társadalmi
ideológiai szinten egyrészt azt jelentette, hogy átérthetővé s ezzel együtt átélhetővé vált a szocializ
mus világtörténelmi szerepe, a szocializmus és humanizmus közti kapcsolat, a szocializmus embert 
reprezentáló ereje és felelőssége. A szektarianizmusnak egyik jellemzője éppen a munkásmozgalom, 
a szocializmus egyetemes érvényének, legtágabb értelemben vett humanisztikus küldetésének 
korlátozása, félszeg elhallgatása vagy figyelmen kívül hagyása volt. A szocialista építés embert 
szolgáló gyakorlatát nem tudta-merte az emberiség egészét foglalkoztató kérdések ideológiai 
megválaszolásával érdemben összekötni, sőt eszmei kishitűségében tematikusán is kirekesztett 
olyan kérdésköröket, amelyeknek az ember nevében történő megválaszolására éppenséggel a 
marxizmus lett volna képes és hivatott. Csak utalok rá : a természettudományos világnézetről sok 
okos szó esett annak idején, de hogy a technikai-tudományos forradalom milyen új kérdések, 
dilemmák elé, a veszélyek és lehetőségek milyen keresztútjára állította az embert, vagy mennyiben 
módosította önszemléletét, s hogy ebből a politikai, főként ideológiai válaszadás milyen felada
tát, felelősségét hárította elsősorban a szocializmusra — arról vajmi kevés szó esett. A fasizmus 
mélyen igaz, kíméletlen politikai leleplezésén belül is felettébb keveset törődött azzal a morális 
traumával, amelyet a fasiszta barbárság az emberiség emlékezetében hagyott, holott ez a mai 
veszélyérzetnek legalább annyira hivatkozási alapja, mint amennyire a humánus felelősségérzet 
egyik legfőbb ébréntartója. Nem akarom részletezni. Tény, hogy a szocializmus humanisztikus

* V ita ind ítókén t elhangzott a  M agyar író k  Szövetsége ez év április 28-i ülésén.
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lényegének társadalmi gyakorlattá, politikai programmá váltása (az életszínvonal-emelés, a békés 
egymás mellett élés, a szövetségi politika lenini értelmezése stb.) a végső alapja annak, hogy köl
tészetünk -  persze komplex ideológiai és morális közvetítésen át -  kitágult, hogy ma egyszerre 
gondolkodik, lát és érez szocializmusban és emberben, nemzetiben és egyetemesben, életgondok
ban és létproblémákban. Ez az alapja annak a horizontbővülésnek, amit elsősorban a film és az 
irodalom, s az irodalmon belül elsősorban a költészet ragadott meg.

De nehogy azt higgyük, hogy ez a kibontakozás nem járt nagyobb felelősséggel, a több és teljesebb 
gond terhével is. Líránknak ez az egyetemességre törekvése következésképp „elkomorodást” is 
jelent, a hang súlyosabbra váltását is magával hozza. Abban a pillanatban, mikor élménnyé válik, 
hogy a szocializmus nem valami külön világ, hanem minden eddigi emberi eredmény és törekvés 
összegezése, az isten, majd a jog előtt meghirdetett formális egyenlőség után az emberi egyenlőség 
és szabadság gyakorlati megteremtésének minőségileg új történelmi kezdeménye ; attól a pillanattól 
kezdve, hogy átélhetővé válik, hogy a szocializmus nem külön világ, hanem emberpusztító erejük
ben és immoralitásban mind többet produkáló katasztrófákon -  világháborúkon -  átesett s még 
irtózatosabbra képes huszadik századi ember reménységének letéteményese, ha tetszik: utolsó 
mentsvára -  attól a pillanattól kezdve a felelősség is nagyobb, akkortól a magunkra vett terhek, 
gondok, aggodalmak is megnőnek, történelmivé és egyetemessé terebélyesednek. Nemcsak ön
magunkért, nemcsak a szocializmusért, hanem ennek révén és ezáltal felelősnek tudjuk magunkat 
a történelmi emberért és felelősnek a ma emberéért, éljen az bárhol is. Akkor ránk -  s éppen ránk -  
nehezedik a nem filozófiailag, hanem gyakorlatilag kérdésessé vált emberi lét terhe, felelőssége is. 
De úgy is fogalmazhatnánk: éppen ezért a társadalmi haladás, a munkásmozgalom, a szocializmus 
ügyét is féltőbb aggodalommal kísérjük figyelemmel; harcai, ügyének állása itthon és a nagyvilág
ban a legfontosabb, a legdöntőbb jelek, mert ezekből kell elsősorban kiolvasni, merre tart és mire 
képes végül is az ember. És itt van az összekötőpont, vagy még inkább természetes átmenet az ember
ség gondjára ügyelő és közvetlenebb közéleti líránk közt, pontosabban: itt rejlik a kettő egysége.

A szocializmus és az ember ügyének ez az átlátott és átélt egysége ugyanis -  sok egyéb mellett -  
fő oka annak, hogy megnőtt az érzékenység itthoni életünk minden olyan jelenségével szemben, 
ami, hacsak részlegesen is, kompromittálni látszik az emberiségnek ezt a legfőbb ügyét, a meg
valósuló szocialista társadalmat. Nemcsak a helyzet bonyolultabbá válásáról, konkrét nehézségek 
növekedéséről van szó, nemcsak egy társadalomkritikai attitűd kibontakozásáról vagy esetenként 
meg nem értésből fakadó negativizmusról. Mindezekről is. De mindenekelőtt arról, hogy a szo
cializmus világtörténelmi szerepének átélése egyszersmind meg is növelte -  azaz: reálissá tette -  a 
szocializmus iránti igényt és felelősséget. Ilyen körülmények közt a szocializmus iránti minden 
kétség az egész emberi nem iránti kétséggé is válik, s ez egyik fő oka annak, hogy közéleti költésze
tünk mozgalmasabb, drámaibb, számonkérőbb és szemrehányóbb lett. De ez éppen annak a meg
győződésnek alapján vált lehetségessé, hogy a szocializmus mai formájában ha nem is minden, de 
a legtöbb, amit az ember az önmagával és a természettel vívott harc során elért, s hogy a legtöbbel 
is biztat.

Azaz költészetünk e kitágulása korántsem fogható fel egyszerűen úgy, mint egy szűkén értelme
zett szocialista perspektíva egyszerű egyetemessé növekedése, mintha az élet kérdéseit köztudatunk 
csupán „kiegészítette” vagy éppenséggel „felcserélte” volna a lét problémáinak feszegetésével. 
Költészetünk jellemzett humanisztikus kitágulásával ugyanis egyidejű s attól genezisében, eszmei
ségében is elválaszthatatlan konkrét társadalomlátásunk, szocializmusértelmezésünk elmélyülése, 
tartalmasabbá és összetettebbé válása. Leginkább köztudatba ivódott tévedéseink egyike kétség
telenül az volt, hogy a hatalom megragadása jóformán minden társadalmi probléma viszonylag 
hamari megoldását is jelenti. Ez az illúzió annak idején egyaránt táplálkozott a forradalmi átmenet 
lelkesítő sikereiből, valamint e sikerhangulat voluntarisztikus konzerválásából. Úgy gondolom, 
a szocializmus és humanizmus közti kapcsolat közvetlen átlátása mellett a legnagyobb szemlélet- 
változás, amin egész társadalmunk átesett és átesik, az annak a megértése, hogy a szocialista tár
sadalom felépítése egy tartós forradalmi korszak feladata. S ezzel kapcsolatban a néptömegek 
jellemző s korántsem konfliktusmentes élménye, hogy szakítanak a szocializmus metafizikus fel
fogásával, amolyan „megváltásként” való értelmezésével. Ez a belső átalakulás, a szocializmus 
reális értelmezésen alapuló vállalása azonban nemcsak nehéz, de bonyolult folyamat is. Mert 
nemcsak egy helytelen szemlélet elhárításáról, tagadásáról, hanem ugyanakkor egy folytonosság 
megtartásáról és vállalásáról is szó van. Társadalmunk mai körülményei közt, gondolom, az olyan
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magatartás-tipus, ha nem is a legideálisabb, de mindenesetre a legáltalánosabb, amely rákény
szerül -  rákényszeríti önmagát -  a hamis illúziók elvetésére, de amely ugyanakkor nem akar és nem 
is tud a szocializmusba vetett hit nélkül élni. Dezilluzionálódás és meggyőződés, tagadás és nosztal
gia, megszakítás és folytonosságteremtés termékeny küzdelme folyik ma sokakban, s éppenséggel 
azokban, akik a szocializmus mellett álltak és állnak, s különösen a művük folytonosságáért ön
maguk előtt is felelős alkotókban. Nem válságnak, hanem társadalmi feltételeiben világosan kör
vonalazott átmenetnek, nem pesszimizmusnak, hanem katharktikus állapotnak érzem ezt a lélek
tani helyzetet, és tisztuló és tisztító, megújuló és megújító költészetnek azt a közéleti lírát, amely 
ezen a társadalmi, ideológiai talajon fakad. Váci keserű elégedetlensége, olykor fájdalmas, vissz- 
hangtalannak érzett kiáltásai, Garai közösséghez fellebbező, nemegyszer baljós figyelmeztetései, 
Benjámin önemésztő felelősségérzete, folytonosságért viaskodó erkölcsi igénye, Simon gazdagabb, 
tartalmasabb ragaszkodása néphez, tájhoz és élethez, de még Ladányi megjátszott garabonciássága, 
vagy Soós groteszk fintorai mögött is ez az összetett új és pozitív tartalom húzódik. Összetett és 
drámai ez a közéleti líra, mert végső soron hit és igény jegyében méri a valóságot, s a kettő ütközését 
nem tompítja immár az illúziók vattája; fájdalmas is olykor, mert az illúziótlanság védtelenséget is 
jelent, de bensőségesebb és hitelesebb is, mert valóságba és hitbe fogódzva teherbíróbb szocialista 
meggyőződést munkál.

Egészében harmonikus és természetes következménye ez annak a politikának, amely megújulva, 
pontosabban a lenini elvekhez visszatérve gazdasági, politikai és ideológiai téren a tényekkel egy
aránt szembenézve, azokat elemezve, reális kiindulópontokról, reálisan körvonalazott célok eléré
sére szervez osztályt, népet, nemzetet. Korántsem valamiféle ún. „reálpolitika” alapján, hanem 
annak tudatában, hogy tárgyilagosság és változtatásra törekvés, objektivitás és pártosság rokon 
-  lenini értelmezésük szerint éppenséggel egybeeső -  fogalmak. Sok áttételen keresztül ez a politika
mozgatta társadalmi élet a végső forrása, ösztönzője, ha tetszik megrendelője közéleti költészetünk 
metamorfózisának.

Általában a politika és társadalmi mozgás meghatározta talajon fejlődött s halmozta fel költé
szetünk a szocialista humánum egyetemességre igényt tartó vonásait, s törekszik megtalálni eközt 
s egy hitelesebbé gazdagodott közéleti költészet közt a kapcsolatot, nyer végül is napjainkban 
ennek révén tartalomban és formában újszerű karakterisztikumot. Formában is, mert mind az 
elmondottak vezetnek a versépítkezés -  legáltalánosabb értelemben vett — újszerűségéhez is. 
Az ódák, himnuszok, rapszódiák, a rekviem- és oratóriumformák, a tágabb, összetettebb vers
kompozíciók eluralkodása szemmel láthatóan függ össze a politikailag aktuális és a történelmileg 
érvényes egységének keresésével, a legközelebbi és legtávolabbi igazságok összefüggésbe rendezésé
nek, civilizáció és kultúra harmóniájának, tegnap és ma folytonosságának, individuum és közösség 
összhangjának szimultán kiküzdésével. (V. ö.: Diószegi András: A magyar líra 1963-ban, Kritika, 
1964/2. szám.) Balgaság volna költészetünk újszerűségét csupán erre az összefüggésre redukálni, 
vagy éppenséggel ennek alapján esztétikai normákhoz jutni, de az bizonyos, hogy Az orsók ürügyén, a 
Mozgó világ, a Vérző zászlók alatt, Az éjszaka képei, Az éden elvesztése, a Búcsúzik a lovacska, a Miránk 
hasonlíts kommunizmus, a Kedd s a többi hasonló, számban egyre gyarapodó költemény híján mai 
líránk tartalmi újszerűségét éppúgy nehezebben lehetne körvonalazni, mint formai újszerűségét.

Miért éreztem szükségesnek, hogy ezeket az általánosságokat elmondjam? Egyrészt azért, mert 
az irodalmi közélet némely véleményei hajlamosak felcserélni az okot a következménnyel, s nem a 
költészetet magyarázzák a társadalomból, hanem a társadalmat mérik a költészethez; olykor ars 
poeticákban, kritikai vélekedésekben megfeledkezni látszanak arról, hogy a költő szava nem 
abszolút szuverén, hogy nemcsak törvényhozó, de törvények alatt is áll, nemcsak mér, de meg is 
méretik, s hogy nemcsak céljait illetően, de eredetében és meghatározottságában is társadalmi. 
Megfeledkezni látszanak arról, hogy a költőnek érinthetetlen képviselői jussa-joga van, de képvise
lői felelősséggel, számadással is tartozik. -  Másodszor azért, mert él olyan szemlélet, amely költé
szetünket társadalmi valóságunktól nemcsak elszakítani, de azzal szembeállítani is hajlamos. 
Olyanformán vélekedik, hogy líránk szemléleti kitágulása csupán a rossz, megromló valóság 
csillagokba menekülő tagadása, a szocializmusban csalódottak emberiséghez-fellebbezése. Amely 
úgy érzi, a közéleti líra illúziókat elhárító drámai mozgalmassága nem egyéb, mint hitvesztés, 
elégedetlenségbe öltöző ellenzékiség. Egyszóval, amely az egyetemessé növekedés jeleit ugyan 
újnak, de csupán az elfordulás újságának, közéleti líránk ugyancsak újnak elismert drámai vonásait 
pedig pusztán a „protestálás” újszerűségének akarja beállítani -  mindkettő közös gyökerét egy
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oldalúan a szkepszis eluralkodásában jelölve meg. -  Harmadjára azért, mert van álláspont, amely 
ahelyett, hogy költészetünk még meg nem született József Attila-i szintézisét szorgalmazná, költé
szetünk pillanatnyi helyzetét egy úgynevezett „antropológiai” líra és „élménylíra” kettősségébe -  s 
ha a sorok közt is tudunk olvasni -  éppenséggel ellentétébe merevíti, sőt az ún. antropológiai lírát 
-  ha óvatosan is -  elvileg magasabb szintre emeli, elméletileg is tarthatatlan hierarchiát konstruálva 
a lehetséges művészi szemléletmódok között.

Az „egyetemes” és „közéleti” líra oszthatatlanságáról

Talán ezt, a Bata Imre tanulmányában kirajzolt kérdéskört emelném ki a számtalan lehet
séges közül, s mondanám el róla tüzetesebben a véleményemet. A lényeghez -  a nézetem szerinti 
lényeghez -  vezető utat Juhász Ferenc költészetén át vágnám. Azért is, mert ez a líra újszerű, azért, 
mert jelentős tehetség áll mögötte, s azért is, mert megítélésében a kritika egyre következetlenebb.

Ami Juhász nagy teremtőerejére vall s amivel valóban egyik megújítója költészetünknek, az az, 
hogy nyelvileg, szemléletileg a költészet birtokába vette-veszi azt, amit tudományos világképnek 
nevezünk. Pontosabban : kifejezi azt a mai embert, akinek számára a tudományos világkép egyre 
inkább mindennapos szemléleti formává lesz. A tudomány eredményeit beolvasztó, azokra építő 
tudományos szemlélet a történelem során eddig is volt, tudományos világkép azonban nem, leg
alábbis nem abban az értelemben, hogy a tudományok eredményeinek összegezése viszonylag 
hézagtalan, viszonylag teljes, valóban képnek nevezhető rendszerezéshez vezetett volna. A kép 
lehetett tudományos, de akkor nem volt totális, amennyiben pedig teljes volt, illetőleg arra tar
tott igényt, szükségképpen vesztette el tudományos jellegét. A természetről szerzett objektív isme
retek kis száma, azok egymástól való elszigeteltsége mellett a totális kép kialakítása elsősorban 
mitikus-vallásos úton volt lehetséges, illetve, ha megmaradt is a világ immanens tükrözése mellett, 
mint a görög természetfilozófia, a tudományos ismeretek óriási hiátusait merész spekulációkkal 
kellett áthidalnia. A világ kizárólag tudományos ismeretekre építő felrajzolására csak a felvilágo
sodáskori enciklopedizmus vállalkozhatott, de még mindig tág teret kellett adnia az idealizmus
nak és metafizikának s ezzel együtt a vallásos világképnek. A tudományos eredmények felhalmo
zódása éppen a mi korunkban vezet ahhoz a minőségi változáshoz, hogy a tudományok ered
ményeinek szintetizálása anélkül képes viszonylag totális képet adni, hogy eközben tudományos 
jellegét el kellene vesztenie.

S kétségtelen, hogy Juhász költészetünk történetében a legközvetlenebbül és e téren a legnagyobb 
költői erővel törekszik arra, hogy az embert a tudományok mai eredményeinek összefüggésében 
szemlélje és láttassa. Juhásznak mint költőnek állandó, aktuális és szimultán tudattartalma mindaz, 
amit ma egy művelt ember a tudomány ember- és világismeretéből elsajátíthat. Nagy tehertétel ez, 
mert körülbelül annyit jelent: az embert a kifelé és befelé egyaránt végtelen anyagi világ össze
függésében, azzal egységben kell érzékelnie; egyszerre kell látnia, mint egy hosszú, összetett tör
ténelmi fejlődés eredményét, mint társadalmi lényt, de ugyanakkor mint a világegyetem egy 
zugában kedvező körülmények közt megindult kémiai szerveződés sok millió éves fejlődésének 
produktumát; egyszerre kell az élettelen anyagi, a növényi, az állati léttel rokonnak tudnia magát, 
de éppen az emberség érdekében tagadnia is kell ezt a rokonságot; bármikor késznek kell lennie 
arra, hogy az emberi eszközrendszerek által nyújtott legkülönbözőbb térbeli vagy időbeli aspektus
ból lássa önmagát, általában az embert; szüntelenül döntenie kell arról, hogy a spontán szemlélet 
jelenségeként vagy az azt feloldó-értelmező mögöttes ismeretek alapján szemlélje a világot stb.

E látásmód költői kialakítása jogos, szükséges és elkerülhetetlen. Abszurd gondolat ezt akár 
arisztokratizmus, akár tudomány és művészet viszonyát érintő elméleti megfontolások alapján 
kétségbevonni. Az ilyen szemléletnek ugyanis megvan a mindennapi visszatükrözésben a maga 
egyre szélesedő társadalmi talaja. A tudományos eredmények tömeges méretű organikus beépülése 
a mindennapi szemléletbe összefügg a tudományos eredmények gyakorlati felhasználásával s ennek 
révén közérdekűségével, márpedig ismeretes, hogy a tudomány napjainkban közvetlen termelő
erővé vált. Emellett, de ettől elválaszthatatlanul a tömegeknek az ismeretterjesztés, a népszerűsítés 
révén ma a tudományos ismeretek olyan összefüggésbe rendezett komplexuma is rendelkezésre áll, 
hogy a tudományos világkép mint szemléleti forma mindinkább társadalmi méretekben válik 
átélhetővé. A mindennapi életben ez természetesen csak korlátozottan, alkalomszerűen van -  lehet 
jelen, de bármikor aktuálissá válhat. (Ha -  akár egy fiatal pár -  ma a Holdra tekint, jelenség
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értelmezésükbe bármikor természetesen belejátszhatnak a popularizálódott tudományos ismere
tek stb.) S ilyen körülmények közt a művészetnek már joga, lehetősége van a mindennapi élet 
pillanatnyi, alkalomszerű élménytartalmát, szemléletformáját kiemelni a mindennapi összefüggé
sekből s a maga „egynemű közegébe” emelve művészetté, költészetté avatni. S ebben az esetben 
-  hogy erre is kitérjek -  nem a tőlünk független objektív valóság tudományos tükrözésére vállal
kozik — mint tudomány ezzel valóban elvesztené művészet jellegét - , hanem azt az embert 
ábrázolja, akinek a tudomány szemléleti élményévé vált. Tárgya ilyen esetben nem a tudományé, 
hanem korunknak az az embere, akinek mindennapi szemléletét jellemzi az az alkalmanként 
érvényre is jutó készség, hogy egy jelenséget kiegészítsen mindazokkal a mögöttes, közveüenül nem 
érzékelhető tartalmakkal, amelyekről a tudomány informálta.

Csakhogy -  és ebben a „csakhogy”-ban látom Juhász költészetének igazi problematikáját — 
a tudományos világkép még nem tudományos világnézet. A tudományos világkép legfeljebb 
a vallásos világkép meghaladását jelenti, de korántsem jelent szükségképpeni választást idealizmus 
és materializmus között. A világképek harca történelmi értelemben nagyjából már eldöntöttnek 
tekinthető, de ez egyáltalán nem jelenti az idealizmus és materializmus harcának eldőltét, az folyik 
tovább. A mi korunkra éppenséggel már nem is annyira a tudományos és vallásos világképek harca, 
sokkal inkább a tudományos világkép«/: harca jellemző, ti. a vagy materialista vagy idealista módon 
értelmezett tudományos világképeké. Idealizmus és materializmus mai harca már elsősorban a 
tudományos világképeken belül folyik, amiből az is következik, hogy az igazi korszerűség kritériuma 
nem a tudományos világkép önmagában, hanem az azt értelmező világnézet. Azaz ebben s minden 
hasonló kérdésben világosan kell látnunk, hogy a korszerűségnek csak formája a tudományos világ
kép elsajátítása, lényege a mögötte húzódó, az azt értelmező világnézet. (S ezzel korántsem becsül
tem le a tudományos világképet, mert ezt a forma—tartalom kapcsolatot komolyan értem. Ebben 
a kapcsolatban az is benne foglaltatik, hogy korszerű világnézet sincs korszerű világkép nélkül.)

Ezt a kitérőt mindenképpen meg kellett tennünk: Juhász költészete kényszerít erre bennünket, 
s azok a kritikák is, amelyek e nélkül a distinkció nélkül beszélnek Juhász költészetének korszerű
ségéről. S most, így, ezek után ismétlem meg, hogy Juhásznak nagy, költészetünkben is úttörő 
teljesítménye, hogy költői látvánnyá tudta emelni a mai ember ismeretvilágát, de már azt is 
hozzáteszem : korszerűsége kérdéses, eszmeileg, művészileg is dilemmatikus, mert nem tudta még 
maradéktalanul megoldani a világkép egyenértékűen korszerű értelmezését; nem tudja még tudo
mányos világnézet és tudományos világkép zavartalan harmóniáját megteremteni.

Miben mutatkozik ez meg? Legáltalánosabban abban a részleges ellentmondásban, ami egyes 
szóbeli nyilatkozatai, művön kívüli vallomásai, másfelől az ezek jegyében született művei közt 
kiérezhetők. Olyan ars poetica-érdekű megnyilatkozásaiban, mint A költészet hatalma és reménysége 
című írása, vagy a Domokos Mátyással folytatott beszélgetése elvileg-gondolatilag sokkal világo
sabban kapcsolják össze a tudományos „érzékfölöttit” és a mindennapit, sokkal humanisztikusab- 
ban oldják fel a lét és az élet, a gondolat és cselekvés látszatellentmondásait, mint legpregnánsabb 
költeményeinek sugallatai. „Hisz nem ember-idő fogalmakban, de emberiségfogalmakban, égitest
fogalmakban kell gondolkodnunk -  írja. -  A költő a mindenségből nézze önmagát és a Földet, 
mert a mindenség nem önmagát látja benne, de meglehet, önmagát keresi az ember költészetében. 
De éppen ez a felismerés kényszeríti a költőt arra — folytatja —, hogy ne vonja ki magát a gyakorlati 
válaszadás alól, kora gyötrő kérdései alól: nemzete, társadalma, történelmi környezete hétköz
napjaiból... mert — végzi -  az őt mosolyogva elhagyónak keményen visszaüt a Föld.”

Ezt az ars poeticát költészetében azonban csak részben tudja megvalósítani.
Durván leegyszerűsítve : költészetét sokkal inkább az új látás- és szemléletmód verbális birtokba 

vétele, annak szóbeli konkretizálásáért folytatott harc jellemzi, mintsem ennek az új világképnek 
gondolati elrendezése. Óvatosabban és pontosabban fogalmazva, költészetében sokszor felborul 
a kettő kívánatos egyensúlya, a társadalmi-történelmi értelmezés háttérbe szorul, elönti, elfojtja 
azt a néven-nevezés szenvedélye, s ez esetenként esztétikai diszharmóniához, verbális formalizmus
hoz is vezet. (Zárójelben: a természeténél fogva fogalmibb-gondolatibb igényű prózában durva 
esztétikai ellentmondásokat is eredményez.) Sokban magyarázható ez minden felfedező elfogult
ságával, minden teremtéssel együtt járó egyoldalúsággal, de az bizonyos, hogy feloldásának kulcsa 
elsősorban az egységteremtő világnézet uralmának kiterjesztésétől, humanisztikus asszimiláló erejé
nek megnövelésétől várható. És kell is, hogy várjuk, mert ahol nincs jelen a világot magyarázó és 
a világot megváltoztatni akaró tudományos világnézet, vagy akárcsak ideiglenesen is megszakad
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a kapcsolata a tudományos világkép költői teremtésével, ott a nem tudományos világnézet is szük
ségképpen kap teret. Ott az anyagszerelem, a magukra maradt képhalmazok szuggesztiója révén 
az anyag animizálásának, átlelkesítésének idealisztikus értelmezését is szuggerálhatják ; az egyete
messég-érzékeltetések pantheisztikus sugalmat is nyerhetnek; a világegyetemmel való ősi naiv 
együttérzés új tudományos megfogalmazása visszahullás is lehet az ősibe és primitívbe. Juhász 
költészete pl. sokat tesz azért, hogy ráébresszen ember és élettelen anyag, emberi és növényi, emberi 
és állati lét materialisztikusan felfogott eredetegységére és rokonságtudatára. De ez csak szemléleti 
forma, amely merőben ellentétes tartalmakat hordozhat. Vezethet embervoltunk tartalmasabb 
tudatosításához, az embert emberré tevő társadalmi gyakorlat jelentőségének gazdagabb felismerésé
hez. De a tudományos világnézet intenzív és állandó jelenléte híján el is homályosíthatja, hogy 
az ember a természettől csupán feltételeket kapott, de emberré a munka, a társadalom tette, hogy 
e rokonság tagadása árán önmaga alakította magát azzá, aki ; elfeledtetheti, hogy az ember éppen 
ezért elsősorban önmagával és társadalmával szemben felelős és lekötelezett.

Mindezt azért mondom, mert Juhász privát-emberi gondolatvilágában ezek ugyan egyértelműen 
eldöntött vagy-vagyok, de költészetében még egymásba átváltó -  sokszor egy-egy versen belül is 
átváltó — kettősségek, feloldatlan ellentmondások.

Azt kérdezhetnék, hogyan és miért, hiszen nagy távlatokat és konkrét szituációkat olyan meste
rien fűz egybe, mint a Babonák napjában; tudományos látáson fogant vízióit oly szervesen kapcsolja 
össze az emberiségért érzett konkrét felelősséggel, mint Az éjszaka képeiben ; hiszen mindenséget vívó 
költői harcában a mindennapi, egyszerű és zárt élettől való elszakadás nosztalgikus fájdalmát oly 
szépen mondja el A szarvassá változott fiú balladájában, vall József Attila sírjánál nagyon is evilági 
gondolatokról, s a lét, éle*, társadalom és személyes líra esztétikailag oly harmonikus szintézisét ő 
teremti meg a Tenyésztett szomorúságban. De hát ne erről vitatkozzunk, ha mindez nem volna, 
Juhász nem az volna, aki.

Ezen belül, ezt tudva is megváltatlan még ez a költészet. Az éjszaka képei elég reprezentatív ahhoz, 
hogy — pars pro toto — ennek kapcsán konkretizáljam a gondolatot. Senki nem vonja kétségbe 
a költemény felelősségtől áthatott humánus aggodalmát, sem a képek ezzel szorosan összefüggő, 
esztétikailag is tartalmas szerepét. De a költemény eszmei gyengéje -  s közvetve Juhász egész mai 
költészetének dilemmája -  mégis benne rejlik. S hogy hol, miben, ahhoz Illyés nemrég megjelent 
oratóriuma, Az éden elvesztése adja a kulcsot. Nem tudom, az irodalmi köztudat mennyire reagálta 
le, de szerintem Illyés műve félreérthetetlen polémia Az éjszaka képeivel, -  persze nemcsak azzal, de 
azzal is. Nem a kommunista költő polémiája persze -  s most szempontunkból mellékes is, hogy 
Illyés társadalmi rendszerektől függetlenül, egyaránt pesszimistán ítéli meg a tömegek cselekvési 
lehetőségét. De ha nem is a kommunista -  mindenképpen a közéleti költő, az embert mint társa
dalmi embert szem előtt tartó költő művészi vitairata ez, aki feladatát a közvetlen társadalmi cselek
vésre való ösztönzésben látja, s aki -  érzésem szerint ez is a kihívás lényegéhez tartozik -  nem 
közvetlenül az emberiséghez, hanem a somogyjádiakhoz címzi azt, ami az egész emberiségnek szól. 
Oratóriuma egész első része az elvont optimizmusnak, az elvont humanizmusnak, az elvont élet
igenlésnek azzal a formájával vitázik, amelyet Juhász az atompusztulást túlélő emberpár képében 
fogalmazott meg. Azt a társadalmi valóságtól elvonatkoztatott távlatot utasítja el, amely akárcsak 
elképzelni is képes, hogy a maga-gyilkos ember lelkiismereti terhével tovább élhet vagy éppen
séggel új, tisztább, igazabb életet kezdhet. Azt a költői -  és persze nemcsak költői -  magatartást 
vitatja, amely az elvont bizakodás leplébe olyan konkrét aggodalmat burkol, amely felment a harc, 
a tett, a sürgető, a mai cselekvés emberi-költői kötelezettsége alól. A társadalmi lény, az erkölcsi 
ember nevében meggyőzően mondja, hogy nem a lét, nem a halál, még csak nem is az öngyilkosság, 
hanem az elemberietlenedés az elsőrendű veszély. S ennek alapján adja meg a mindennapi maga
tartás keretein belül a maga erkölcsi, a békét akaró tömegek szavahallatását követelve, a maga 
-  majd azt mondhatnám -  politikai programját. S ha a politikai program elvontságában nincs is 
igaza, ami a Juhász-verssel való lappangó polémiát illeti -  abban igaza van. A költő érezheti magát 
az emberiség szavahallatójának, s e szó kimondásáért reálisan érezhet felelősséget világegyetem
mel -  a világegyetem más értelmes lényeivel -  szemben, ha ugyanilyen intenzíven éli át, fejezi 
ki azt a feladatot is, hogy egyelőre ezen az árva bolygón kell emberi rendet teremteni. Az emberi 
megismerés veszélyes határzónáit feltárni bizonnyal érdem és úttörés, de csak akkor, ha ez az út 
a tőlünk, magunktól függő és glóbuszunkon adott, sajnos elintézetlen, elemi életkérdések megoldá
sához is vezet. Nem lehet az emberiséget -  lett légyen a költői szemlélet bármennyire egyetemes —
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maradéktalan hitellel szolgálni a közösséggel való intenzív, éltető kapcsolat híján ; nem lehet még
oly távlatadó aspektusokból sem az emberiséget szemlélni, világát értelmezni, ha ez nem kapcsoló
dik össze a konkrét és aktuális változtatás, a történelmi, társadalmi cselekvés programjával. S végül 
is ez az, ami korlátozottan van jelen Juhász költészetében. Lírai alaphangulata a magány, ponto
sabban az asszonyba, szerelembe, gyerekkori emlékekbe és halottak emlékeibe kapaszkodó ember 
érzelemvilága. De éközt és költői világlátásának egyetemessége közt a kapcsolatot, az eszmeileg is, 
művészileg is harmóniát teremtő kapcsolatot, a kollektív, társadalmi cselekvés sodrának élményét 
-  ami a József Attila-i teljességnek is záloga -  csak küzdelemmel keresi, de meg még nem találta. 
Legalábbis mint költő, még nem.

Azt hiszem világos, hogy itt nemcsak Juhász költészetéről beszéltem, hanem az ún. „antro
pológiai” líra és „élmény”-líra szétválasztásával és szembeállításával elvileg is vitáztam. Igaz, a 
szembesítés formájában, de a kettő egységének és elválaszthatatlanságának igényével. Annak tuda
tában, hogy — költőegyéniségek, látásmódok, formanyelvek különbségének, az ezen alapuló költői 
munkamegosztásának elismerése mellett is -  a kritikának elsőrendű kötelessége a teljes emberséget, 
a valóban egyetemes emberséget számon kérnie. Annál is inkább, mert napnál világosabb, hogy 
költészetünk egésze s legjobb képviselői személy szerint is a maguk művében ennek megvalósítá
sára törekszenek.

Líránk közéleti arculata és a szocialista demokratizmus

Még egy másik kérdést szeretnék érinteni, közéleti líránk problémakörét, vagy helyesebben : líránk 
közéleti arculatának némely vonását. De ezt is csak szűkén, a szocialista demokratizmus fontosnak 
vélt összefüggéseiben.

Közéleti líránk újszerűségének egyik legjellemzőbb vonása, hogy ma már nem azt mondja, mint 
annak idején, ha mutáló hangon is, de teljes joggal mondott, hogy éljen a kommunizmus, hanem 
azt: miránk hasonlíts,kommunizmus ; ngm ünnepli a néphatalmat, és nem azt mondja, miénk a hatalom, 
hanem azt: méltó hatalmat. Nem szembehelyezésről, hanem folytonosságról, szocialista líránknak 
a változó valóság igényei szerint formált új, mai szerepéről van itt szó. A jelszavak Vácitól valók, 
de mögöttes tartalmukat sokhangú líránk kórusa fejezi ki. S ez, úgy érzem, közéletünk egyik leg- 
centrálisabb kérdését -  a szocialista demokratizmust -  érinti, mindenekelőtt : annak kibontakozását 
segíti. Legáltalánosabban abban mutatkozik ez meg, hogy ars poeticákban, versek légiójában köl
tőink a dolgozó nép képviselőinek tudják-vallják magukat, ahhoz kötődnek, annak sorsát tartják 
számon. És nem a szocializmus ellenében. Az étkező munkás biztonságtudatának meghitt pilla
natát lesik el, mint Garai, mert végül is azon mérnek ; a hajdani puszták népe dicsekvő örömében 
osztoznak, mint Illyés, de azt is tudják, amit Váci: „Azért csupán, mert már nem szolga régen, 
még nem szabad a nép” ; s a gazdáját váró, üresen maradt falusi ház elégiáját is megéneklik, mint 
Simon. -  Benjámin megszenvedett, kiküzdött, Gereblyés, Földeák megbonthatatlan hűsége osztály
hoz és mozgalomhoz, de Ladányi legjobb verseinek osztályközösség-vállalása vagy akár Soós meg- 
hatott-hetyke parolázása a „gorombakovácsokkal” -  költői igénye és kifejezése annak, hogy 
munkásosztályért való, reánk hasonlító világot építsünk. S ha Csanádi, Simon, Váci költői tájai, 
emlékei és alakjai a falu életét, világát idézik, azt nem a tegnapért, hanem a máért és holnapért 
teszik; olyan szocializmusért, amelynek nem „befogadott” részese, hanem teremtő gazdája a pa
raszt; aminthogy a paraszti élet történelmi átalakulásának kínját, fájdalmát világgá kiáltó Nagy 
László, a messze szökött, de az otthon kiáltására fejét felütő Juhász szuverénnek tetsző pályái is 
mindig a néphez való hűség vonzásában maradtak. És ez a demokratizmus, ez a nép erejéből táplál
kozó költői öntudat, a történelmi képviseletnek ez a szocializmus adta megbízatása a szocialista 
demokratizmus formálásának sajtóban, rádióban, televízióban, irodalmi színpadokon, könyvhéten 
és költészet napjain széles fórumot kapott, hatalmas ereje. Egyik legfontosabb záloga annak, 
hogy a mindennapi és közéletben jöttment senkik ne élhessenek vissza a szocializmus adta népi jus
sokkal, ne ehessék bele magukat, Csanádival szólva, mint kukac a sajtba. Ez a tömegeket maga 
mögött tudó, költészetté vált erő Garai, Váci tollán „hittel és haraggal” száll szembe az eszmetaga
dók péteri hadával, a füzős-lelkűek mindent kiszolgálni kész hiúságával, a sziámi ikrekkel, akiknek 
köldökzsinórja társadalmi rendszerek határán is átnyúlik, s egyszerre két helyről szívják dagadtra 
polgári egy-testüket, vagy mond erkölcsi ítéletet az érdek kétlelkűsége felett. Simon Biztatója :
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„köpd szemen a mindig más fokos szögben forgó kabócát”, Garai figyelmeztetése: vernek egy 
embert, Benjámin jó helyre vágó, keserű megjegyzései, Nagy László nem egy hirtelen kitörése, 
Csanádi Imre megsemmisítő gúnyolódása giccs és sznobizmus fölött, Ladányi olyik laposvágása, 
de még Soós verebekre ágyúzása, s majd mindük hadakozása az élet -  és irodalmi élet — képmutatói
val: -  mindez egyik legnagyobb erőt jelenti abban a küzdelemben, amit erkölcs, magatartás, ízlés, 
egyszóval emberség dolgában a szocialistáért, a polgári ellen vívunk. A „tiszta szigorúság” szocia
lista erkölcsének bázisa a dolgozó nép s az ahhoz hű költészet „csak” segít -  de ez a csak legszebb 
hivatása -  abban, hogy a nép a maga képére formálja az általa és számára épülő szocializmust.

Csakhogy sem a világ, sem közéleti költészetünk helyzete nem ilyen egyszerű. A mindennapi 
élet költői vállalása a mindennapok gondjaiban, nehézségeiben való osztozást, szüntelen küzdelmet 
és áldozatot jelent. A kétségek, a buktatók, a hangulati hullámzások nem e közéleti jelleg ellenére, 
hanem éppen miatta, ezen a területen jelentkeznek; társadalmunk objektív nehézségei és legjellem
zőbb szubjektív tévedései is itt érhetők tetten. De ez elsősorban nem fogyatékosságot jelent, hanem 
mindenekelőtt azt, hogy líránk közéleti arculata korunk leghűbb tükre, társadalmi-történelmi 
konkrétsága révén a legmaradandóbb : az ember örök nyelvén, a költészetén hagyományozza az 
elkövetkező nemzedékekre mai életünk, küzdelmeink intim világát, bensőséges természetrajzát.

Líránk ez arculata olyannyira összetett, hogy inkább csak körüljárni, mintsem elemezni lehet. 
Talán kérdéssel -  de nem Vácihoz szóló kérdéssel -  lehetne kezdeni: vajon Váci hangja miért 
keseredett meg az utóbbi időben? Miért növekszik elszigeteltség érzése, miért kell a magárahagya- 
tottság hiedelmével küzdenie a gyanúsítások ellen; miért érezheti népért való indulatát „hasztalan 
harag”-nak; küldetése vállalt, de már-már összeroppan tó terhei alatt miért kell felkiáltania: te 
bolond ! S hogyan juthat el az Országos pólya fájdalmas szemrehányásáig, a hangot, kiáltást elnyelő 
vatta-ország süketségének felpanaszlásáig? De ezt a kérdést -  mutatis mutandis -  úgy is fel lehetne 
tenni, Földeák lírájában miért az idegenkedő fejcsóválások, Benjámin, ha a zászlók alatt menetel is, 
teljes, oldott lélekkel sorba miért nem áll, Ladányi mért szorult perifériára s talán vagy akár : -  Hárs 
miért hallgatott el?

A kérdezés egyszuszra történt, de ok több van, s legfontosabbnak épp az okok megkülönböztetését 
érzem, mert ez híján lehet tévesen általánosítani, generális pesszimizmusról dajkameséket költeni.

Csak tételekbe szedve. Egyrészt, van ennek objektív oka, ami magában a társadalomban rejlik, 
s ez, úgy gondolom, a szocialista demokratizmus elégtelensége, jelentős fejlődése mellett is az a vi
szonylagos s minden bizonnyal átmeneti stagnálása, amiről a IX. kongresszus beszámolója is 
kritikusan szólt. A tehetetlenségérzés, a tett hiábavalóságának nemegyszer jogos gyanúja, a süket 
fülekre találás, a mozdíthatónak tudott dolgok mozdíthatatlansága; az érték, a becsület, a tisz
tesség kiválasztódásának akadozása, olykor meghazudtolása -  egyszóval a demokratizmus korlá
tozottságával összefüggő jelenségek az egyik ok, amiért éppen a tettvágy, a segíteni akarás fordul 
keserűségbe, s véli magát — akár ha pillanatokra is -  magára maradva. De ehhez egyidejűleg látni 
kell azt az igazságot is, hogy a szocialista demokratizmus kibontakoztatása nem egyszerű állam- 
igazgatási kérdés, hanem közügy, amiből mindenkinek személyes felelőssége erejéig kell kivennie 
részét, s ez a résztvállalás, ha nem is automatikusan, ha nem is rövidzárlatok nélkül, de végső soron 
megköveteli a költőtől -  és elsősorban a költőtől -, hogy vállalja a harcot, adott esetben talán már 
nem is a konkrét ügyért, de önnön kishitűségével szemben. S ez nem a kritikus formális igénye, 
hanem a költő vallomásának példája :

S ha százszor is becsapnak és ezerszer 
csalódom abban, kinek szívemet, 
mint álmából a rózsát, kitakartam, 
s ha épp az árul el, kit életemmel 
fedeztem én,

s ha tulajdon fiam
tagad meg,

és ha nem harminc ezüstért, 
de egy rongy garasért adnak el engem 
barátaim,

s ha megcsal a reménység, 
s ha kudarcaim térdre kényszerűnek
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és elátkozom már, hogy megszülettem, 
s ha csak a bosszút hizlalja a hála 
híveimben,

s ha rágalom kerít be, -  
akkor se mondom, hogy nem érdemes !

Akkor se mondom, hogy nem érdemes 
hinni az emberben, akkor se mondom, 
hogy megélek magam is, néptelen 
magányban, mert irgalmatlan az élet. —

(Garai Gábor: Bizalom)

De a feltett kérdésre válasz az is, hogy a demokratizmusért küzdeni korántsem egyszerű, mert mi 
nem akármilyen, hanem szocialista demokratizmust akarunk kibontakoztatni, ez pedig mindig 
kapott s jó  ideig kap még polgári értelmezést is. Szocialista demokratizmusért küzdeni annyit is 
jelent: félteni annak szocialista jellegét, de annyit is, hogy az érte való aggodalom nem mehet 
a demokratizmus rovására. Egyszóval a kérdés objektíve bonyolult, az a politikai, ideológiai életben 
s az a költészetben is. S ez a bonyolultság közéleti költészetünkben, mint tájékozódáshiány, bizony
talanságérzés jelenik meg.

Jó lenne egy rettenetes 
hűvös és tiszta eke él 
mely barázdát vág, egyenest 
s választ mindent bal, jobb felé. -

jelenik meg a bizonytalanság Vácinál s ugyanez évekkel később, ma is:

Ki nem lel ellenséget, annak 
sorsában nincs égtáj, irány 
nem tudja végül merre vannak 
társai — haza sem talál.

Igen, a probléma objektíve is nehéz, de ezt sem lehet csak mint eligazítás-reklamálást megfogal
mazni. A határok kimunkálása, a politikai elvek alapján, -  akár a demokratizmus kiküzdése -  
mindenkinek feladata. S ez a feladat a költői felelősség körébe is tartozik. Mindezzel azt akarom 
mondani, a demokratizmus nemcsak objektív, hanem a személyes költői felelősségtudat szubjektív 
kérdése is. Az ezzel kapcsolatos bizonytalanságok, átmeneti bénultságok csak részben kritikai érvé
nyűek, részben szubjektív készületlenségre vallanak. Mégis, pontosabban éppen ezért, minden 
olyan vers, amely e két tehertétellel szimultán viaskodik — mint pl. a Te bolond vagy Váci másik két 
most idézett verse -, a reális, hiteles, szocialista líra körébe tartozik, a küzdelem az élet jegyében 
született, és sem jobbról, sem balról nem vonható az ún. „ellenzékiség” körébe.

De tovább az okok során, mert az eredetileg feltett kérdésre szinte kimeríthetetlenül komplex 
a válasz. Politika és költészet -  s itt elsősorban pártos költészetet értek -  azonos célokért küzdenek, 
s a mával is nagyjából azonos okok miatt elégedetlenek. Amiben különbség van kettejük között 
-  a politika javára -, az az, hogy nem egyformán érzékelik a „kell” és „lehet” dialektikáját. Igaz, 
amit Gramsci mond, hogy a költészet a „mát” nézi, de szerintem sokkal kisebb ellenállással, 
kevesebb kontrollal, s valljuk be -  felelősséggel -  méri, mérheti a mát az igényekhez, a ,,kell”-t a 
„lehet”-hez, mint az exigenciák tudománya, az adott feltételek figyelembevételére eleve kötelezett 
politika. Nem a nehezebb, hanem a könnyebb út ma pl. egyenlősdit hirdetni, a célból utópiát, 
a kommunizmus eszméjéből demagógiát formálni, mint a munka szerinti elosztás elkerülhetetlen 
egyenlőtlenségét annak összes ellentmondásaival együtt -  éppenséggel a teljes egyenlőség törté
nelmi megvalósítása érdekében -  vállalni. Mégis vannak költőink, akik nem egy vers erejéig ezt 
a könnyebb utat választják (pl. Ladányi Kis János, Hangverseny, Néger, Kaszt c. versei). Pedig 
ennek -  akár a politikában -  a költőnél is elszigetelődés a vége, amin nem változtat, hogy prcg-
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rammá és szereppé játssza át ezt a maga okozta peremre-szorulást. Az ilyen eset -  vagy ennek 
enyhébb változatai -  ha érthetőek is, szubjektív természetűek, azaz legfeljebb költők válságának 
tudhatók be, s nem ruházhatók fel a jogos társadalomkritika rangjával, amire pedig „balról” és 
jobbról is megvan a hajlandóság.

A költőnek s elsősorban a kommunista költőnek az igényről, a „kell”-ről soha nem szabad, nem 
lehet lemondania, mindig ahhoz kell mérnie azt, ami van, s megszakadásig kell harcolnia minden 
olyanért, ami nyilvánvalóan lehet. Csupán reálisan kell látnia, a teljes valóságot kell látnia, mert 
abban mindig benne foglaltatik a változtatások lehetőségének mértéke is. Vagy akár: licitáljon túl 
azon, a mértéken felül is, de ne úgy, hogy megfeledkezzék a mértékről, mert akkor visszájára fordul 
a lelkesedés, letörtség váltja fel. S még egyet -  s ez talán még Vácira is áll -, akarjunk mindent, csak 
azt ne higgyük, hogy az a minden a mi életünkben meg is valósul. A társadalmi tudatosságnak 
nemcsak a történelmi látás, de az individuális élet körletének tárgyilagos felismerése is része. 
S a pártos, a humanista elkötelezettségű közéleti költő legnagyobb áldozata valahol ezzel kapcsola
tos. A maga személyes szerepét, művét is alá kell rendelnie a „kell” és „lehet” egységének, s a szemé
lyes élet végességét átélve tudnia kell feladni is önmagából, műveiből -  művéért. Szépen vall erről 
Váci Staccatoja, de legszebben Benjámin:

Megnőttél ? Az emberfaj lett nagyobb
Személy szerint fizetned kell, adót
a nagyságért; így jobb, ha feladod
a lehetetlen teljesség igényt,
s a nagy egész értelmes részeként
dolgozol... Ha csavar kell, hát tedd a csavarét...

Bata tanulmányával ebben a kérdésben vitáznék leghevesebben. Nincs, nem lehet a költői 
személyiség metamorfózisának olyan elmélete, amelynek alapján elfogadjam, hogy ez a költői 
magatartás Benjáminnál „szerepalakitás” , „példaélet”, Garainál, Vácinál „önalakítás”, „nyilván
való szándékoltság”, a költő „maga-eltitkolása” . Különösen nem, ha ezeknek a terminusoknak érté
kelő jellegük van. Márpedig Bata koncepcióján belül azt jelentik, hogy a közéleti magatartástípus 
csak szépreményű jelöltje a költészet ama magasabb grádusának, ahol a költő lénye már „egyete
messé” lett, történetileg pedig éppenséggel az Űj Hold személyiségátrendező lírájának nyomdokai
ban kullog. Aligha más ez, mint a költészet humánus szerepének, társadalmi, emberi értelmének 
megcsonkítása, irodalomtörténeti bukfenc, a szerző szándékától függetlenül is: kritikai zavar
keltés.

És még egyet. Van líránkban egy olyanfajta „pesszimizmus”, amit nem a költészet, hanem az iro
dalmi élet, pontosabban annak rossz atmoszférája termel ki. S ebbe nemcsak kávéházakat, de 
szerkesztőségek légkörét, a kritika félszegségét is beleértem. Él ugyanis egy szemlélet, amelynek fő 
jellemzője, hogy a közéleti költészetet ma is az ún. kincstári költészettel azonosítja. S ami a leg
érdekesebb, hogy ez a szemlélet az irodalmi életen belül ma kifejezetten jobboldali töltéssel telítő
dik. Fellépése körülbelül úgy jellemezhető: ha a költő igent mond életre, szocializmusra -  s minél 
hitelesebb, minél megszenvedettebb igent, annál inkább -, megindul a fortyogás, a susogás, a hát
mögötti és szembe vádaskodás: „leadtad magad, kincstári lettél, oda a szabadságod, megsínyli a köl
tészeted” -  és így tovább. Ha pedig a költő a szocializmus gondjaival viaskodva, érte verekedve, 
fáradtságában akár csak leül, hogy a homlokát megtörölje, vagy a szocializmusért való indulatában 
netán kifakad vagy legyint -  ugyanennek a fikciónak az alapján szállnak rá : hirdetik, felkapják 
a küzdelem fáradtságának versét, s újfent hátmögött és szembe: üdvözölni, méltatni kezdik, mint 
értékes, mint „önmegvalósító”, mint „bátor” és nagyjövőjű ellenzéki költőt. Mindezt nem én talá
lom ki, némi színezéssel ugyan, de elkötelezett közéleti költők verseiből rekonstruálom, amelyekben 
foggal, körömmel, egymást és önmagukat biztatva, de valahogy magukra hagyatottan, támogatás 
nélkül, még ezzel a légkörrel is viaskodnak. S ehhez nyugodtan hozzászámíthatom sokuk nem egy 
verséből vagy sorából, félsoraiból kicsapó ingerültséget, fájdalmat: az esztétikai terrorral való 
küszködést. Kizártnak tartom, hogy itt az új formai-szemléleti utakat törő -  tehát jelentős -  költők 
intervenciójáról volna szó. Csak rájuk hivatkozó sznobok, modernista közhelyeket kolportáló 
sleppjük, zugesztéták szeretnék korszerűtlennek hirdetni teszem azt Csanádi Imre történelmi zama- 
tú és mai módon szellemes nyelvét, stílusát s azt az ars poeticát, amely nemcsak Vácié:
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Én úgy szeretnék népem 
mesélő emlékezetében 
pár szóban megmaradni

ahogy ma a beszédben 
példa s bölcsesség képpen 
közmondást szoktak bólogatni

Nem, fejlődésében, mozgásában nem lehet, nem szabad a költészetet korlátozni, de megcsonkítani 
sem. Árt a költészet ügyének mindenki, aki a fejlődést csonkítás árán s a hagyományőrzést a fejlő
dés rovására képzeli. Versek vallanak róla: ma mégis rájár a rúd azokra, akik a maguk művészi 
hittel já r t és művészi hitellel rajzolt útjukhoz ragaszkodnak. S aztán persze hogy akadnak, akik 
az innen fakadó keserűségeket is az egyetemes válságköltészet javára könyvelik el. Hivatalok nem 
tudnak a helyzet megjavításához segítséget adni, az irodalmi közélet költészetet tisztelő konstruktív 
erőinek — függetlenül a személyes esztétikai orientációktól -  s mindenekelőtt az irodalomkritikának 
kell itt támogatást nyújtania, nemcsak alkalomszerűt, hanem a korrektség és kölcsönös tisztelet 
rendjét megteremtve.

Összefoglalva ezt a gondolatot : közéleti költészetünk a szocialista demokratizmus, a szocialista 
erkölcs, közgondolkozás kialakításának új feladatát vállalva líránk újszerűségének is egyik legpregnán
sabb vonását adja. Keserű, akár fájdalmas hangjait -  éppen mert nagyrészt szubjektív okokra 
vezethetők vissza -  nem lehet egy rabulisztikus általánosítás jegyében valamiféle „társadalmi vál
ságnak” tulajdonítani. Viszonylag csekély disszonáns hangjától eltekintve egészében, igeneinek és 
nemjeinek, örömeinek és elégedetlenségeinek egységével néphez hű, szocializmust szolgáló, küzdő
küszködő társadalmunkat híven kifejező és segítő líra ez -  új körülmények közt is méltó folytatója 
nagy hagyományainak.

C SETRI LAJOS

K ritika i szempontok az irodalmi stílustörténet elméletéhez

A stüusíogaXom sokféle értelmezhetősége nem csupán a köznapi élet különböző területein, valamint 
a művészettudományokban ismert, hanem az irodalom nyelvi közegét és annak stíluslehetőségeit 
vizsgáló nyelv- és irodalomtudományban is. E sokféle értelmű szóhasználat valamennyi jelentés
árnyalatára nem szükséges kitérnünk, elegendő csupán jeleznünk, hogy a különféle értelmű stílus
fogalmakkal kapcsolatban az irodalomtudományban is többféle stílustörténeti értelmezés alakult ki. 
Mielőtt azonban az egyes használatos stílustörténeti kategóriákat részletesen tárgyalnék, néhány 
elvi kérdés érintése feltétlenül szükséges.

Először: az antik retorikából kinőtt stilisztika a művészi, de legalábbis hatásos nyelvhasználat 
elemeit vizsgálta, rendszerezve a szemléletességet szolgáló szóképeket (trópusok) és az élénkítés, 
a fordulatosság eszközeit, az alakzatokat (figurák). A klasszikus stilisztika időtlen kategóriái a nyelvi 
stílus történeti változásainak elemzésére nem voltak alkalmasak, a múlt században diadalmaskodó 
történeti nyelvfelfogás szükségszerűen háttérbe szorította őket, de az irodalmi művek nyelvi anyagát 
funkcionális egységében és összefüggésében csak az utolsó pár évtized műközpontú irodalomelméleti 
iskoláival szorosabban összefonódó nyelvészeti törekvések igyekeztek megragadni. A hagyományos 
nyelvészeti stilisztika ugyan gyökeresen átalakul Saussúre általános nyelvészeti elméletének hatá
sára, langue és parole megkülönböztetése alkalmassá teszi egyéni stílusjelenségek (köznyelvitől 
eltérő nyelvhasználat) egzaktabb leírására, de még a Bally működése során kialakuló leíró stilisztika 
is a nyelvi elemek stilisztikája, sőt az új tudományág irodalmi érdeklődése is háttérbe szorul.

Másodszor: a XX. század második évtizedében a múlt század elsősorban analitikus-természet
tudományos módszereire adott tudományos reakció -  bár jórészt az új idealista törekvések hatására 
-  a szintetikus látásra törekszik, és bevezetője lesz annak a módszertani hullámnak, melyet a műköz
pontú irodalomelméleti iskolák több évtizedes divatja fémjelez. Az orosz formalizmusról, a cseh 
strukturalizmusról és a fenomenológia irodalomtudományi alkalmazásáról szóló tanulmányok a
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Kritika utóbbi számaiban tisztázták az elméleti összefüggéseket. Az irodalomtudomány által 
létrehozott ilyen típusú műmodellek azonban a stílus vizsgálatát is szükségszerűen átalakították. 
Ha Ingardennél a stílus még elsősorban a nyelvi műalkotás első két rétegét, a hangok és hangkép
ződmények, valamint a jelentésegységek rétegét is jelenti és Wellek-Warren irodalomelmélete is első
sorban a mű szemantikai rétegét nevezi stílusnak, egy pillanatra sem képzelik egy konkrét mű 
stílusának vizsgálatát az egységes struktúra többi rétegeitől elszakítva megoldhatónak. Egy konkrét 
műalkotás stílusa tehát jelentheti a hanganyag és a szemantikai réteg stíluslehetőségeinek vizsgála
tát, de jelenti — már Wölfflinnél is -  a kompozíció stíluslehetőségeit, végső soron pedig a műal
kotás teljes struktúráját. Attól a vitától függetlenül, hogy az ilyen egységes műstílus szükségszerűen 
normatív vagy deskriptiv kategória-e, ma már világos, hogy a korszerű tudományos felfogás 
számára a művön belüli egyes stíluselemeknek helyes leírása is csak a műalkotás egészéhez való 
vonatkozásukban, funkcionális összefüggésükben oldható meg.

Harmadszor: de a műalkotásokat élő egységükben, strukturáltságukban vizsgáló elméleti irány
zatok nem véletlenül szorították háttérbe a történeti szemléletet. A művészetek és ezen belül az 
irodalom folytonossága is megszakított folytonosság. A művekben megörökített művészi, formai 
és emberi élet-tendenciák viszonylagosan folytatódhatnak későbbi művekben, de teljességgel soha
sem ismétlődnek. Az a törekvés tehát, amely egy-egy műalkotás belső összefüggéseinek leírására 
alkalmas módszereket tud kidolgozni, nem szükségszerűen lesz képes megragadni alkotó és mű, mű 
és befogadó kapcsolatait, valamint az irodalmi tények egymásutánjában és hatásuknak korszerű 
ízléskategóriák által befolyásolt formájában kifejeződő irodalmi folyamatot, az irodalom történetét. 
A történetírás maga pedig, noha anyaga jobb megismeréséhez segítségül kell hívja a művek inter
pretálására kialakított módszereket, akár szinkron, akár diakron összefüggések megteremtéséhez, szük
ségszerűen szét kell törje a műalkotás eleven egységét, és olyan absztrakt kategóriákat kell létrehoz
zon, melyek az irodalmi tények egyidejű és egymásutáni halmazában rokon jelenségek, belső össze
függések megvilágítására lesznek alkalmasak. Az irodalom fejlődésének stílustörténeti felfogásai 
tehát szükségszerűen hoztak létre ilyen absztrakt stíluskategóriákat, melyek valamilyen értelemben 
szintén széttörik a műalkotás egységét, lemondanak egységének megragadásáról és inkább az élő 
egység egyes összetevőinek különféle szempontú megragadására lesznek alkalmasak.

Ezeket a stíluskategóriákat, mivel gyakran egészen eltérő aspektusból vizsgálják a műveket, 
aligha lehet egyértelmű logikai rendbe állítani. Legfontosabbak közülük tanulmányunk keretei 
között is tárgyalhatóak, de az itt érintettek távolról sem merítik ki az absztrakt stíluskategóriák 
valamennyi lehetőségét. Az azonos szempontból közelítő kategóriákra mégiscsak érvényes a logiká
nak egyik szabálya: a fogalom tartalma és terjedelme egymással fordítva arányos. Egy korstílus közös 
jellegzetességeinél pl. el kell tekinteni azoktól a vonásoktól, melyek csak egy nemzeti kultúrán 
vagy egy foglalkozási csoporton, osztályon vagy néprétegen, ill. művészetén vehetők szemügyre. 
Ezért a magyar manierizmusnak vagy romantikának mint fogalomnak tartalma jóval gazdagabb 
lesz, vagyis jóval több közös vonást fog tartalmazni, mint az európai manierizmusé vagy romantikáé 
általában, míg terjedelme, vagyis a közös vonások által meghatározott fogalom érvényességi köre 
szűkebb. S ugyanilyen logikai fölé- és alárendeltségi viszony állapítható meg Arany János egyéni 
stílusa és az Öszikék öregkori stílusa között.

Az egyéni stílus

A művészettudományokban régen kialakult gyakorlat, hogy a műalkotás stílusjegyeiről a bennük 
kifejeződő lelkiségre következtessenek. Az egyéniség vagy személyiség individuális, csak rá jellemző 
vonásainak stílusbeli kifejeződése iránt a romantika érdeklődött először elvi alapon. De ezt az állás
pontot vélik felfedezni -  nem egészen jogosultan -  már Buffon 1753-as akadémiai beszédében, 
különösen szállóigévé vált mondatában : ,,le style c’est l’homme même”. A polgári individualiz
mus és a Sturm und Drang zsenikultusza, valamint Kant és Fichte szubjektív géniuszelmélete 
azonban a korlátlan fantáziájú és jogú alkotóművész önkifejező aktusának tekintette a műalkotást, 
jelentőségét épp a műfaji és nyelvi normákat újrateremtő eredetiségben látva. így terelődött a 
figyelem a stílus egyéniséget kifejező voltára. A romantikus irodalomszemlélet jegyében végezték 
az első jelentős vizsgálatokat az írók egyéni stílusának feltárására, a stílusparódiák jelentkezése is 
összefügg bizonyos mértékig ezzel a divatos szemlélettel. Schopenhauer már a szellem fiziognómiá- 
jának tartja a stílust. Noha a művek mögött meghúzódó pszichológiai jelenségek magyarázásához
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sokban hozzájárult a pozitivizmus hatás- és környezetkutatása, a sok művész- és íróbiográfia, az 
egyéni stílus kutatása mégis leginkább a századvég pszichologizmusának, majd a modern mély- 
lélektani irányzatoknak (főleg a freudizmusnak) és az alaklélektannak hatására kezdett virágozni. 
Legjelentősebb eredményei a romanisztika terén láthatók, különösen Vossler müncheni iskolája 
s azon belül is elsősorban Leo Spitzer tanulmányai pl. Jules Romainsről, Charles Peguyről, Proust- 
ról, Racine-ről stb. említendők. Ó -  legalábbis pályája első szakaszában -  stíluson nemcsak művészi 
nyelvhasználatot ért, a nyelvesztétikai szempont jegyében, hanem kifejezetten egyéni művészi 
nyelvhasználatot. S míg Vosslernél a művészin, nála az egyénin van a hangsúly, egy stílus totál
képét akarja felállítani s ezen azt érti, hogy: . minden stilisztikailag figyelemre méltó jegyet
egy szerzőnél összegyűjteni és személyiségével összefüggésbe hozni”. A nyelvtanban „megfagyott 
stilisztikát” látó Spitzer a 20-as évekig csaknem kizárólag — rendkívüli nyelvtudására és intuitív 
stílusérzékére támaszkodva -  egyéni stílusvizsgálatokat folytatott, csak később tolódott el figyelme 
a műalkotás struktúrája és a nyelvi korjelenségek kutatása felé. Jelentős egyéni stílusvizsgálatokkal 
rendelkezik több más nagy német romanista, pl. E. R. Curtius, Hatzfeld, az olaszok közül főleg a 
Croce-tanítvány Bertoni, míg a francia „explication de textes” körében kifejtett igen jelentős 
egyéni stíluskutatások közül kiemelhetjük Thibaudet Flaubert-könyvét és Mabillau munkásságát. 
Bár nem kifejezetten stílustörténeti jellegűek, hanem inkább a német szellemtörténet egyik repre
zentatív körének, a George-körnek zseni-kultuszát fejezik ki Gundolf monográfiái (Goethe, George 
stb.), az egyéni stílus elemzése tekintetében is figyelemre érdemesek.

A fenomenológiával való módszertani összefüggésük miatt ugyan rokonai a műközpontú törek
véseknek, mégis érzékenyen reagáltak az egyéni stílus sajátságaira az egzisztencializmus, elsősorban 
Heidegger hatása alatt álló irodalomtudományi törekvések is. Bár Heidegger saját Hölderlin- és 
Nietzsche-interpretációiban nem annyira az elemzett művek egyéni stílussal kapcsolatos sajátságait 
érzékelte, mint inkább bölcseletének problematikáját érezte beléjük, a hatása alatt álló Staiger és 
Kommerell szubtilis stílusérzéke sokban hozzájárult a német klasszika, elsősorban Goethe stílusá
nak megismeréséhez.

Az egyéni stílus iránti fokozott érdeklődés azonban szorosan összefügg azzal a hittel, hogy 
a stílusjegyek az alkotó lelkiállapotának hű kifejezői, hogy az alkotó élményei, élményszerző képes
ségét befolyásoló lelki alkata és intenciói egyaránt nagy biztonsággal leolvashatók a műről. Ezzel 
szemben a modern esztétikai felfogások, amelyek az alkotó személyiséget nem azonosítják saját 
partikuláris szubjektumával — pl. Lukács esztétikája is —, inkább alkalmasak arra, hogy a költészet 
több ezer éves fejlődésének legtöbb műtípusát helyesen értelmezzék. Ezért nyer viszonylagos jogo
sultságot a műközpontú iskoláknak mindenfajta pszichologizmus és Erlebnis-hajhászás elleni éles 
fellépése. A józanabb irodalomtörténészek mindig is kétkedéssel nézték a stílusjegyek indiciumként 
való felfogását. A pozitivizmus felől az akkor már korszerű szellemtörténet irányába tartó Petersen 
már 1913-as baseli székfoglalójában megkérdőjelezte a módszer jogosultságát: ,,. . .  ha a külső 
formát csak az eszme önkibontakozásának vagy a személyiség akaratlan kiömlésének fogjuk fel, a 
tudatos technikát és a művészi reflexiót elhanyagolhatjuk, akárcsak a kísérletező kedvet, mely alkal
masint idegen stílusformákban utánozva vagy versenyezve próbát tehet, valamint az idegen minták
tól való öntudatlan függést.” Az orosz formalisták, prágai strukturalisták pszichológiaellenes- 
ségére, Ingarden éles polémiájára elég csak céloznom. A műközpontú elméletek összefoglaló német 
kézikönyve, Kayser műve az egyéni stílus létét vonja kétségbe, azt állítva, hogy Goethe műveit, 
ha név nélkül maradtak volna fenn, stíluskritikai kritériumok alapján nem lehetne egyetlen életmű 
részeinek felismerni, mind az életkori változásokkal, mind a műfaji sajátosságokkal összefüggő okok 
miatt. De az angolszász kriticista irányok pszichologizmus-ellenessége is ismert. Egész sor ezzel 
kapcsolatos „fallacy”-t, tévedést mutattak ki a hagyományos scholarschip szemléletében, pl. 
Wimsatt híres „intentional fallacy”-ja.

Ha ezzel a radikalizmussal nem is érthetünk egyet, sőt a marxista stílustörténeti kutatások egyik 
leggyümölcsözőbb stúdiumát kell látnunk az egyéni stílus fejlődésének ábrázolásában, az előbb 
említett kritikai szempontokat figyelembe véve ki kell küszöbölnünk a pszichologizmus hibalehető
ségeit. Mivel azonban az egyéni stílust nem tekinthetjük az absztrakt stíluskategóriák közül a legalkal
masabbnak stílustörténeti szintézis megteremtésére, sőt a körében végzett kutatásokat egy lehet
séges szintézis anyaggyűjtő előiskolájának kell tartanunk, ezért az egyéni stílusnak egyéb absztrakt 
stíluskategóriákkal, különösen a korstílussal való összefüggéseit kimunkálni stílustörténeti kutatá
saink egyik legfontosabb feladata lesz.
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Földrajzi, faji és politikai stíluskategóriák

A földrajzi környezet stílust befolyásoló hatása szükségszerűen érvényesül a történelem korábbi 
korszakaiban, amikor az ember helyhez kötöttsége nagyobb volt. Archaikus korok művészetének 
kutatásánál ezt a komponenst mindig tekintetbe kell venni. Különösen a francia tudományos gon
dolkodásban volt erős és hosszú ideig pozitív ennek a kategóriának az utóélete. Montesquieu 
elméletének nyomán Madame de Staelnál és a pozitivista Tainenél egyaránt ki lehet mutatni. 
De Winckelmann is nagy jelentőséget tulajdonított a földrajzi környezetnek a görög művészet 
stílusának kialakításában. A múlt század pozitivizmusának darvinista biologizmusában ezek a 
földrajzi stíluskategóriák szorosan összefonódtak a törzsi és faji kötöttségek kategóriáival pl. a 
Scherer-iskolában. Századunkban az európai irodalom korszerű jelenségeinek értelmezésére ezeket 
a kategóriákat már csak a náci fajelmélettel kacérkodó vagy azt szellemileg előkészítő stíluselméletek 
(északi és déli ember-komplexum, Worringer, Scheffler gótikus embere, Nadler törzsi irodalom- 
története, Petersen faji komponense stb.) használták nagy előszeretettel, bár a korábbi évszázadok 
irodalomtörténeti folyamatára való alkalmazásuknak viszonylagos jogosultságát pl. a német 
irodalomtörténet nadleri felfogásában nem lehet tagadni.

A nemzeti stílusjegyek jelentősége sokkal nagyobb. A művészet anyagának stílust befolyásoló 
sajátságai és törvényei általánosan ismertek a képzőművészetekkel, zenével, megjelenítő művészeti 
ágakkal kapcsolatban, csak az irodalom anyagának vagy inkább közegének stílust befolyásoló 
szerepével számolnak ritkábban. Érthető ez azoknak esetében, akik stíluson az individualizált 
nyelvhasználatot hajlandók csak érteni, de az idiomatológia jegyében érdekes vizsgálatok utalnak 
arra, hogy az egyes népek nyelvrendszere legalábbis az idegen számára feltűnő stilisztikai értékeket 
mutat. A képzőművészetek erősen „nemzetközi” nyelvével szemben tehát az irodalom nemzeti 
keretekhez kötött kifejezés, melyben a nemzeti stílus jegyei feltétlenül felismerhetők. Ezek a jegyek 
azonban nemcsak a nemzeti nyelvben, hanem a nemzeti történelem során sajátosan módosult 
formanyelvben stb. is kifejeződnek. Maga a nemzet mint stílusalkotó komponens is veszít jelentő
ségéből a nyugati kultúrkörben, az urbanizálódás és technicizálódás eléggé uniformizált életke
reteket biztosít, s ez a művészet internacionális (pontosabban kozmopolita) divathullámaiban 
is kifejeződik. Az elmaradottabb országok népeinél viszont ezt a komponenst, mely sok helyütt 
most Van igazán bontakozóban, fokozottabban kell számba venni.

A műfaji stílus

Az egyes nemzeti nyelveken belül is kialakul a stílusfejlődésnek bizonyos munkamegosztása. 
Hatzfeld nagy kritikai bibliográfiájának stílustörténeti fejezetében joggal utal a költészet és próza 
nyelvének külön fejlődésére. A műfajok stílust befolyásoló szerepe a három stílusnem klasszicista 
gyakorlata idején bevett tény volt. Ma ez a felfogás vitatott, sokak szerint a lényegében normatív 
poétika műfajai a kor irodalmát keresztmetszetében, szinkronikusan írják le, s így eredményei a stílus- 
történet diakronikus szempontjával nem egyeztethetők össze. Egyébként a műfaji kereteknek a 
romantika óta végbement feloldódása és összeolvadásuk jelei az élesen kirajzolódó műfaji stílus 
elmosásához járultak hozzá.

De épp a 20-as évek óta termékeny stílus- és formakutatások folytak a műnemek és műfajok 
keretei között. Az a tény önmagában, hogy a műközpontú interpretációs eljárás jelentős eredmé
nyeit is a nagy műnemek alapján rendszerezték -  a németeknél pl. Benno von Wiese és Fritz 
Martini gyűjteményeire utalok -, önmagában is jelzi stílusinterpretáció és műfaji problematika 
összefüggését. Staiger Grundbegriffe der Poetikje (Zürich, 1946) pedig a hagyományos műfaji kate
góriákat a heideggeri idő-fogalomra alapozott emberi magatartásformákká oldva a műfajelméletet 
is antropológiai stílustipológiává alakította át.

A német szakirodalomban Walzel hatására fellendülnek a stílus- és formatörténeti kutatások is, 
az ún. Stilforschung és Formforschung. Műfajtörténeti monográfiák sorozata jelenik meg: Viëtoré 
a német ódáról, G. Mülleré a dalról (később tanulmánya a német líra alapformáiról), W. Kayseré 
a balladáról, W. Mönché a szonettről stb. A líra nyelvének és képvilágának történeti kutatásában 
jelentős Hermann Pongs: Das Bild in der Dichtungja és Walter Killy: Wandlungen des lyrischen 
Bildesje. És -  ha a történeti szempont háttérbe is szorul -  a műközpontú iskolák interpretációs 
gyakorlata is elsősorban a líra leendő stílustörténete számára gyűjtött sok hasznos anyagot.
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Az epikában főleg az ősi epika műfaji stílusai tekintetében, valamint a modem epika időviszonyai 
vonatkozásában (G. Müller) születtek jelentős eredmények, végül az elbeszélés szempontjából, 
a point of wiew technikának elméleti rendszerezése terén, szoros kapcsolatban a modern prózai 
epika időviszonyaival. De a dráma körében folytatott stílusvizsgálatok közül is sokat meg lehetne 
említeni, pl. G. Wilson Knight Shakespeare-kutatására alapozott imagery-technikáját, mely a 
„temporal” (időbeli) mellett a „spatial approach” (térbeli megközelítés) metódusával vizsgálva a 
nagy drámaköltő képeit, műveinek atmoszféráját finoman képes érzékeltetni. A wölfflini-walzeli 
Formforschung nyomában haladó V. Klotz érdekes drámatipológiája a dráma zárt és nyílt formái
ról szóló müvében, a modern és különösen az epikus drámára vonatkozó kutatások, valamint a 
mindegyik műfaji stílus területén egyaránt sokat ígérő vizsgálatok a motívumok és vezérmotívumok, 
a zenei formák és szerkezet, valamint a film montázstechnikájának, irodalmi hatásának feltárására 
egyaránt jelentősek.

A korstílusok és a stílustipológia problematikája

Az eddig tárgyalt stílusalkotó komponensek, még a közülük legfontosabb, a nagy alkotói szemé
lyiség stílusának kisugárzása sem teremthetik meg az irodalomtörténeti folyamat összefüggő stílus
történeti ábrázolásának, a stílusváltozások megmagyarázásának, kollektív stílusjelenségek értelme
zésének, végül az irodalomtörténeti folyamat ábrázolásához feltétlenül szükséges periodizálásnak 
feltételeit. A történeti szempont első jelentkezése a stílus értelmezésében egyúttal csírájában tartal
mazta a korstílus (Epochenstil) később kialakuló fogalmát. De Winckelmann képzőművészet- 
történeti stílusfogalma a görög művészet fejlődését, stílussajátságait már összekapcsolta a művet 
teremtő görög ember lelkületével, az „edle Einfalt und stille Grösse”-bői a görögséget akarta 
rekonstruálni. Herder és Hegel történetfilozófiája, valamint a comte-i pozitivizmus törekvése a 
„histoire sans noms” megírására egyaránt kedveztek az olyan törekvéseknek, melyek a stílustörté
neti kutatásokat is a kor és népszellem ideáltípusának megkonstruálására, metafizikai lényegének 
elvonására, sőt szinte költői megtestesítésére használják fel. Ilyen Burckhardt itáliai reneszánsz
embere és ennek jegyében születik meg Nietzschénél a kultúrmorfológiai stílusfogalom, mely a XX. 
század történeti és etnográfiai kutatásaiban pl. Spenglernél, Frobeniusnál, Toynbeenél oly nép
szerűvé válik.

A művészet történetét stíluskorszakok egymásutánjában megragadni akaró stílustörténeti szem
pont ilyen előzmények után lényegesen a múlt század végén alakul ki és századunk elejére lesz nép
szerűvé. Wölfflin és Gurlitt barokk-kutatásaiban és Riegl stílustörténeti vizsgálataiban egyrészt a 
nevek nélküli történelem igénye, másrészt a történelmi relativizmus válik ihletővé, Viszont Wölf
flin művészetelméleti főművében, a Kunstgeschichtliche Grundbegriffeben (München, 1915) a reneszánsz 
és barokk művészettörténeti korszakainak látásmódját jellemezni akaró öt ellentétes értelmű 
fogalompárjával megnyitja az utat a stílustörténeti és stílustipológiai szempont összeolvasztásához. 
A stílustipológia, amely olyan művészlélektani tipológiai előzményekre tekinthet vissza, mint Schiller 
naiv és szentimentális költője, a romantikusok és Hegel klasszikus-romantikus ellentétpárja, Nietz
sche apollói ésdionüzoszi típusai stb., a század elején Dilthey világnézet-tipológiája (Die Typen 
der Weltanschauung . . . , Berlin, 1911) nyomán lesz újra népszerűvé a szellemtörténetk ereiében. 
Wölfflin eredetileg induktive elvont kategóriái később a reneszánszból barokkba differenciálódó 
látásmód-magyarázata helyett az egész művészettörténet fejlődésének értelmezésére kitágítva az 
ún. hullámelmélet divatját segítették elő, és igen alkalmassá váltak arra, hogy a szellemtörténet 
világnézeti tipológiájával egyesítsék és az irodalomtörténeti folyamat értelmezésére is felhasználják 
őket. Ezt az egyesítést végezte el O. Walzel a Wechselseitige Erhellung der Künste (Berlin, 1917) c. művé
ben. A nyomában fellendülő korstíluskutatások nagy részének jellemző vonása az egymást követő 
stíluskorok polarizált lényegének szembeállítása. A legjelentősebb ilyen mű Fritz Strich könyve 
volt a német klasszikáról és romantikáról, mely az öt wölfflini ellentétpárt a kiteljesedés (Vollendung) 
és végtelenség (Unendlichkeit) egyetlen ellentétpárjába sűrítette és a német klasszika és roman
tika ellentétes lényegének tartva, egymással mereven szembeállította őket. Strich műve nem csupán 
a polarizáló felfogásnak jó példája, hanem annak is, hogy a szellemtörténet és stílustörténet össze
házasítása legtöbbször stílustipizáláshoz és egy-egy kor metafizikai lényegének kutatásához, vala
mint ilyen ideáltipikus korlényeget hordozó embertípus kivetítéséhez vezet. О maga így foglalja
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össze elmélete lényegét : „Az örök forma egységes és sajátos megnyilvánulását az időben . . .  az 
időszak stílusának nevezik. A stílus tehát az időtlen emberség időbeli megjelenése . . . ezért a 
szellemtörténet szükségszerűleg stílustörténet.”

Az irodalmi korstíluskutatdsok kezdetei

Már a historizmus és a pozitivizmus jegyében is történtek kísérletek az irodalmi folyamat kor
szakolására, rokon törekvések rendszerezésére, a jelentős írói egyéniségek körül kialakuló iskolák, 
valamint a világnézetükben és művészi programjukban többé-kevésbé körülhatárolható irányzatok 
leírására. De nem csupán a pozitivizmus pszichologizmusának érdeklődése fordult elsősorban az 
írói törekvések eszmei-világnézeti és szociológiai előfeltételei felé; a század elején induló szellem- 
történet is elsősorban eszmetörténetként bontakozott, Unger fellépésének jegyében. Az új idealista 
törekvések elsősorban a romantika rokon mozgalmában igyekeztek világnézeti támaszt találni, 
s a német szellemtörténetnek mindig is elsőrendű témái közé tartozott a romantikának és előzmé
nyeinek kutatása. Míg azonban a romantikát mint mozgalmat a művészi program és az emberi 
magatartás felől könnyebben meg lehet ragadni a maga egységében, a szellemtörténeten belüli 
korstílus- és formajelenségek egzaktabb kutatása -  Hildebrand és Wölfflin formalizmusának hatá
sára -jórészt a barokk-kutatások kezdeteivel függ össze. Az irodalmi barokk-kutatások fellendülése 
az I. világháború éveiben kezdődik, és a háború utáni évtizedben válik divatjelenséggé, összefüggései 
a kor válsághangulatával, az avantgarde egymást gyorsan váltó stílusirányzatai következtében 
megrendült és dinamikussá vált korízléssel világosan kimutathatók. Hauser hívja fel nyomatékosan 
a figyelmünket arra, hogy saját korunk ízléskategóriái milyen erősen befolyásolják régi művészeti 
korok stílusának megítélését. Ez már a képzőművészet stílustörténeti kutatásainak kezdeteinél is 
megjelenik: Wölfflin barokk-kultusza a kortársi impresszionizmus festői látásmódjának, Max 
Dvorák fokozott érzékenysége a manierizmus stílusjelenségei iránt pedig az expresszionizmusénak 
hatásával függ össze. Nem csoda, hogy az irodalomtörténeti kutatások számára is a dinamikusabb, 
kevésbé harmonikus korok írásművei váltak igazán jelentőssé, a szellemtörténet vizsgálati módjá
nak megfelelően „megértendő” jelenséggé.

Bár mind a szellemtörténet világnézeti, mind a wölfflini kategóriák stílustipológiája egyaránt az 
antitetikus látásmódnak kedveztek, és hozzájárultak (Walzelnél, Spoerrinél stb.) a barokk jelensé
geinek magyarázatában a folyamat leegyszerűsítéséhez -  mint Strich klasszika-romantika felfogásá
ban - , ez a korlényegeket egymással élesen szembeállító módszer a német tudományon belül sem 
tudott egyeduralomra jutni. Strich nézetével polemikusán fordul szembe Korffnak a Goethe-kor 
egységét, folyamatszerű összefüggéseit feltáró műve, s a konkrét stílustörténeti kutatások által fel
halmozott tényanyag felbontja a zárt stíluskorszakok képzetét. Egyébként is a szellemtörténet kor- 
stíluskutatásaiban soha nem vált egyeduralkodóvá a formatörténeti szempont, mindig összeszövő
dött az eszme- és társadalomtörténeti, valamint szociológiai megközelítés módszereivel.

A szellemtudományok korstílusfogalma

Bár a német szellemtörténet különböző irányzatait és a velük rokon törekvéseket más nemzetek 
irodalomtudományában, sőt az összehasonlító irodalomtörténeti kutatásokban nehéz volna mód
szertanilag közös nevezőre hozni, legtöbb irányzatának közös vonása az, ami ellen német irodalom
tudósok is korán tiltakoztak: metafizikai korlényeg keresése. Az Epstein, Benno von Wiese és mások 
által korán felvetett és később Wellek barokk-tanulmányában joggal ismételt vád méltán éri azt 
a felfogást, amelyet legpregnánsabban talán Nicolai Hartmann foglal össze a Das Problem des geisti
gen Seins c. művében. Eszerint, bár megközelíteni csak az objektivált szellem művein lehet, a kor
stílus maga az objektív szellemnek a része, egy korszak embere „érzékelés-, látás- és hallásmódjának 
élő belső formája” , mely ugyan a nevelés útján öröklődik, de lényege éppen öntudatlan reguláló 
erejében van, s amint tudatossá, egyúttal modorrá és epigonsággá is válik. Ennek a stílusnak a tör
ténelmi változásai szorosan összefüggnek az objektív szellem többi formájának változásaival. 
Az egyén rendelkezik ugyan mozgási szabadsággal, de csak vagy a kor ízlése jegyében, vagy tuda
tosan ellene, viszont akkor is állandóan vele számolva alkothat, művei tehát a kor jegyét szükség
szerűen magukon viselik. S az egyén és korstílus viszonya? Ahogy az egyes személyiségek szellemé-
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nek mechanikus összege nem azonos az objektív szellemmel, az egyéni stílusok összege, de még a 
statisztikai középarányosa sem azonos a korstílussal. A korstílus csak egyéni stílusokban és egyedi 
művekben valósul meg, de azoknál mégis több, azokat ugyan tartalmazza, azok viszont sosem 
foglalják teljesen magukba őt.

Ez az egy-egy történelmi periódus társadalmi tudatának egységét és szervezettségét a sprangeri 
struktúrafogalomra emlékeztető módon felfogó nézet a stílustörténet tényeivel nem igazolható. 
Az utóbbi fél évszázad kutatásai éppen az egységes stíluskorokat tüntették el, és még a magas kultúra 
ízlését kiszolgáló egykorú művészeti alkotásokban leolvasható stílustendenciákon belül is megkülön
böztetnek uralkodó és időlegesen háttérbe szorított, de létező stílustörekvéseket, a társadalmi 
hierarchia alján élő rétegek népművészetének stílustendenciáiról mint az összképet gazdagító 
tényezőről nem is beszélve. Az újabban oly népszerű manierizmus is csak egy ilyen, bár 1520-90-ig 
többé-kevésbé uralkodó stílustörekvés a legújabb kormonográfiák szerint is, mely jegyeiben nem
csak az egyes életművökön, hanem gyakran az egyes műalkotásokon belül is bonyolultan ötvöződik 
a reneszánsz-klasszicizmus szívósan továbbélő s a korabarokknak a jövő század művészetét előlegező 
stílusjegyeivel.

De a szellemtörténeti korstíluskutatásoknak a konkrét műveken leolvasható stílusjegyeket oly 
könnyen meghaladó és gyakran kevés adatból is közös korlelkületet konstruáló eljárásmódját is jobb 
színben tünteti fel egy mozzanat : a szintézisteremtés igénye. Stílus- és formajegyek, nyelvi és struk
turális sajátosságok alapján ugyanis lehet és kell is összefüggő stílustörténetet írni, bár ennek meg
valósulása még rengeteg munkát kíván, de stílustörténeti alapon irodalomtörténetet írni, vagyis az 
irodalomtörténeti folyamat belső összefüggéseit ábrázolni s a szükséges periodizálást végrehajtani 
aligha lehet. A művészi eszközöknek a fejlődésében van némi immanens törvényszerűség is, ezért 
az egyszer létrejött stílusjegyek és formai eszközök, ha időnként ki is hullanak a gyakorló művészek 
emlékezetéből, elvben rendelkezésükre állanak, és bármilyen történelmi korszak művészete fel
használhatja őket. Tisztán stílusjegyek alapján tehát egyetlen irodalomtörténeti korszak egységét, 
nemcsak abszolút, de relatív egységét sem lehet tételezni, hisz egymásnak ellentmondó stílusjegyek 
állhatnak ugyanannak a korízlésnek szolgálatában, másrészt ellentétes ízléseket és világnézeteket is 
szolgálhatnak azonos stílus- és formajegyek. Legfeljebb arról lehet szó, hogy különböző „lelki” 
stílusú korok különböző stílusjegyeket részesítenek előnyben, mert ha az egyes korstílusokban a 
hordozott mondanivalóval szemben meg is őrzik viszonylagos kötetlenségüket a formai elemek, 
valamilyen hierarchiájuk mégis kialakul, éppen azok ajegyek kerülve a hierarchia csúcsára, melyek 
vagy a legjobban megfelelnek a korszak esztétikai kultúrájának és ízlésének, vagy legalábbis a leg
kevésbé vannak vele ellentétben. Az viszont aligha tagadható, hogy az uralkodó stílusjegyek hiá
nyában vagy legalábbis a hierarchia rendjének felforgatása mellett is létrejöhetnek a kor ízlésének 
megfelelő nagy műalkotások, melyek a kor emberségének problematikáját az adott időszak legma
gasabb és legmodernebb színvonalán ragadják meg.

A szellemtörténésznek tehát relatíve igaza van, amikor az objektiválódott stílusjegyek ellentmon
dásossága miatt a korok egységes struktúráját inkább a művekben is adott és a többi tudatforma 
történeti kutatásában is igazolható művelődéstörténeti tartalmak felől igyekszik megteremteni, de 
kérdés, hogy 1., akár művelődéstörténeti megközelítésből is lehet-e tételezni korok ízlésének egységes 
struktúráját nemcsak viharosan változó korokban, hanem a viszonylag állandósultabb szemléletű 
korok esetében is, valamint 2., jogosult-e a korreláció belső oldalára, a tartásra, ízlésre, látás- és 
viselkedésmódra is átvinni a stílus elnevezést, amely pedig eredetileg csak az objektiválódott oldal 
elnevezésére szolgált? Azt hiszem, a szellemtörténeti eljárásnak ez a tudománylogikailag egyáltalán 
nem megnyugtató oldala tette annyira gyanússá a korstílusok egész problematikáját az egzaktabb 
tudományosság polgári híveinek szemében is. Ha azonban a marxista irodalomtörténetírás elfogad
ja a korstílusfogalom szélesebb értelmű használatát, kiküszöbölheti a szellemtörténeti korstílus- 
kutatások legnagyobb módszertani buktatóját: az ízléskategóriák történeti változásainak okait nem 
az ízlés immanens fejlődésében, de nem is csupán a társadalmi tudat — a szellemtudomány szóhasz
nálatában az objektív szellem — változásaiban, hanem végső fokon a társadalmi lét formáinak 
átalakulásában fogja megtalálni. Ugyanakkor sokat remélhet egy fejlődő marxista tudományág, 
a társadalmi pszichológia jövendő ízléstörténeti kutatásaitól.

26



A periodizáció problematikája

A stilustörténeti rendezőelv tudományosságának és igazságának mércéje, hogy mennyiben lehet 
vele végrehajtani az irodalomtörténeti anyag vizsgálatából elvont, belső fejlődésének törvényeit és 
szakaszait leghívebben visszaadó korszakolást, periodizációt. A pozitivizmus mechanikus periodi
zációs elvei, melyek évszázadokra és azon belül évtizedekre osztották a folyamatot, majd a darwini 
és spenceri biológia befolyására a nemzedékek váltásának merev alapul-vevése joggal hívták ki 
maguk ellen a kevésbé mechanikus törekvéseket. De a társadalomtörténeti korszakok mechanikus 
átvitele sem lehetett kielégítő, mert ha Breysig megállapítása, hogy hosszú távon az európai törté
netben a szellemi életnek kétszer annyi periódusa van, mint a társadalminak, naivságnak is bizo
nyult, az egyenlőtlen fejlődés problémáira ráirányította a figyelmet. Ezért, bár az egyes stíluskor
szakok elnevezésére ma is gyakran használnak társadalmi és politikai eredetű megjelöléseket (XV. 
Lajos stílus, empire stb.), a mechanikus külső elnevezés mögött igyekeznek a megnevezett kor belső 
összefüggéseit, más koroktól megkülönböztető eredetiségét feltárni. Ennek alapját nyilván a szellem- 
történetnek az egész szellemi felépítmény egységét hirdető tanai vetették meg, mert ha valamennyi 
tudatforma változása közös okának, a társadalmi viszonyokban végbemenő átalakulásoknak a fel
fedezéséig nem is jutottak el, a társadalmi tudatformák kölcsönhatásának, sőt az egy-egy történelmi 
korszakban általában vezető, uralkodó tudatformának felismeréséig igen. Az összefüggő stílus
történeti periodizáció nehézségei viszont arra kényszerítették őket, hogy vagy általában az éppen 
uralkodó, ill. legalábbis általuk annak tartott tudatforma fejlődésének vagy a politikai változások
nak periódusait kényszerítsék rá a művészetek történetének folyamatára, és a stílustörténet nyújtotta 
érveket csupán ezek illusztrálására használják fel. A legjobban itt is azok a korok jártak, melyek 
nagy művelődéstörténeti korszakokkal estek egybe, mert ezek egységét egyik tudatforma területéről 
sem lehetett kétségbe vonni. Az egyetlen következetes formatörténeti kísérlet, Böckmann: Form- 
geschichte der deutschen Dichtungja, mint fejezetcímei is mutatják, valóban a nyelvi stílus korszakosán 
alapvető jellegzetességeiből indul ki. De formán ő is többet ért, mint pusztán külső formát: Dilthey 
és az egzisztencializmus együttes hatására az ember önmagát megragadásának, önmagáról tájéko
zódásának szervét érti rajta.

A periodizáció elveinek kutatóit a húszas-harmincas években nagyon foglalkoztatták a nem
zedékek váltakozásának problémái is. Pinder már igyekezett a pozitivizmus mechanikus gene
rációváltási elvét árnyaltabbá tenni, sőt, feltételezve, hogy az emberek egyéni életükben is át
mennek a fiatal, érett és öregkor szakaszán, számolt több nemzedék egymás mellett, egy időben 
élésével. Mivel pedig az életkorok gondolkodási sajátságának megfelelően a különböző nemze
dékek belső időszámítása és életérzése más és más, pusztán nemzedéki alapon is feltételezte az 
egy időben élők különbözőségét. Üj korstílusok keletkezését is erre a generációs ellentétre akar
ták visszavezetni, noha világos, hogy nem’ minden új nemzedék hoz magával új korstílust, tehát 
új stílusok keletkezésének végső magyarázatául a generációs elv nem szolgálhat. A hosszabb ideig 
uralkodó, több nemzedék életét átfogó korstílusok belső változásainak magyarázatánál viszont 
számolni kell vele.

Következetes stílustörténeti periodizációról pusztán a stílusjegyek tekintetbe vétele értelmében 
tehát aligha beszélhetünk a polgári irodalomtudományban. A stílustörténeti rendező elv csak a 
szélesebb értelemben vett stílusfogalom felhasználásával valósulhatott meg gyakorlatilag. C. J. 
Friedrich tanulmánya (Style as the principle of the historical interpretation) is azért beszélhet a stílusról 
mint az egész emberi történelem interpretációs elvéről, mert nem csupán a művészetek, sőt az ő 
esetében nem csupán az esztétikai kultúra, hanem az egyes történeti korszakok emberlétének „stí
lusát” érti rajta.

A stílusváltás problémái

A korstílusok elméletével foglalkozókat mindig nagyon érdekelték a stílusváltások korszakai. 
Kétségtelen, hogy a formai jegyek az ilyen korszakokban még kötetlenebbül viselkednek az őket 
hordozó tartalmakkal szemben : az új stílust előlegező vagy annak formajegy-hierarchiájában elő
kelő helyen álló stílusjegyek a régi kultúrkorszak emberének mondanivalóját hordozhatják, és for
dítva. Ezért a stílusváltások, melyek a szélesebb értelemben vett stílusfogalom esetében a legtöbb
ször életváltást, sőt életformaválságot is jelentenek, két szempontból is érdekesek a stílustörténet
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elmélete számára : 1. periodizációs szempontból, mert az új jelentkezése és a régi -  bár hanyatló -  
továbbélése időszakában, rendszerint hosszabb, évtizedekig vagy nemzedékeken át tartó időszaká
ban merev évszámot megtenni a két korszak közötti határkőül lehetetlen. 2. Mert az új stílusok 
jelentkezésének időszakával kapcsolatban érdemes leginkább olyan kutatásokat végezni, melyek a 
stílusok keletkezésének okait akarják megvilágítani. A polgári tudományban sokféle magyarázat
variáció keletkezett az egyes korstílusokra vonatkozólag. A leggyakoribb az eszmetörténeti eredez- 
tetés, de Riegl óta szociológiai szempontok is jelentkeznek. Sedlmayr maga is egyes szociológiai 
csoportokat tart a stílusok hordozójának, Arnold Hauser pedig az egész művészettörténetet úgy 
írta meg stílustörténeti alapon, hogy az egyes stílusok keletkezését mindig szociológiai összetevőkre 
vezeti vissza, néha valósággal a vulgáris szociologizálás veszélyébe keveredve. De ahogy azok a 
kísérletek sem sikerültek, melyek egy-egy nagy stíluskorszak metafizikai lényegét egyetlen formu
lára akarták visszavezetni, pl. Friedrichnél a barokk „cult of power”-ja, a hatalom kultusza, 
ugyanúgy a stílusok keletkezésére vonatkozó sokféle magyarázat is csak növelheti a tudósok szkep
szisét. Ezért valóban gyakori az a fajta állásfoglalás, melyre Klaniczay utal Friedrichnél, s mely 
a stílus irracionális változásait lényegében megmagyarázhatatlannak tartja.

Az újabb stílustörténeti kutatások néhány jellemző vonása

A pozitivizmus és a szellemtörténet igyekezett ugyan bizonyos törvényeket megragadni az emberi 
szellem és a művészet fejlődésében, de módszereik elégtelensége a törvényekbe vetett hitet is disz- 
kreditálta. Maradt a neopozitivizmussal rokon ténytisztelet, az irodalmi művek nyelvi és struktu
rális sajátosságainak tisztelete. A műközpontú irodalomtudományi iskolák legtöbbje elvileg korlá
tozta magát a műstílus vizsgálatára, a „close reading”-re. Ezzel az interpretációs, kriticista és 
strukturalista gyakorlattal, ha eleinte a történeti szemlélet, az „extrinsic approach” következetes 
elvi elutasításával is, mégis hatalmas anyagot dolgoztak fel minden későbbi lehetséges irodalom- és 
művészettörténet stílustörténeti megalapozására. Ezek a történeti szemléletet elutasító irányzatok 
azonban csak néhány évtizedig tartottak ki orthodox elméletük mellett, igényes gyakorlatukkal 
pedig már menet közben ellentmondásba kerültek saját elveikkel. Ma mind feloldódóban vannak. 
Wellek is elégtétellel állapíthatja meg; „A negyvenes években a New Criticism virágzása idején 
a történelmi »scholarschip« defenzívában volt. . . De az utóbbi években kezdett megfordulni a 
helyzet, és a criticism, az irodalomelmélet, az irodalom mint szimultán rend vizsgálatának és érté
kelésének teljes módja, kétségbevont és háttérbe szorult. A New Criticism és pillanatnyilag minden 
criticism defenzívában van.” Staiger pedig, aki ugyan saját interpretációs gyakorlatában sohasem 
hanyagolta el teljesen a történelmi összefüggéseket, Heideggerrel való levélváltása óta fokozatosan 
revideálja szemléletét, és ma interpretációs módszerének a stílustörténeti szemponttal való össze
egyeztetésén fáradozik.

De a történetiséghez való fordulás előbb-utóbb minden műközpontú irányzatnál kimutatható. 
A franciáknál pl., noha a francia irodalomtörténetírás hagyományai következtében a strukturaliz
mus divatja sem tudta teljesen kiszorítani a történetiséget, ma régmúlt korok műalkotásait is mű
központú strukturalista elemzéssel megközelítő módszerek (R. Barthès, G. Picon) és a filozófiai 
gondolatstruktúrákat megragadni akaró törekvések (Goldmann Dieu caché-je Pascal és Racine 
magyarázatára) mellett a strukturalizmus a korstíluskutatásokkal is ötvöződik, legvilágosabban az 
ún. genfi iskolában. Különösen a barokkra vonatkozó kutatásokban, melyeknek kibontakozását 
nemcsak a franciák klasszicizmus-központúsága, hanem d’Ors barokk-felfogásának dezorientáló 
hatása is akadályozta. Jean Rousset barokk-könyvében Focillon és Wölfffin régebbi formalista szem
léletét és a Svájc légköréből érthető mélylélektani mítoszkutatást már strukturalista tendenciákkal 
kapcsolja össze, új tanulmánykötetében, a Forme et significationban pedig szakítva a mítosz
kutatással, Corneille, Marivaux és mások műveinek struktúráját kutatja.

Az amerikai New Criticismet jelenleg a történetiséget a pszichoanalitikus és mélylélektani 
stílusvizsgálattal összekapcsoló -  Rousset barokk-könyvére sokban emlékeztető — mítoszkritika 
szorította ki, melynek legjelentősebb alakja Northrop Frye.

A nagy művelődéstörténeti korszakok stílusaira vonatkozó kutatások lényegében elvetették mind 
a mereven antitetikus szemléletet, mind az örök stíluskategóriákat. D’Ors örök barokkja pl. az 
ötvenes évek két nagy barokk-kongresszusán (Velence, 1954, Róma, 1960) egyaránt a legvitatot
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tabb felfogás volt. Az anyag kutatásának társadalomtörténeti és szociológiai szempontjai is felvirág
zottak, a marxista barokk- és klasszicizmus-értelmezésünk számára is igen figyelemreméltóak pl. 
Tapié eredményei.

A reneszánsz és barokk merev wölfflini szembeállítása ma már ritka jelenség. Egy amerikai tudós, 
Wylie Sypher: Four Stages of Renaissance Style (1955) c. művében évszázados nézetet rehabilitált, 
amikor az angol költészet fejlődését az olasz festészet négy fejlődési korszakával vonva párhuzamba, 
a reneszánszot, a manierizmust, a barokkot és rokokót mint egyetlen fejlődési folyamat négy 
fázisát tárgyalja. Shakespeare-t ő is -  akárcsak Hauser -  a manierizmushoz sorolja, de egyúttal rene
szánsz és barokk jegyeket is konstatál nála. Sedlmayr is revízió alá veszi a reneszánsz-felfogást, és a 
reneszánszt újra jogaiba helyezve, a barokkot is annak szemszögéből nézi, és benne lényegében a 
reneszánsz folytatását látja, a manierizmusban és a rokokóban pedig csupán mellékáramlatokat. 
Általában a történeti kutatások igazolni látszanak Sedlmayr ítéletét: ,, .  . . a stílustörténet szét lett 
robbantva. Ugyanis egy történeti korszak soha sem érheti el egy műalkotás zártságát, a történelem 
ellentmondásaival számolni kell: a művészettörténet ellentmondó és dialektikus lett és az egyes 
korok posztulált stílusegysége helyett többségi és kisebbségben levő irányokkal kell számolni”. 
A történelmi szükségszerűséggel érvényesülő, egységes stíluskorszakokat Hauser is kétséggel fogadja, 
feltételezi, hogy minden korszakban az uralkodó mellett más tendenciák is léteznek, még a nagy 
korstílusoknál is. Az utóbbi két évszázad művészetét és irodalmát pedig ugyan szívesen vizsgálják 
az egymással küzdő irányzatok és divatok összefüggésében, de -  legtöbbször épp a polgári indivi
dualizmussal magyarázva -  az egységes korstílus létezését tagadják.

A budapesti összehasonlító irodalomtörténeti konferencián ezen kívül mind a barokk, mind a 
manierizmus tárgyában folyó kutatások helyzetéről szóló beszámolók joggal emelték ki e munká
latok legutóbbi szakaszának még egy döntő módszertani újdonságát: a Nyugat-Európa-centrizmus 
eltűnését. A szláv és általában kelet-európai, valamint a latin-amerikai korstílusvizsgálatok óriási 
mértékben tágították horizontunkat, s közelebb vittek ahhoz, hogy globális méretekben szemléljük 
az irodalomtörténet összefüggéseit, ne csak néhány nagy nyugat- és közép-európai kultúrnép 
túlságosan is agyonelemezett irodalmi folyamatában. A szláv és kelet-európai reneszánsz- és barokk
kutatások eredményei ugyanakkor saját irodalomtörténet-írásunk szempontjából is rendkívül jelentő
sek, mert nem csupán a „legkeletibb nyugati” nemzet „kultúrfölényének” tudománytalan és káros 
illúzióit cáfolják hatalmas tényanyagukkal, hanem egyúttal arra is figyelmeztetnek, hogy a magyar 
irodalomtörténetet sem lehet igazán tudományosan megírni egy kelet-európai összehasonlító 
irodalomtörténet nélkül.

A polgári irodalomtörténetírás módszerbeli gazdagodásának, a társadalomtörténeti és a konk
rétabb eszmetörténeti kutatásoknak egyik inspirálója nyilvánvalóan a marxista szemlélet, mely még 
a vitákon keresztül is hat, mégpedig korábban elsősorban a nyugat-európai marxistákon, ma, a 
dogmatizmus felszámolása után, a nemzetközi konferenciákon való részvételük és sok publikációjuk 
segítségével a szocialista országok tudósain keresztül is.

Kétségtelen, hogy egy eljövendő deskriptiv értelmű stílustörténet számára, mely a stíluselemek 
és formastruktúrák egzakt vizsgálatát elvégzi, nagyon jelentősek lehetnek azok a kutatások, melyek 
az irodalmi anyag matematikai és szemiotikái szemléletének jegyében folynak, sőt a kibernetikai 
irodalomkutatás szovjet eredményei is ígéretesek. Elsősorban epikai művek időstruktúrájának mo- 
dellálására és a gépi programozás elvi előkészítésére már nálunk is vannak törekvések. Ezeket a 
módszereket azonban még korántsem használták fel olyan mértékben irodalomtörténeti vizsgálatok 
céljaira, hogy a stílustörténet összefüggéseinek hézagai kitöltésében akár csak a közeljövőben is 
számíthatnánk rájuk.

Többet illett volna ugyan foglalkozni a magyar polgári irodalomtudomány stílustörténeti vonat
kozású kutatásaival, de ezek módszertani és elméleti tekintetben nem sok eredetit produkáltak. 
Legjelentősebb polgári irodalomtörténészünk, Horváth János, noha kiváló stílusérzékkel rendelke
zett, a korstíluskutatással szemben meglehetősen szkeptikusan viselkedett, a régi magyar irodalom 
szintézisét nyújtó három kötetében is inkább az eszmetörténeti szempont uralkodik, az újabb idő
ket inkább egy-egy író köré csoportosult irányzatokként ábrázolta, magyar klasszicizmus-fogalma 
pedig nem stílustörténeti, hanem inkább normatív kategória. Két világháború közötti irodalom- 
tudományunk ugyan jelentős szintéziskísérletekkel is szolgált (Szerb Antal magyar és világiroda
lom története), s az egyes korstílusokra vonatkozólag is végzett jelentős kutatásokat (Turóczi- 
Trostler, Szerb stb.), ezek azonban sokszor csak a német szellemtörténeti és a francia összehasonlító
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iskola stílustörténeti kategóriáinak és eredményeinek alkalmazását jelentették a magyar irodalom 
folyamatára. Nemzetközi figyelmet kutatásainak a magyar nyelvterületet túllépő jellege miatt 
Angyal Endre barokk-tanulmányai és Sőtér István doktori disszertációja keltettek. Egyes író
inknak az uralkodó korstílus összefüggésében való szemlélete már több érdekes eredményt hozott, 
különösen a magyar romantika néhány nagy alakjánál (Vörösmarty, Jókai stb.). De a stílustörténeti 
kutatások a magyar polgári irodalomtudománnyal együtt megszűntek a fordulat éve körül, hogy 
a marxista stílustörténeti vizsgálódások jegyében szülessenek újjá.

Marxista stílustörténeti kutatásaink helyzete

A magyar marxista irodalomtudomány kezdetei is számot vetettek ugyan egy-egy író korstílus
jegyeivel, de az első jelentősebb korstíluskutatásaink az MTA 1954-es romantika-vitájával kezdőd
tek. E korstíluskutatások azonban csak 1957-58 után tudtak igazán fellendülni, nemcsak nálunk, 
hanem a szocialista országokban általában, miután a Szovjetunióban lezajlott realizmus-viták 
során diszkreditálódott az a realizmus-antirealizmus koncepció, melynek a szellemtörténeti stílus- 
tipologizálással való hasonlóságára joggal utalt Klaniczay Tibor, s mely koncepció egyeduralma a 
konkrét stílustörténeti kutatások egyik legfőbb akadálya volt. Siettette e kutatásokat az azóta elké
szült magyar irodalmi szintézis előmunkálatainak igénye, de a marxista összehasonlító irodalom- 
tudományi kutatások fellendülése is. S termékenységüket a sok részlettanulmányon kívül épp a 
Magyar Irodalom Története kötetei igazolják legjobban, még akkor is, ha néhol úgy érezzük, hogy 
a stílustörténeti kutatások eredményeit még inkább hasznosíthatták volna. De épp a konkrét kuta
tások kiterebélyesedése tette szükségessé a stílustörténet elméleti problémáinak marxista szempontú 
felvetését és a megoldásukra tett kísérleteket.

Mivel a stíluskutatásoknak még így is eléggé kezdetén vagyunk, néhány véglegesen tisztázott
nak tekinthető álláspontunk mellett fogalmi kérdésekben még hosszú és alapos vitákra van szükség, 
hogy megnyugtatóan közös véleményre jussunk. És nyilvánvalóan hasznos lesz tekintetbe venni a 
polgári stíluselmélet fogalomtisztázó törekvéseit, valamint a polgári stílustörténeti kutatások ten
denciáit.

Véglegesen eldöntött kérdésnek tűnik a stílustörténeti periodizáció lehetetlensége. Hisz nemcsak 
az utolsó másfél évszázadra nem alkalmazhatunk stílustörténeti korszakolást, az irányzatok egyre 
gyorsuló káosza miatt : a nagy korstílusok is inkább azért képezhetnek periodizációs alapot, mert a 
nagy művelődéstörténeti korszakokkal esnek egybe.

Azt hiszem, abban is valamennyien megegyezhetünk, hogy a korstílusok keletkezése és hanyat
lása végső fokon a társadalom gazdasági alapjában és a termelési viszonyokban végbement változá
sokra vezethető vissza, s ily módon a stílusok keletkezésének megmagyarázhatatlanságát hirdető 
polgári felfogásokat el kell vetni. Az viszont kérdés, hogy a nagy korstílusok keletkezését kielégítően 
bizonyító magyarázatot ki lehet-e terjeszteni a modern stílusirányzatok keletkezésére is? Maguknál 
a korstílusoknál viszont az eddigieknél árnyaltabb módon kell tekintetbe venni a társadalmi alap 
és a művészi formák közötti „közvetítő állomásokat”, főleg a többi társadalmi tudatforma szerepét. 
Egyébként azonban teljesen elfogadható, hogy: „. . . új stílus nem keletkezhet új tartalom, új 
művészi, írói magatartás nélkül. Az új formarendszert, vagyis az új stílust nem a formai elemek 
autochton, immanens fejlődése, hanem az új osztályérdekeket képviselő mondanivaló stílusteremtő 
ereje hozza létre.” (Klaniczay.) Viszont a korstílusok formarendszerét, ahogy Klaniczay is kifejti, 
igen laza, ellentmondásos formarendszernek kell tekinteni, amelyben azok a jegyek, melyeket a 
korra legjellemzőbbnek tartunk, legfeljebb gyakrabban fordulnak elő a többinél. Ez azonban nem 
jelenti azt, hogy a korstílusra és korérzésre jellemző mondanivaló ne fejeződhetne ki a formajegyek 
más kombinációján keresztül is, egy mű korszerűségét tehát sosem lehet eldönteni pusztán a külső 
formai jegyek alapján, hanem mindig tartalmi vizsgálatra is szükség van.

Elfogadható Klaniczaynak az a terminológiai javaslata is, amely a nagy — művelődéstörténeti 
korszakokkal egybeeső -  történeti stíluskategóriákat korstílusoknak, ezeknek általában hanyatló 
periódusait stílusváltozatoknak és a minden művészeti ágra ki sem terjedő stílusokat stílusirányza
toknak nevezi. Azon természetesen még el lehet meditálni, hogy a manierizmust valóban tekinthet- 
jük-e a reneszánsz, a rokokót pedig a barokk stílusváltozatának. Az előbbire vonatkozólag elég 
eltérőek a vélemények a szakirodalomban, az utóbbinak csupán a barokk hanyatlási termékeként
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való felfogását pedig az a tény önmagában is eléggé megkérdőjelezi, hogy időben először abban 
a Franciaországban bontakozott ki, melynek korábbi uralkodó korstílusa a napkirály udvarának 
klasszicizmusa volt. Úgy tűnik, hogy a magyar irodalomtörténeti folyamaton teljes mértékben iga
zolható koncepciót Klaniczay az adott esetben nem eléggé megalapozottan igyekezett az egész 
európai stílusfejlődésre alkalmazva stíluselméleti rendszerébe beilleszteni.

Nyilvánvaló azonban, hogy az eddig említett és az adott keretek között nem említhető további 
megnyugató elméleti és módszertani eredmények mellett sok kérdés továbbra is nyitva marad. 
Ezek közül is csak néhányat érinthetek : 1. A pszichologista stílusmagyarázati rendszerekben kialakí
tott és az irodalomtörténeti folyamat ábrázolásához nélkülözhetetlennek látszó látásmód, korízlés stb. 
fogalmakkal nem kellene-e kritikusabban bánni a stílustörténeti vizsgálatok során, illetve e fogalmak 
tartalmának tisztázását nem kellene-e a művészetpszichológiára és -szociológiára bízni? 2. Mivel je
lenleg általánosan használt értelmében a korstílusfogalomba beletartoznak a kor művelődéstörténeti 
tartalmai, sőt bizonyos értelemben az attitűd, a magatartás is, meggondolandó, hogy stílusfogalmunkat 
ne szűkítsük-e kizárólag az objektiválódott, művekben megvalósult jegyekre, s a megvalósulásuk
hoz vezető útnak, az alkotói folyamatnak egyéni- és korsajátságait befolyásoló tendenciák elneve
zésére ne alkalmazzunk-e mi is inkább a nemzetközi irodalomtudományban általában használt 
mozgalom és irányzat (courant, mouvement, Richtung, napravlenyije stb.) szakkifejezéseket? 3. Az iro
dalomtörténeti szintézisteremtés igénye által sürgetve, irodalomtudományunk kutatásai évekre 
korstílusközpontúak lettek. Nem kell-e ezután fokozottabb figyelmet szentelnünk az egyéni stílusra, 
mint mű- és korstílusalkotó komponensre? 4. Irodalomtudományunknak éppen marxista módszer
tani alapjából következő nagy érdeme történeti szemléletmódja, az irodalmi tényeket egymással és 
a kor társadalmi életével összefüggésben látó kutatási metódusa. De ez az erény túlzásba vive 
vagy egyoldalúan alkalmazva önmaga ellentétébe csaphat át. A történeti szemlélet hipertrófiájára 
vall, hogy jelentős irodalomtörténeti műveink sem tudnak sok nagy írónk egyes műveiről mást 
mondani, mint hogy a kor s a tárgyalt író művei közül melyek készítik elő az adott művet, s maga 
a mű milyen későbbi törekvések irányába mutat. Hogy egy adott mű egzakt belső elemzését elvé
gezhessük s így a művön kívüli folyamatok elemzéséhez biztosabb alapot teremthessünk, meg kell 
vizsgálnunk, hogy a modern műstílusvizsgálati módszerek közül mit és milyen szükséges kritikai 
átalakítással használjunk? 5. Meg kell vizsgálni, hogy a mai nyelvészeti stíluselméletben elő- 
nyomulóban levő kommunikatív stílusfelfogás alapjára helyezhető matematikai-statisztikai 
nyelvvizsgálat mennyiben segíthetné elő nyelvi elemek egzaktabb és gyorsabb (gépi) felmérésével 
korstíluskutatásainkat? 6. Stílustörténeti, tehát absztrakt stíluskategóriákkal operáló kutatásain
kat teljesen a deskriptiv stílusfelfogás alapjára helyezzük, vagy vegyük tekintetbe azokat az ellen
érveket, melyek a deskriptiv és normatív értelmezés összekapcsolását követelik?

Itt az ideje, hogy számot vetve a sokféle -  gyakran ellentmondó -  stílusértelmezéssel, amennyire 
lehet egységesítsük nézeteinket, és ezzel csökkentsük azt a fogalomzavart, amelyet a sokféle stílus
magyarázat miatt egy-egy stílustörténeti vagy elméleti terminus technicus használata okoz. Ez csak 
elősegíthetné szépen fejlődő stílustörténeti kutatásainkat.

Irodalom

Az egyes konkrét korstílusok kutatására vonatkozó szakirodalmat itt nem érinthetem, ugyanúgy az egyéb absztrakt 
stíluskategóriák vonatkozásait sem. Ezért a stílustörténet szempontjából jelentős művek válogatott jegyzékére 
szorítkozom.
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NAGY PÉTER

Egyiptomi képek
Üj kép, régi lemezen

Kivételes helyzetben voltam. Nemcsak azért, mert mint az első magyar íródelegáció tagja, mely 
hivatalosan az Egyesült Arab Köztársaságban járt, a hagyományos arab vendégszeretet és a két 
ország közötti jóviszony következtében hatványozott előzékenységben, kedvességben részesedhettem 
-  hanem elsősorban azért, mert immár »ú&íamentem Egyiptomba ; éppen húsz esztendővel ezelőtt, 
1947-48-ban több hónapot töltöttem már az országban. így nemcsak turista voltam, de a régi 
emlékek nyomán járó is; ellenőrizni akartam a régi képeket s újakkal gazdagodni.

S az első pillanatoktól az utolsóig a benyomás furcsa volt, lelkesítő és zavaró egyszerre : a régi 
képek megbújva valahol mind megvoltak az újban, de új értelmet, koloritot, hangulatot nyertek; 
az egész világ azonos is volt húsz év előtti önmagával s lényegesen idegen is tőle. A húsz év előtti 
Egyiptom az elmaradottság, a korlátlan önkény, a korrupció -  és a luxus fellegvára volt. Tiszti 
összeesküvések, véres diáktüntetések szinte hetente rázták, de az elhízott és elbízott fiatalember 
uralmát látszólag nem ingathatták meg -  túl szilárdan épült az a nagybirtokokra s az imperialista 
hatalmak érdekeire. Most a luxus eltűnt: a kairói híres-fényes utcák, a Kasr el Nil, a Szolimán 
Pasa utca (amelyet most már Tálát Harb-ról neveztek el) fénye, csillogása csökkent, már nem találni 
a francia, angol, amerikai nagy luxuscégek lerakatait: a boltok nagy részét államosították, s 
Groppinál, a Szolimán Pasa sarkán (az ottani Gerbeaud-nál, mely még berendezésében is kísérte
tiesen hasonlított pesti rokonára) már nem csodás ékszerekbe és illatfelhőkbe burkolt dísznők 
ülnek s még jobban felékszerezett öreg hölgyek; a közönség megkopott, de meg is fiatalodott, túl
nyomó többségük diák, s a diszkrét és kétértelmű eleganciát hangosabb, de egyenesebb vidámság 
váltotta fel.

De az eleganciát, a Groppi hajdani képét csak ott idézem fel, a helyszínen; amire viszont elevenen 
S  húsz éven át borzadva emlékeztem: a hajléktalanok tömege, akik a belvárosban utcahosszat 
aludtak a kövezeten, egyetlen kaftánszerű pendelyükbe burkolózva, s a csonkult, nyomorék vagy 
megnyomorított gyerekek nyüzsgő felhői, melyek lépten-nyomon baksisért molesztálták a fehér 
embert -  eltűntek, hírük sem maradt, s ha csak a hajdani eleganciából kellett ehhez valamit leadni, 
akkor az egyiptomiak olcsón drága értéket szereztek.

S a változás, melyet a magam számára ebben a képben -  illetve e kép hiányában -  tudtam a leg
elevenebben s legplasztikusabban megfogalmazni, lépten-nyomon elkísér. Nem is annyira a kairói 
felhőkarcolókban jelenik meg — bár azok is szaporodnak s ékes bizonyságai a nagy lakótelepek s az 
új mecsetek mellett a modern arab építőművészet invenciózus tehetségének: milyen természetes 
harmóniával házasítják a modern igényeket a hagyományos formákkal s e réven milyen gondosan 
és könnyeden kerülik az egyhangúságot, az unalmat -  s hogy meg tudják újítani is általa a régi 
formákat. Az igazi változást, mert emberek tízezreinek az életét megváltoztatót, másutt láttam.

Két hagyományos autóút van Kairóból Alexandriába : az egyik a sűrűn lakott, minden négyzet
centijén megművelt deltavidék falvain, városain át vezet, a másik a sivatagon -  két és fél órán 
keresztül a sivatagon át, amelyben nem látni mást, mint a sárgás-vöröses homokot, itt-ott gyér 
csomókban valami bojtorjánfajtát, talán néhány ezeken legelésző tevét, s a ragyogó kék eget, -  hogy 
a táj közvetlenül Alexandria előtt kezdjen csak kizöldülni, lakottá, megelevenedővé válni. Ma ezen
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az úton Kairóból kihajtva, vagy fél-háromnegyed órán át a régi kép kísér, az ismert; de aztán isme
retlen világba érünk, zöld rozstáblák közé; fiatal facsoportok hajladoznak a faluk körül, melyek 
elég sűrűn követik egymást: ez a Felszabadulás Tartomány, az új, a sivatagtól elhódított termő
föld, mely fellahok ezreinek ad már saját életet és kenyeret.

Mert a tizenöt évvel ezelőtt lezajlott forradalmi változás egyik legjelentősebb tette minden 
bizonnyal a földreform volt, hogy merte és bírta elkonfiskálni a nagybirtokokat és kiosztani az addig 
jobbágyi jogfosztottságban és nyomorban élő parasztok között ; de a következő minden bizonnyal 
az új termőföld-hódítási program, mely nagy erőfeszítést igényel, szörnyű, keserves munkát és nagy 
anyagi áldozatokat, de az egyetlen lehetőség, hogy a szédületesen szaporodó ország lakosai számára 
élelmet, életet biztosítson. Ennek a programnak talán leglátványosabb eredménye a Felszabadulás 
Tartomány; de nem kevésbé eredményes az, amit Felső-Egyiptómban értek el és hajtottak végre.

Asszuán, Edfu, sőt Luxor is s a körülöttük elterülő vidék: az egy-két luxusszállótól eltekintve 
nyomorult afrikai faluk voltak, nyomorba és tudatlanságba, meg ezerféle népbetegségbe süppedve; 
az állami tisztviselők büntetőtelepe. Iskola járásonként alig volt, orvosnak hírét se hallották -  éltek, 
haltak ahogy tudtak, az utóbbit általában nagyon fiatalon. Ma modern városok nőttek ezeken 
a helyeken, nincs falu iskola és orvosi rendelő nélkül, s járásonként egy-két kis kórház is működik; 
a területhódítással párhuzamosan megy a telepítés, hiszen az új gát által felduzzasztott tó helyé
ről a núbiaiakat jó előre át kell telepíteni ide, Felső-Egyiptomba. S amennyire ezt külföldi látogató 
megállapíthatja, a telepítés példaszerűen történik : előbb fölépítik a falut számukra, aztán telepí
tik át őket, lehetőleg azt is biztosítva, hogy a szomszédok egymás mellett maradjanak.

Ez a tény, s az ország minden mozzanata, jelensége arra mutat, hogy nagyvonalúan és előrelátóan 
terveznek : tekintettel az emberekre s a jobb emberi életre. Edfuban, az egyetlen épen maradt 
óegyiptomi templom tetejéről a városi tanács elnöke megmutatta a templom melletti negyedet : 
felülről nézve világosan látható volt, hogy a lakóházak egy régebbi templom romjaira épültek; egy- 
egy kapu vagy oszlop a lakóházakba beépült. Elmondotta, hogy a mellette levő sík szántóföldön 
két éven belül új lakónegyedet építenek, a vedlett viskók helyett modern, higiénikusan felszerelt 
lakóházakat s a negyedet oda telepítik át, hogy itt megkezdhessék az ásatásokat, mert .bizonyosak 
benne, hogy a házak alatt egy régebbi templom romjait fogják megtalálni.

A telepítő és foldhódító munka igazi jelentőségét csak akkor érzékelheti az ember, ha mint mi, 
repülőn teszi meg az utat Kairóból Asszuánba : a Nílus napban csillogó szalagja felett repülve fel
emelő és nyomasztó élmény egyszerre az az éles vonal, amely a művelt terület keskeny zöld csíkját 
elválasztja a mindkét oldalon szemhatárig terjedő sivatagtól, melyet csak nagy, fekete, kietlen 
hegyek szakítanak meg időnként. Itt nem poétikus elvontság: szembeszökő, közvetlen természeti 
tény az „életet adó víz” . Ahol víz van, élet van, s ahol nincs, ott csak homok és halál — mint ahogy 
az Egyiptomban járó menthetetlenül találkozik a meg-megújuló történetekkel a meggondolatlanul 
sivatagba merészkedő, s ott oktalan halálukkal találkozó turistákról. (S ezek mögé oda rajzolódik 
a szintén látott kép : a sivatagi szemhatáron teveháton imbolygó beduinok, akik ebben az úttalan 
kietlenségben vannak otthon, s itt is tudják, honnan hová mennek...)

Ez érteti meg az asszuáni nagygát jelentőségét is. Maga az építkezés csodálatos : a legmodernebb 
szovjet óriásgépek s az ősi módon fejen egyensúlyozott gyékénykosárban követ hordó arabok 
együtt vannak jelen egy akkora építkezésen, hogy azt nemcsak pillantással : szinte képzelettel sem 
lehet átfogni. Három műszakban harmincezer munkás dolgozik egy három és fél kilométer hosszú, 
százhúsz méter magas gáton, mely az alapjainál közel ezer méter széles, de a teteje is negyven méter 
széles lesz. Ez a gát teljesen elválasztja egymástól a Felső- és az Alsó-Nílust: hat alagúton folyik 
keresztül rajta szabályozhatóan a víz, mely tizenkét turbinát hajt s bőséges elektromos áramot ad az 
egész országnak s eljövendő iparosításának. A gát egyik oldalán, a délin, hatalmas édesvizű tenger: 
ötszáz kilométer hosszú, átlagban tíz kilométer széles; s a másik oldalán Asszuántól a tengerig 
közel ezer kilométeren a termőföld egy harmadával nő, s a folyó áradása-apadása már a vízadago
lást egyáltalán nem befolyásolja.

Ma még a Nílus szabadon folyik új terelőágyában, de egyre nő a gát, s az első turbinaegység 
még idén megkezdi az áramadást; a táj új szkeletonja már látható, s erre rakodik rá majd a víz 
húsa, izomzata, ha a Nílus visszatérhet régi medrébe. De a látvány s a belőle kirajzolódó jövendő 
perspektíva lélegzetelállító.

S a perspektíva nemcsak gazdasági. A két ország (Egyiptom és Szudán) minden tájáról össze
verődött harmincezer munkás nemcsak dolgozik és izzad: többet keres, mint azelőtt, fejlettebb

3 K ritika 33



technológiában lesz otthonos, mint amiről valaha álmodhatott (a szovjet technikai segítség méretei 
is lenyűgözőek), és főleg öntudatában, látásában fejlődik. Politikával ismerkedik és kultúrával: 
amíg ott voltunk, nagygyűlésen vitatkoztak Sartre-ral a Közel-Kelet jövőjéről, s láttuk kultúrpalotá
jukat, egy szellemesen modern épületet, melyben egy hétköznapi estén két tánccsoportjuk, három 
népi és kamarazenekaruk gyakorolt és három, különböző nyelvi kurzus folyt ; szinte felfoghatatlan 
az út, amelyet egy núbiai fiatal a falujától a gáton át az esti francia óráig pár hónap alatt megtesz.

Ezek azok a mozaikkockák - s a  nagyjának is csak a nagyját tudtam felsorolni - , amelyekből ösz- 
szeáll a kép: hiába tudjuk, hogy Egyiptom a világ legrégibb országainak egyike, hiába látjuk 
lépten-nyomon, hogy a partiarchátus barbár formáitól a szocialista társadalom csíráiig minden 
termelési és társadalmi forma itt együtt él és kölcsönösen áthatja egymást -  az összbenyomás ennek 
ellenére, vagy talán éppen ezért, ettől is erősítve az, hogy egy születő, új ország földjén járunk, 
melyre ugyan Amon-Ra napja süt, februárban is vakítón és hevítőn, de már nem a múlt után 
sóhajtás, a tespedés párája száll feléje a Nílus partjairól, mint annyi századon át, hanem új lehető
ségek, új perspektívák reménye és ígérete.

Régi képek, összemásolva

A különböző társadalmi formák együttélése? Ez mintha e földnek természetes adottsága, velejárója 
lenne. Hiszen a legdöbbenetesebb élmény éppen a kultúrák és kultuszok, istenek és mítoszok szüle
tése és egymásba-átfolyása, egymást kölcsönösen felszívása és áthatása.

Nem tudom, hol éreztem ezt jobban: Kairóban, a Kopt Múzeumban-e, ahol jellegzetes és 
gyönyörű iszlám belső-udvarokon átmenve egy római castellum maradványaiba jutottunk, amely
nek oszlopaira a negyedik század táján a kopt keresztények templomot építettek, amit „függő 
templomnak” is neveztek, s amelyben a falfülke kagylóhajlatában kifaragott Afroditét néhány 
vésővonással Szűz Máriává alakították át? Vagy inkább Luxorban-e, ahol a hajdani istennő, Muth 
templomában egy fiatal régész magyarázta a három óegyiptomi isten: Amon-Ra, a napisten, 
felesége M uth, a földistennő, s fiuk, Huncu, a holdisten történetét s a luxori és karnaki templomok 
személyükhöz kapcsolódó, összefonódó szertartásait, melyeknek csúcsa a három isten titkos bárkái
nak körmenetben való meghordozása volt, amint az a reliefeken pontosan látható — s közben 
felmutatott a templom egyik kiásatlan sarkán vagy húsz-huszonöt méter magasban levő mecsetre : 
ez egy mohamedán szent temploma, amelyet hívei nem engednek lehordatni, azért nem tudják 
azon a sarkon a régi templomot teljesen kibontani; s e mohamedán szent hívei szentjük évfor
dulóját úgy ünnepük, hogy három bárkát hordoznak a mecset körül-mohamedán vakbuzgó hivők, 
akik Amon-Ranak a hírét valószínűleg soha nem is hallották... S ezt a benyomást csak meg
erősítették az arcok, a sokféle sokfajta arc, melyek között nem is ritkán láttuk viszont azokat a 
vonásokat, amelyeket kevéssel előbb egy négyezer éves reliefen csodálhattunk meg.

Az arcokban, táji és faji jellegben a sokféleség, sokrétűség; nemegyszer azzal játszottunk, hogy 
a sötét bőrű arcokat megpróbáltuk áthelyezni -  s hány hajdúsági, kunsági arcot fedeztünk fel 
közöttük ! S ez a sokféleség, gazdagság minden más tekintetben is megnyilatkozik. Mi, sokat pusz
tított ország fiai, különösen érzékenyek vagyunk arra, ha egy ország emlékekben gazdag ; hát ez az 
érzékenységünk Egyiptomban állandó gyulladásban lehetett. Hat s még több ezerév nyomai, 
emlékei követik egymást, egymásra épülten, egymásba átfolyva, szervesen egymásból nőve; a fia
talabb körülindázza a régit, s ha befedi is, nem, vagy csak részben semmisíti meg; az új kor históriai 
érdeklődése egymás után fejtheti le őket. S ebben a sokféleségben a hihetetlen gazdagság lep meg 
újra meg újra. A Kopt Múzeum igazgatója szerint, aki az elmúlt öt esztendőben a núbiai ásatások 
vezetője volt, talán ha húsz-harminc százalékát sikerült feltárni annak, amit ott a föld, a kő, a ho
mok rejt, s amit rövidesen végleg elönt a víz. Amint mondotta : feltártak mindent, amiről csak 
sejtelmük volt, s bárhol kezdtek hozzá, valamit mindig találtak... Luxorban kedves fiatal régész 
vezetett bennünket, szakmája szerelmese szemmel láthatóan: nem kis büszkeséggel mutatta meg 
felfedezését, melynek csak az elején tart, s amelyen a további ásatás aszerint fog haladni, hogy a ki
jelölt szakaszon milyen tempóban tudják az embereket átköltöztetni a lebontandó házakból. 
Ő ugyanis megtalálta az utat, mely tíz kilométer hosszan összekötötte a luxori és a karnaki temp
lomot, s amelyen az évi körmenet végighaladt: ásója nyomán már addig is az út két oldalán jó száz 
szfinx néz szembe egymással...
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S amikor már nyomasztóan kezdett ránk hatni a halál s az istenek kultusza s a régiségből a min
dennapi élet emlékére vágytunk, akkor nemcsak Naht miniszter csodálatos sírját mutatták meg, 
amelynek falain eleven színekben ragyognak a mezei munkák képei (s amelyen nemcsak az utcán 
járó arcokat: a mezőkön dolgozó állatokat s a fejeken hordott edényeket is viszontláttuk; de a 
mezőkön is nemegyszer a faekét s az ősi vízikereket, melyekkel korábban már a reliefeken talál
koztunk), de a Királyok Völgye hatalmas sziklafalaihoz támasztott tűzoltólétrákat is: mostanában 
fedezték fel, hogy a falakon leolvashatók a királysírokat hajdan építő munkások feliratai -  mert 
e sírokat nem rabszolgák építették, hanem a föld- és kézművesek, akiket a Nílus áradása időszako
san munkanélkülivé tett, s akik addig a király élelmén éltek és sír-palotáján dolgoztak...

De Egyiptom nemcsak az óegyiptomi kultúra földje, hanem az alexandriai kultúra is innen kapta 
nevét s az arab kultúrának is egyik legfőbb tűzhelye mind a mai napig; s mindegyiknek csodás 
emlékei halmozódtak itt fel. Éppoly nehéz lenne beszámolni az alexandriai Görög-Római Múzeum 
kincseiről s az itt is oly jól szemmel követhető áthasonulásról, mely Apisból Zeust, Muthból Hérát 
teremtett, mint a rendkívül gazdag, színeiben hűen megőrzött tanagra-gyűjtemény változatossá
gáról, vagy a sok színben csillogó üvegedények változatos formáiról. De hogyan beszámolni megint 
a Kopt Múzeumról, s a kopt kultúra számos más emlékéről, kolostorokról, kora középkori temp
lomokról -  mindarról, amiben nemcsak az egyiptomi ősi kultúra átfejlődését a kereszténybe : leg
alább ilyen erősen saját európai keresztény kultúránknak a megőrzött és friss színekben pompázó 
bölcsőjét láthatjuk? S arról a változatosságról, ahogyan a mohamedán Kelet széles, porfelhőktől 
kavargó, zajos cserepes-utcájából befordulva, hirtelen a kora középkor egy szinte európai sikátorá
ban találjuk magunkat, s itt bukkanunk rá Szent Szergej IV. századi gyönyörű templomára, mely 
a legenda szerint arra a sziklabarlangra épült, ahol Mária s a gyermek Jézus laktak Kairóban ; 
s mellette az alig valamivel fiatalabb Ben Ezra zsinagóga, bőrre írt Tórájával, pergamen Talmud- 
jával, mind a X-XI. századból!

De lehet-e elsőbbségi sorrendet találni ezek között s az Iszlám Múzeum meg a Nemzeti Könyv
tár csodálatos Koránjai és perzsa meg arab miniatúragyűjteményei között; eldönteni, mi tetszett 
jobban, a különös arab gótika, reneszánsz és rokokó, melyek a Hasszán Szultán mecsetben, Kaibai 
szultán gyönyörű kis alexandriai várában és a Rifai mecsetben vésődtek emlékezetünkbe, ezek 
a merész és elegáns, nagyvonalú s ugyanakkor intim hatású építészeti remekek, melyeknek csak 
azt kívánhatjuk, bár lennének jobban megőrizve s tálalva az érdeklődőknek is, nemcsak az ájtatos- 
kodást kereső hívőknek -  vagy pedig Ambabsoi pátriárka kopt kolostora a sivatag egyik oázisa 
közelében, melynek középkori, donzsonos tornya körül húzódnak meg a szerzetesek paticsfalú, 
inkább ólra mint házra emlékeztető cellái, s amelyet a külvilág s a hajdani támadó beduinok ellen 
hatalmas agyag várfalak védenek?

De e kérdésekben nem is kell dönteni, mint ahogy abban is fölösleges lenne a döntés, hogy vajon 
a már többször említett s oly gazdag Iszlám és Kopt Múzeumok nem nyernének-e azáltal, ha egy 
újabb, komplexebb és historikusabb rendezési elvre térnének át a szigorú alapanyag-szerinti osztá
lyozásról, s nem annyira tárgyakat, mint élet- és termelésformákat igyekeznének tárgyi emlékei
ken át bemutatni -  ami által a tárgyak is nyernének fényükben, mert értelmükben? S egy ilyen 
rendezés a szerényebb dologi emlékeket is új fényben mutatná -  a gazdagabbaknak is új fényt 
kölcsönözne.

Friss mozgókép

Nem tagadhattuk le, hogy íródelegáció vagyunk. A legturistább turistaprogram során, Edfu vagy 
Szuez mellett, a Nílus vagy a Vörös Tenger partján, egy-egy csendes, gyönyörű kis hotelt megpillant
va a téli napsütésben, felváltva sóhajtottuk: istenem, csak letelepedhetnénk itt néhány hétre,sütké
rezni, olvasni, írni, gondolkodni !

De nem is akartuk letagadni: kerestük az írókkal, az irodalom problémáival is a kontaktust, 
a tájékozódást, az eszmecserét. Ebből ki is jutott bőven ; talán kevesebb a meghitt, egyéni beszélge
tésből, mint a hivatalos-protokoláris író-találkozókból, talán több az udvarias szóvirágokból, mint 
a valóban lényegre világító tájékoztatóból -  de azért kaptunk a másikból is érdekeset és értékeset ; 
sőt, ha tán induláskor jobban ismerjük az arab irodalom problémáit, helyzetét és perspektíváit, a 
kevésből is többet értettünk volna, mint így, inkább tájékozatlan idegenként tájékozódva.

A kép, mely a hivatalos tájékoztatókból és baráti beszélgetésekből elénk tárult, érdekes és moz-
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galmas volt: minden bizonnyal forr, születik az új az arab irodalomban is. Nem utolsósorban 
a legnagyobb tradíciójú műfajban, a lírában. Az arab költészet hagyományosan rendkívül kötött 
ritmus- és rím-képletekre épül, a gazdag rímelés egyik éltetője; mint megtudtuk, most folyik a harc. 
elsősorban a progresszív fiatal költők harca ezeknek a kötöttségeknek a fellazításáért, a szabadabban 
kezelt nyelvért és formáért, mert szerintük a modern élet, a modern érzésvilág s mondanivaló csak 
ezekkel az eszközökkel szólaltatható meg igazán -  a régi keretek megbéklyózzák, túlzott és lenyű
göző retorikára kényszerítik. Hallottuk a kétféle verset -  s ha a klasszikus inkább a leoninus-költészet 
túlzengő pattogására emlékeztetett, ez a szabadabb mintha a Nyugat forradalmának lebegő és 
mégis édes telítettségét idézte volna; a magunk költői forradalmainak múltjára emlékezve bólo
gattunk megértéssel a tájékoztatásra, hogy az új verselés harcosai ellen a nemzetietlenség és haza
árulás vádja a konzervatívok részéről a Nílus partján is olyan könnyen röpköd, mint hajdan a Duna 
partján a Gangesz partjáról harangvirág-szívet hazahozok felé.

S a legősibb arab műfaj mellett a legfiatalabb kelti fel a legtöbb érdeklődést. A dráma, úgy érez
tük, nemzeti üggyé lett Egyiptomban: nemcsak azért, mert Taufik El-Hakimban valóban jelentős 
drámaírójuk született hanem elsősorban azért, mert egész ifjú nemzedék tiporja a beérkezett 
sarkát; s ez azért lehet, mert a színház-ha jól értettük ott a helyzetet -  újra visszakapta szószék és 
népnevelő jellegét. Ebben minden bizonnyal szerepe van annak is, hogy az arab kétnyelvű: a klasz- 
szikus arabot csak az iskolázottak értik és olvassák, míg a népnyelv most kezdi hódító útját az iro
dalomban -  és természetszerűleg ezek első útja, eszköze, emelője a dráma, a színpad.

Színháza, tudtommal, csak a két nagyvárosnak: Kairónak és Alexandriának van. Igaz, hogy 
a televízió szinte mindenüvé eljut, s a kairói tévé hat napon át három csatornán ad műsort estén
ként -  de az élő színházat, jól tudjuk, ez nem helyettesítheti. A legtöbb vidéki városban már műkö
dik, vagy alakulófélben van az öntevékeny színjátszó csoport. Ezek létrehozásában a helyi kultúr
palotáknak van nagy szerepük. Ezek a kultúrpaloták igen sokban hasonlítanak a mi művelődési 
házainkra -  azzal a különbséggel, hogy általában nincs kettőzöttség, a kultúrpalota maga a gazdája 
a város vagy a tartomány kulturális munkájának, szoros együttműködésben a kormányzóval, 
mintegy annak kulturális osztályaként is működik -  ahol láttuk, igen kevés függetlenített alkalma
zottal, elsősorban önkéntes vagy rész-fizetéses munkatársakra támaszkodva.

De visszatérve a színházra : ha a dráma erőteljesen sarjadzik az új arab irodalomban, ha ezen 
belül is a költői dráma már jelentős eredményeket ért el, a színház -  a rendezés és a játék -  még ettől 
az újjászületéstől érzésem szerint elmaradott: a mi ízlésünk előtt régimódinak tetsző, túlhangos, 
túlhangsúlyozott beszéd és játék jellemzi az előadásokat általában, s ettől igen kevés színész tud 
csak egyénileg szabadulni.

A nyelvet nem beszélve, az irodalom eredményeiről és problémáiról csak másodkézből tájéko
zódva, saját szűkebb területem, a kritika eredményeiről és hibáiról még inkább csak másodkézből, 
s elsősorban írók beszámolóiból tájékozódhattam. Hogy az így nyert kép megfelel-e a valóságnak, 
megmondani persze nem tudom; a gyanú mindenesetre felébred, hogy a valóság esetleg jobb, mint 
amilyennek az írók maguk látják. Mert az ő -  néha indulatos, néha ironikus -  szavaik szerint 
a kritika magatartása erősen hasonlít a mi ötvenes évekbeli kritikánkéra : szinte kizárólag a tematika 
oldaláról nézi a mondanivaló problémáját, s könnyen, tán túlkönnyen dobálózik esztétikai helyett 
politikai minősítésekkel, értékelésekkel.

Mindez lelkesítő és lehangoló egyszerre. De — s ez egyike volt a legfontosabb tanulságoknak az út 
során -  mindaz a jó és rossz, ami akár politikában, akár irodalomban vagy gazdaságban az Egyesült 
Arab Köztársaságban előfordul, mintegy eustach-csövön át megsokszorozódik jelentőségében. 
Maga a harmincmillió egyiptomi sem elhanyagolható mennyiség -  de ez a harmincmillió s ennek 
az élete, jó vagy balszerencséje, sikere vagy kudarca százmillióra sugárzik ki : az egész arab világra, 
melynek országai, politikai beállítottságuktól függően pozitív vagy negatív modellnek tekintik 
Egyiptomot; melynek lakossága a saját magatartása, választandó útja kérdésében aszerint is ítél, 
hogy mit lát és hall az EAK-ból, mely lélekszáma, gazdasági potenciálja és kulturális fejlettsége 
következtében egyaránt valóban vezető ereje az arab világnak.

S azt hiszem, itt van a mi jövendő kapcsolatainknak is a jelentősége. Túl azon, hogy természetesen 
érdekünk megismertetni magunkat, életünket s nem utolsósorban irodalmunkat az egyiptomiak
kal, rajtuk keresztül az egész arab világgal tudunk érintkezésbe, szellemi kapcsolatba lépni ; s ez a 
kapcsolat most van születőfélben.

A pillanat szerencsés és izgalmas egyszerre. Az egyiptomi értelmiség -  természetes módon -
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mind ez ideig az angol és francia kultúrához kötődött ; ha politikailag harcolt is ellenük, kultúrájukra 
eszményképként tekintett. Ennek az is a következménye, hogy a szocialista országok kultúrájáról 
alig tudnak valamit -  ha igen, azt is elsősorban az angol és francia polgári sajtó szemén át látva. 
(Beszélgetéseinkben e téren számtalan tévhittel, babonával találkoztunk -  és félelemmel; ha volt 
érdeme kintjártunknak, azt hiszem, elsősorban az, hogy írók, újságírók jelentős csoportjait győztük 
meg: lehet szocialistának lenni szellemben és tettben, anélkül, hogy hátat fordítanánk a nyugati 
irodalomnak ; lehet a nyugati irodalmakat ismerni és bírálni egyszerre s megkeresni az utat, amelyen 
sematizmus és dekadencia között járni lehet.) Az érdeklődés -  részben a szocialista országokon 
belüli fejlődés eredményeképpen, részben az EAK és a szocialista országok közötti szorosabbra 
fűződő politikai kapcsolat következtében -  egyre erősebben fordul felénk. Ezzel élni kell és lehet -  
ezt kihagyni bűn volna. Nemcsak Egyiptomban provincializmus azt hinni, hogy a világ egyetlen 
fóruma az angol-francia nyelvterület; ha a fejlődő országok jövőjében valóban hiszünk (mint ahogy 
nem lehet nem hinni), akkor velük megismertetve magunkat, a magunk jövőjét is munkáljuk. 
(1967 március).

___Körkép
Paul Eluard-ról*

Eluard-ról tanulmányt írni: a 20. századi kultúra történetének számottevő részét kellene belefoglalni. Mert lehet 
ugyan rangosabb költő Eluard-nál -  de aligha találunk olyan költőt, aki több szállal kötődne századunk legfonto
sabb kulturális és természetesen társadalmi tényezőihez.

Mert lehet-e úgy szólni Eluard-ról, hogy ne szóljunk Picassóról, Max Ernstről, Chiricról? A szürrealista 
festők a szürrealista költőkkel együtt „azonos erőfeszítéseket tettek, hogy felszabadítsák a látomást, hogy a képze
letet a természettel összekössék, hogy mindazt, ami lehetséges, valóságosként szemléljék, hogy megmutassák, a kép
zelet és a valóság viszonya nem dualista” -  emlékszik vissza 1937-ben Eluard a szürrealizmus indulására. „Látni: 
ez azt jelenti, hogy megértünk és cselekszünk, a látás egyesíti az embert a világgal és az embert az emberrel” -  
írja másfél évtizeddel később, a L átnok fivérek  c. antológia bevezetőjében. Költők és festők kapcsolatáról kellene be
szélnünk a különböző művészeti ágak termékeny kölcsönhatásáról, általában a 20. századi művészet és specifikusan 
Eluard esetében. És beszélnünk kellene a dadaizmusról és a szürrealizmusról, melynek már első hulláma négy nagy 
költőt hozott magával : Aragont, Desnos-t s Eluard-t, és Bretont, valamint a velük egy szinten induló, Philippe 
Soupault-t, szólnunk kellene a Champs magnétiques-ről, az utóbbi kettő közös alkotásáról, mely a század egyik 
legmegrázóbb emberi dokumentuma: „Vízcsepp foglyai, csupán örökös állatok vagyunk. Zajtalan városokban 
futunk, és az elbűvölő plakátok nem érintenek többé. Mire jók ezek a törékeny nagy lelkesedések, kiszáradt-öröm 
ugrások. Szánk az elveszett strandoknál szárazabb; szemünk cél nélkül, remény nélkül forog.” Eluard egész élete 
és költészete szakadatlan tiltakozás a barátok helyzetjelentése ellen.

És szólnunk kellene a század nagy francia boldogságkeresőiről, Proustról: „Kisfiú, próbáljon egy darab eget 
őrizni mindig az élete fölött”, „Gide-ről: „számomra az öröm morális lekötelezettség”, Camus-ről: „Hinni aka
rom, hogy erősnek és boldognak kell lennünk, mert csak így segíthetünk az embereken a bajban.”, mert E luard- aki 
a L átnok fiv é re k b e n  Marxot idézi: „a költészet a legnagyobb öröm, amellyel az ember önmagát megajándékozta -  
végsősoron rokonuk.

„Az ember a teljes fény után sóvárog” , mint az említett antológia bevezetőjében mondja, versben pedig 
így fejezi ki :

M in d ig  m a rad
A  bán at mélyén is  e g y  n y ito tt ab lak

És szólnunk kellene az első világháborúról, a Versek a békéért ciklusról, és arról, hogy 1918-ban született meg az 
eluard-i költészet alaphangja:

„ T ü z e t  ra k ta m , m ivel e lh a g yo tt a z  a zú r  
T ü z e t h o g y  ba rá tja  legyek  
T ü ze t h o g y  belop jam  m agam  a té l i  é jb e  
T ü z e t  h o g y  jo b b a n  éljek.

* Nappalunknál jobb az éjszakánk -  Helikon, 1967.
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Eluard pályája lényegileg akkor kezdődik, amikor a háború okairól szinte teoretikus magyarázatot adó Adyé befe
jeződött. „Mindent megvallani volt életem dolga” -  írta Ady, és párhuzamot ugyan ostobaság lenne megkísérelni, 
de nem árt felidézni a közös motívumokat címszószerűen : „Mindent elmondani”, „Mindent megóvni”, „politika 
és szerelem”, és ez a Lautréamont-tól kölcsönzött Eluard-verscím, amely annyira jellemző Adyra is: „a költészet 
célja a gyakorlati igazság” . Illyés Gyula tanúsítása szerint egyébként Eluard húsz Ady-verset franciára fordított, 
a fordítások azonban elvesztek.

És szólni kellene a 20-as, 30-as évekről, különösen Éluard 1924-es meneküléséről, 1936-os Picasso társaságában 
tett spanyolországi útjáról, a Guernica c. képről, a Guernicái győzelem c. versről, a népfrontról, a német megszál
lásról, a Résistance-ról, arról, hogy Aragon mellett Eluard Franciaország nemzeti költője lett, arról, hogy 1942-ben 
belépett a Kommunista Pártba, hogy a második világháború utáni békemozgalmak aktív harcosává vált, arról, hogy 
mindezek az események költészetének tematikáját mérhetetlenül kitágították anélkül, hogy a már korán megszer
zettjellegzetes költői hangvételt megváltoztatták volna.

És végül szólnunk kellene a marxizmus és a költészet kapcsolatáról, amiről annyit beszéltünk már, de aminek az 
egyik -  a költészet mint befogadó -  aspektusáról alig tudunk valamit. Majakovszkij és főleg Eizenstein beszélt erről, 
amikor a műalkotás születését apró konkrét technikai példákon keresztül illusztrálták. Túl azokon az alapvető és 
mellőzhetetlen általánosságokon, hogy a távlatot adó marxizmus tágítja a költői szemléletet, nélkülözhetetlennek 
látszik már annak a vizsgálata, hogy egy futurista vagy szürrealista kép vagy metafóra a marxizmus hatására mint 
válik olyanná, amilyen. A hatás szót jobb híján használjuk, hiszen költőkről van szó, akik teljes személyiségükkel 
dolgoznak, akik számára a marxizmus éppoly élményanyag -  ha intellektuális élményanyag is -  mint a szerelem. 
Bár, éppen Eluard -  és József Attila -  példázza, hogy az ösztönök mélyére hatoló nagy költőknél a szerelem is in- 
tellektualizálódik. És itt kellene beszélnünk arról is, hogy Eluard és József Attila racionalizálta a freudizmus néhány 
kérdésfeltevését. És arról a látszólag különös paradox helyzetről is, hogy a jelen és jövő törvényszerűségeit maka
csul, illúziótlanul és bizakodón kereső Eluardnál, József Attilánál és -  hogy még egy nagy költőt idézzünk -  Alber
tinél a halál, a pusztulás képei hátborzongatóbbak, mint a Puszta ország nemkevésbé jelentékeny alkotójánál, T. S. 
Eliot-nál. Hogy a jelen mélyére hatolni, hogy a jelen minden poklát feltárni csak jövőtudattal lehet, illúziótlan 
jövőtudattal — és ez marxizmus nélkül a 20. században elképzelhetetlen.

Egy Eluard-tanulmányban mindezekről a kérdésekről szólni kellene, és még sok-sok -  talán nem ilyen alapvető -  
problémáról, pl. az unanimizmusról. De ez csupán legalább százoldalas monográfiában oldható meg, nem 
pedig egy rövid méltatásban. Szerencsére a versek önmagukért beszélnek, és egy költemény bizonyos fokig akkor is 
feltárul, ha utalásrendszere többé-kevésbé rejtett is marad, és olvasókként szinte nem is vesszük észre, hogy a vers 
egy-egy rétege megközelíthetetlen. Mégis, a kommentárokból úgy tűnik, ritka szerencsés helyzetben vagyunk az 
eluard-i költői világ feltárását illetően. A Szabadság c. vers eredetileg szerelmi költemény volt, és utolsó szavának 
„szabadságira való átcserélésével az európai résistance legnagyobb hatású alkotásává vált. Ez a tény, úgy hisszük, 
kellő fényt derít az eluard-i költészetre. A megrendelésnek, valamiféle külső feladatnak vagy igénynek lett volna 
szerepe abban, hogy szerelmes versből politikai vers lett? Ha így lenne, akkor sem kellene tagadnunk -  azonban 
alapvetően másról van szó.

A Hét háborús szerelmes vers zárótételében ezt olvashatjuk :

A remek mély homlok nevében 
A szemem-nézte szem nevében 
S a szám csókolta száj nevében 
E mai napra s mindörökre

A börtönt-szenvedök nevében 
Elhurcolt asszonyok nevében 
És minden bajtársunk nevében 
Kit megkínoztak és megöltek 
Mert nem akart tengem a homályban

Ki kell adnunk már haragunkat 
Hogy fölemelkedjék a fegyver...

A  leigázott Franciaország fájdalmát visszhangzó első versek egyikében pedig ezt írja Eluard :

Rozsdás lett a szavak ekéje
Nem szánt a szerelem a testen már barázdát

E hangvétel a magyar olvasót -  távolról -  József Attilára emlékezteti: ,,Boldog vagyok: gyerek a lelkem; / Flóra 
szeret. S lám, álnokul / Meztelen, szép szerelmünk ellen / Tankkal vasakkal felvonul / Az emberek alja".
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E hangvétel sokkal ismerősebb lesz, ha tovább olvassuk József Attilát : Én mondom : még nem nagy az ember. / De képzeli, 
hát szertelen. / Kisérje két szüleje szemmel : / a szellem és a szerelem.

„Szellem és szerelem” szétválaszthatatlanul összekapcsolódik Eluard-nál, egymást feltételező fogalmak és egy
mást igénylő tények.

Ó ki husom-velőm érző tudata voltál 
Örök szerelmesem te aki kitaláltál 
Te gyalázatot és elnyomást sose tűrtél 
S a földre boldogságot álmodott éneked

Azt álmodtad szabad vagy s én folytatlak tovább -  írta a francia költő, és azt hogy :

Ó bátor nők reménység húgai 
A halál ellen szerződésre léptek 
A szerelem erőit egyesítve

A példákat még lehetne sorolni, de talán ennyi is elég annak igazolására, hogy a szellem és szerelem francia köl
tője számára a szabadság és a szerelem egymást feltételező és igénylő fogalmak. És ez alapvetően új látásmód 
az európai líra történetében, még akkor is, ha Ady vagy József Attila egy-egy verse ismerőssé teszi. A romantika, 
sőt még inkább a romantikát leküzdő Baudelaire óta a szerelem a világ elől való menekülés egyik, ha többnyire si
kertelen kísérlete is. Az időben még mélyebbre visszahaladva a trubadúroknál, Petrarcánál és követőinél a szerelem 
normatív értéktényezővé válik, az istenhit sajátos antiklerikális változata, a külvilágteremtés egyik fajtája. Eluard- 
nál viszont a szerelem éppen a visszatérés, a társadalomban való részvétel lehetősége, az önmagán túlnövés bizto
sítéka és bizonyítéka. Nem a társadalom vagy a mindennapi életen kívül álló elvont, eszményített ideál, hanem 
éppen ellenkezőleg.

Békegyűrüm már csak te vagy 
Mikor megtanítsz, hogy mi az ember 
Mikor már épp kétségbe vonnám 
Hogy léteznek hozzám hasonlóak.

Baudelaire-nél a magány, a kétségbeesés, a menekülés démonizálja a nőt, Eluard-nál a szerelem dedémonizálja a kül
világot. Ady néhány sorától eltekintve az első költő a világirodalomban, akinél a szexuális aktus maga is etikus 
tényezővé válik. Etika és szexualitás tragikus szakadékára Camus figyelmeztet, amikor a pestis előtti Oránt leírja : 
„Oránban, akárcsak másutt, mivel nincs rá idő, és senkisem elmélkedik, kénytelenek az emberek úgy szeretkezni, 
hogy ők maguk nem is tudnak róla.” És aztán kitört a pestis... A női testet szinte anatómiai pontossággal feltérké
pező Eluard válasza ez :

Szerelmünk partja az igazság partja egyben 
és kezűnk célja is.

A szerelemnek és a szabadságnak összefonódása jelzi, hogy a Szabadság c. vers utolsó szavának megváltoztatása 
az eluard-i költészet lényegéből fakad, ha szabadságról ír a költő, mindig a szerelem is értendő ra jta -és  fordítva. 
Az a megközelíthetetlen magányos férfi, ahogy Julien Green megőrizte számunkra arcvonásait, tudta és vállalta, 
hogy a boldogtalan szerelem alibi is lehet, amely megóv attól, hogy a világgal szembenézzünk. Eluard számára 
a szerelem viszont éppen a tárgyilagos, illúziótlan és magabiztos szemlélet és vizsgálódás lehetősége, nem véletlen 
hogy a Tisztánlátás vágya (én inkább akaratának fordítanám) címe annak a versnek, melyből a szerelem és igazság 
összefonódására utaló sorokat idéztük. De a szerelem a megismerés lehetősége is :

„Nem egyenként de ketten járjuk végig az utat 
Jól megismerve egymást megismerünk mindenkit 
Megszeretünk mindenkit s gyermekeink nevetnek 
Majd a sötét legendán, hol zokog egy magányos."

A szerelem-szabadság-megismerés egysége következtében válik Eluard világa intimmé, költészete privatizált vég
telen. Gondoljunk Brechtre, aki számára problémát jelentett az, hogy a háború idején, a fasizmus elleni harc idején 
lehet-e, szabad-e intim dolgokról írni. Eluard vagy József Attila költészete ezt a dilemmát nem ismeri, sőt: minél 
harcosabb, politikaibb lírájuk, annál intmebbé is válik. A nagy eszmék a mindennapi apró kis tárgyakban konkre
tizálódnak, a látszólag jelentéktelen, de alapvető életszükségletekben, és ezáltal nyerik végső értelmüket.

József Attila ezt írja: „Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet, Ijó szóval oktasd, játszani is engedd! I szép, komoly 
fiadat!"

Paul Eluard a francia kommunista párt egyik mártírját elsirató versében Gabriel Péri életet adó neve mellett fel
sorolja a többi életadó szót :

„Az ártatlanság szavai 
A meleg szó a bizalom szó 
Szeretet igazság szabadság 
Szeretet igazság szabadság
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Az a szó hogy kedves az hogy gyerek 
Némely virágok és gyümölcsök nevei 
A bátorság és a felfedezés 
A testvér szó és az a szó hogy elvtárs...’’

Ez az intimitás, mely a felfedezés és a szabadság fogalmát a gyümölcs, a virág konkrétságával rokonítja, ugyan
akkor, amikor a hétköznapi szükségletek, örömök, tárgyak és események konkrétságát az eszmék és ideálok szférá
jába emeli : létrehozója az eluard-i költészet mélységes humanizmusának :

„S mert egymást szeretjük ezért 
Akarjuk hogy más is kitörjön 
Jégkérgü magánya mögül.”

-  írja Eluard a Hét háborús szerelmes vers egyikében. Ez a költészet a József Attila-i igénnyel szól: „...az elme 
tudomásul veszi / a véges végtelent. / a termelési erőket odakint s az / ösztönöket idebent...”

Eluard költészetére József Attila szavainak mindegyike érvényes, és különösképpen fontos a , ,tudomásul veszi” 
kifejezés. Ugyanis Eluard a „mélylélektani költő”, ahogy Illyés nevezi, újra nevükön nevezi a tárgyakat, a szavak 
konkrét kézzel fogható tárgyakra utalnak, újra felfedezi a külvilágot, de ez nem önmagáért érdekli, hanem az ember
hez való viszony szempontjából. A nervali „álom, ez második élet” felfogás Eluard-nál új értelmet kap. „Ragasz
kodom ahhoz, hogy a fikciót a félelmetes valósággal elkeverjem” -  írja Eluard. A meg-nem-adás, a továbblépés és 
a valóságvállalás értelmét. A költészet célja a gyakorlati igazság, mondja Lautréamont nyomán Eluard, és a költé
szet, amelyet nem egyedül, hanem mindenkivel együtt teremt, az ember az egyén látókörétől mindenki látóköréig 
terjed. A szabadság értelme az egyéni sorsban konkretizálódik, az egyéni sors pedig a közösségiben. Halál, szerelem, 
élet címe az egyik legfontosabb — szimfóniák három tételére emlékeztető — Eluard versnek. A Főnix-kötetből való, 
Dominique-verse, és a visszatérésé, a Nush halála utáni kétségbeesés leküzdéséé. Zárósorai Eluard egész program
ját kifejezik — végrendeletszerűen :

„Az emberek arra születtek 
Hogy megértsék egymást és szeressék 
Gyermekeik vannak kik jövendő apák 
Gyermekeiknek se szeri se száma 
Kik felfedezik újra majd az embert 
S a természetet s a hazát 
Mely minden emberé lesz 
És minden koroké.”

Ferenczi László

Kafka Kastélya és Comenius Fortuna-vára
(Jegyzetek Kafka világképének előtörténetéhez)

Századunk egyik legtöbbet vitatott, szorongásos látomásokkal vívódó, az elszemélytelenedett, eldologiasodott társa
dalmi jelenségeket mitikussá növesztő Kafka műveinek zárt világát eddig jobbára az általános esztétika alapjáról 
próbálták jellemezni, értelmezni, helyét kijelölni. Regényeinek, novelláinak különlegesen egyedülálló, abszurd vilá
gát, a túlságosan egyedi írói-költői világkép sajátosságait ezért sokszor önmagukban vizsgálták, vagy a kortárs írók 
„reálisabb” világképeivel, módszereivel vetették össze. A történetiség felől azonban még alig közelítették meg élet
művét, bár az elődöket, előfutárokat is emlegetik olykor. Dickens, Balzac, a német romantikusok s a közelebbiek : 
Swift és Gogol szerepelnek Kafka „hihetetlen” világának lehetséges előkészítői között. De korántsem oly nyomós 
funkcióval, mint más írók esetében, hiszen az előképek ellenére is -  valójában -  elődök nélküli íróként tartják 
számon. Az irodalom történeti fejlődését szemmel tartva, meglepő, hogy csak elvétve tettek említést Kafka és egy 
régebbi válságos periódus, a manierizmus művészi világképének esetleges összefüggéseiről, s hogy még nemigen 
próbálkoztak irreális világának vagy legalább egyes motívumainak a cseh irodalomban gyökerező szálaira rámu
tatni. Gustav René Hocke manierizmusról szóló könyveiben1 például beszél ugyan Kafka manierizmusáról, labi
rintusszemléletéről, de a tulajdonképpeni összefüggésekről mégsem, mert koncepciójában az időtlen, vissza-vissza- 
térő, „örök” manierizmus egyik képviselője Kafka, századunk számos más modem művészével egyetemben.

Bár a  manierizmus fogalmának mitizálását, a művészetek történeti fejlődésében vissza-visszatérő jelenségként 
való számontartását nem fogadhatjuk el, a XX. századi modern művészeti törekvéseket sem sorozhatjuk a neo- 
manierizmus keretébe, mégis jogosnak érezzük Kafka életművével kapcsolatban a manierizmus emlegetését. Jogos
nak, sőt szükségesnek, hiszen századunk nagy válságperiódusával mélységesen rokon a reneszánsz- és barokkművé
szetet összekötő néhány évtized művészi világképe. Különösen szembetűnő ez a rokonság érzületi szempontból, 
a válságtudat gyötrő felismerésében, a társadalmi törvények, a politikai élet, valamint az egyéniség, az egyéni lét
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lehetőségei közötti feloldhatatlannak tűnő szakadék megidézésében. Általános jellemzője e válságos periódusnak, 
hogy a reneszánsz szintetikus művészi rendszere részeire bomlik, egyes összetevő elemei, motívumai, művészi rész
jellemzői önálló életre kelnek, kiválnak a szintézis fegyelmező közösségéből. Míg korábban az ember sokoldalű, 
harmonikus világa volt tárgya a művészeteknek, a manierizmus évtizedeiben az emberi alkat elemeire terelődik 
a figyelem : pszichológiai jellemzőire, etikai normáira, vallásos-teológiai nézeteire, életformájának egyes sajátos
ságaira, a magány, a világból való menekülés lehetőségeinek a vizsgálatára. S az általános művészeti, életformabeli 
válság közepette kirobbanó harmincéves háború áttekinthetetlen bonyodalmai, az ijesztő, öldöklő barbarizmus 
pedig csak mélyíti a válságtudatot, hiszen tartósan bizonytalanná tett mindent Európában a szellem, a művészet 
művelői számára. Az európai hatalmi egyensúly megbomlott, helyreállítására robbant ki a hosszadalmas háború, 
a vallásos meggyőződés, a hit védelmének látszatával mind a két oldalon. A zsoldoskatonák is a maguk hasznára, 
rablásaira fordítják a legnagyobb gondot, s ezt szolgálandó regnál a legyőzöttek fölötti kegyetlenség. S mindezt kí
sérik a szörnyű járványok. Az apokaliptikus látomásokhoz hasonlatos időben az ember számára nem marad más 
ekkor, csak a hit fanatizmusa vagy a rezignált sztoikus szemlélet.

A csehek nemzeti ellenállása robbantja ki a harmincéves háborút, s az ő országuk válik leghamarabb csatatérré. 
Az általános válság-, átmenet-érzet mellé ők részesülnek elsőnek a háború borzalmaiból.

Ezek a nehéz évtizedek indítják el a cseh irodalom első reprezentánsának, Comeniusnak az útját. Viszontagságos 
gyermekkor után Herborn és Heidelberg egyetemein szegődik nagy hivatása, a pedagógia tudományának szolgá
latába. Alighogy munkához lát -  már otthon, Prágában -  szárnyaló terveinek a megvalósítására, berobban tudósi 
magányába a háború; spanyol zsoldosok dúlják és gyújtják fel otthonát, könyvei a tűzben vesznek, ő pedig a pro
testáns hazafiak, a „cseh testvérek” sorsának osztályrészese. Az elhivatottságot érző ifjú tudós földönfutóvá lesz, 
puszta létét kényszerül menteni. S az ifjú Comenius, a későbbi nagy pedagógus, a „cseh testvérek” szektájának ül
dözött tagja, szemügyre veszi a félelmetes időt, az ember egyéniségét béklyóba verő, minden reménytől megfosztó 
világi környezetét. Mindazt, ami körülveszi az embert; a társadalmi intézményeket, hivatalokat, a gazdagok, a 
szegények, a hivatalnokok, a katonák rendjét, a különféle hivatásokat, tudományokat. így születik meg, az üldöz
tetés évei alatt, a tudósi szárnyait még alig próbálgató Comenius utópisztikus szatírája: A világ útvesztője (1623).* 
S a műben a világ elé tárt tükör félelmetesen groteszk, ijesztő, de mégis mélységesen igaz. A későbbi tudós ifjúkori 
utópisztikus szatírája az európai manierizmus irodalmának a németalföldi Justus Lipsius sztoicizmusával rokon 
szemléletű, a kor válságát maradandóan megörökítő teljesítménye. Hatása pedig a századunk félelmeit megidéző 
művekig ível.

Comenius -  a Vándor -  fürkésző, igazságot áhító figyelemmel indul el a világ labirintusába, hogy tudatosan 
szembenézzen az emberi vágyakkal, a vágyak természetével. Már az első bekezdések jelzik az egész mű intencióját 
s tanulságát: „ ... szinte mindenki kilép önmagából, és a világban meg a világi dolgokban véli megtalálni, ami szel
lemét elcsitíthatja és megbékítheti...” (5.1.) Pedig minden csalfa hiábavalóság. Ha szétnézünk a világban a „szel
lem kíváncsisága” jegyében, menthetetlenül „fajtánk nyomorúságos zűrzavarát” láthatjuk mindenben, hacsak 
nem hagytuk magunkon „az általános bódulat szemüvegét”.

Comenius világlabirintusában minden a feje tetején áll, minden intézmény, hivatal, társadalmi konvenció, egyé
ni cél, törekvés pontosan az ellenképe annak, mint aminek lennie kellene. Minden az ember kárát, nem pedig bol
dogulását szolgálja. A világ útvesztő, az egyén számára nincs menekvés, hiszen az intézmények, szokások rabja, 
nem tud eligazodni az ijesztő jelenségek között. A Vándor kísérője így von párhuzamot a krétai labirintus és az át
tekinthetetlen világ között: „Világcsoda volt az, annyi szobával, rekesszel, folyosóval, hogy aki vezető nélkül mert 
oda belépni, folytonosan erre-arra bolyongott, tekergett, és soha nem talált kivezető utat. Pedig mindez tréfa volt 
csak amellett, ahogyan a világ útvesztője van megépítve, különösen mostanában.” (10-11.1.)

Comenius szatírája korának hamis illúziókat szolgáló intézményeit, társadalmi konvencióit jellemzi. Minden 
vigasztalanul visszás, ésszerűtlen, hiábavaló. Az öröknek hirdetett, mélységesen elavult társadalmi-politikai törvé
nyek, szokások azonban nem csupán önmagukban deformáltak, igazságtalanok, de a kereteik között élni kénysze
rülő ember is deformálódott, az egyéniség célja, életformája „vanitatum vanitas” . A célszerű, nemes, igazságos és 
harmonikus életre hivatott ember annyira az intézmények bűvöletében lélegzik már, hogy képtelen a maga eltorzult 
mivoltát felismerni; sokszor, ha valamiképpen mégis megszabadul egy-egy az egyéniséget torzít ó-nyomasztó 
tehertől, saját maga tülekszik, hogy újabbat szerezzen helyébe.

A feudális társadalmi konvenciók, az ésszerűtlen életforma már Comenius szatírájában is torzóvá korcsosítják 
az ember egyéniségét: a személyiség képtelen a maga sokoldalúságában, önállóságában kibontakozni, hiszen jobbá
ra csak a társadalom intézményrendszereinek, szokásainak a függvénye.

A világ, a társadalom törvényszerűségeinek a megjelenítése Comeniusnál nem egynemű, hanem kettős jellegű, 
hiszen a valóságos és a látszat állandóan egymás mellett jelentkezik, s éppen a valóságos olyan, mintha torz látszat 
volna, és viszont. Az irreális, az író képzeletének hihetetlen, meseszerű látványai tehát a valóságos, reálisan érzé
kelhető jelenségeket idézik, míg a „reális” látásmód törvényei szerint leírt jelenségek, emberek, szokások a hiába
valóság, az értelmetlen látszat kifejezői. Comeniusnál ez a kettős láttatás párhuzamosan halad, s mindenkor ponto
san elválasztható egymástól a látszat és a való, bár az utóbbi lép elénk az irrealitás köntösében. A jelentés viszont 
egyértelmű, mert a szatírán végighúzódó allegórialánc mindenkor feloldható, tartalma nevén nevezhető.

Comenius célja nyilvánvalóan a meghökkentő rádöbbentés a világ, a társadalom tarthatatlan állapotára. Az író 
nem talál semmi olyant a világ kusza jelenségszövevényében, ami gátat szabhatna az egyéniséget pusztító-torzító
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törvényszerűségeknek. Az egyén számára -  Comenius szerint -  egyetlen lehetséges út marad: visszavonulni a 
bűnös világi küzdőtérről., s önnön szíve bensejében keresni a megbékélést, a csendes nyugalmat, a meghitt kapcso
latot Istennel. Átvészelni a borzalmas időt.

Nem véletlen, hogy századunk elején ismét „eleven” hagyománnyá válhatott Comenius keserűen groteszk, két
ségbeesett világképe. Különösen nem, hiszen ugyanannak a Csehországnak két válságos történelmi periódusáról 
van szó, és a két korszak érzületi válságát maradandóan megörökítő két, Prágában élő íróról, bár Kafka német ajkú. 
Mindkét korszakban azonos az idegen, Habsburg-hatalom; Comeniust éppen a Habsburg-elnyomatás kényszeríti 
hazájából távozni.

Talán már az eddigiek során is sikerült valamelyest sejtetni azt a rokon érzületi kört, amely Kafka művei és Co
menius allegorikus szatírája között megtalálható. Az alaphelyzet rokon : a kiút nélküli válság pillanata, az egyén 
reménytelen helyzete, a menekülés vágya s a félelem, hogy minden groteszk jelenség megmásíthatatlan, hiszen az 
ember tehetetlen a jelenségek mögötti erőkkel szemben. Az egyéni menekedés lehetősége Comeniusnál még félig- 
meddig adva van, Kafkánál ez már el sem képzelhető, a végzet kikerülhetetlen.

Az eszmények és az adott társadalmi lehetőségek közötti ellentmondás készteti Comeniust arra, hogy olyan élet
formát próbáljon kialakítani a maga számára, amely lehetővé teszi legalább az egyén benső békéjének, nyugalmá
nak a megvalósulását : „olyan életmódot kell megkedvelnem, melyben minél kevesebb legyen a gond és törtetés s 
minél több a szemlélődés, a béke, a lélek derűje.” (9. 1.) Kafka is hasonlóan fogalmaz három évszázaddal később: 
„ ... el kell kú ;zni a földön valami kis tisztásra, ahová néha odasüt a nap, ahol az ember egy kissé melegedhet.” 
(Levél apámhoz, Nagyvilág, 1963. 2. sz. 256. 1.)

Comenius és Kafka között azonban nem csupán általános érzületi rokon vonások figyelhetők meg. Ez egyébként 
is lehetne véletlen, a két kor hasonlóan nyomasztó szorításának a műve. Kafka -  a jelek szerint -  ismerte is Come
nius művét, A világ útvesztőjét. A kastély3 alapötletének a létrejöttében -  valószínűleg -  Comenius szatírájának az 
ismerete, az olvasmány-emlék is közrejátszott.

A világ labirintusának Vándora — maga Comenius —, bolyongásai során a könyv huszonharmadik fejezetében 
Fortuna úrnő várához érkezik. Fortuna palotájának a körötte sereglő, bebocsáttatásukat áhító emberekkel való 
kapcsolata emlékeztet kísértetiesen Kafka regényének az alapötletére, K. földmérőnek a grófi kastélyba jutni akaró 
eszelősen mániákus, meddő kísérletsorozatára. Comenius Vándora midőn az emberi sors kiszámíthatatlanul sze
szélyes változásait jelképező „csábító” várhoz érkezik, és meglátja a palota alatt tülekedő emberek népes csoportjait, 
megkérdezi kísérőjétől: „M it csinálnak ezek itt?” -  azt a választ kapja, hogy „várakozók ők, akik Fortuna úrnő 
mosolygó tekintetét lesik és a várba való bebocsátásukat remélik.” A Vándor újra kérdez: „Hogyhogy, hát ezek 
még nem valamennyien jutnak be oda? Hiszen mindegyikük bőségesen dolgozott érte.” A kísérő pedig felel : „Igye
kezni mindegyik igyekezhet, ahogyan tud és ahogyan képes ; végső fokon azonban Fortuna úrnőn múlik, kit enged 
és kit nem enged magához.” S a Vándor látja, hogy „feljebb már nem vezetnek sem kapuk, sem lépcsők, hanem 
csak a kerék forog ott folytonosan, s akinek sikerül megkapaszkodnia, felemelkedhet az emeletre, ahol fogadja és 
tovább vezényli Fortuna úrnő. Ámde ott lent sem kapaszkodhat a kerékbe, aki éppen akar, hanem csak az, akit 
Fortuna úrnő mindenese, Véletlen odasegít, vagy ráültet; mindenki másnak lecsúszik róla a keze.” (121.1.)

Az emberek azonban nem tágítanak, újból és újból kísérletet tesznek, hogy valamilyen úton-módon bejussanak 
az ígéret földjére, miként a földmérő is a kastélyba. De nem csupán Fortuna úrnő palotája rokon Kafka kastélyá
val, hanem a világ királynőjének vára is. Az előbbi A kastély alapötletére emlékeztet, míg az utóbbi a hatalom jel
képes megtestesítője, mint Kafka titokzatos, az egyszerű halandó számára elérhetetlen várkastélya is. De lássuk egy 
kissé Comenius Bölcsesség-várát : „S már ragyog is előttünk a vár, külsejét minden oldalon különféle gyönyörű fest
mények borítják, a kapuját pedig őrök védik, hogy csak az juthasson be, akinek e világban valamilyen tisztsége 
vagy kormányzata van. Rajtuk kívül csupán a királynő szolgái meg rendeletéinek végrehajtói járhattak szabadon 
ki és be; mások viszont, ha nézni akarták a várat, legfeljebb kívül bámészkodhattak (állítólag ugyanis nem illő, 
hogy bárki kikémlelhesse, milyen titkok szerint igazodik a világ).” (139.1.)

Kafka kastélya is egy félelmetes grófi vár, a kifürkészhetetlen jegyében működő hatalom jelképe, megközelíthe
tetlen palota, s benne és körülötte, vonzásában olyan rejtélyes hatalmi és hivatali tényezők irányítják az ember 
sorsát, mint a világ labirintusának Bölcsesség-palotájában az emberek elől gondosan elzárt „titok”. Kafka falujá
nak hivatalrendszere, a grófi kastély, az udvarház, a várnagy, a küldönc, a „jus primae noctis” és egy sor más 
intézmény, tisztség, szokás és motívum sem csupán a monarchia avíttan archaikus intézményeire utal, de jelzi 
a sok évszázadnyi változatlanságot, időtlenné mitizálva a  feudális világot. Talán ezért is olyan ijesztő Kafka falujá
nak atmoszférája, hiszen a feudális intézmények álarca mögötti titokzatos erők XX. századiak.

Az alapötlet és a hatalom „kastély” jelképe mellett Kafka regényének némely szereplője is összefüggésbe hozható 
Comenius utópisztikus szatírájával.

Comenius Vándorára emlékeztet kissé K. földmérő alakja, különösen a környezetével való kapcsolatát tekintve. 
A Vándor, de a földmérő is messziről érkezik a világ labirintusába, illetve a faluba, hogy az embert, az egyént 
körülfonó társadalmi és hatalmi jelenségek kusza szövevényébe kerüljön. Mindketten jórészt kívülről próbálnak 
a dolgok mélyére tekinteni, mindketten idegenül mozognak a társadalmi-hivatali közegek mezején. Környezetük, 
a velük érintkező emberek a visszájára fordult világ értelmetlen, ijesztő jelenségeit természetesnek, a mindennapi 
élet megmásíthatatlan rendjének érzik, és szerintük élnek. Csak ők nem akarnak belenyugodni az értelmetlen 
törvények rendjébe. A világ labirintusának földi javakért tülekedő emberei s a falu lakói rokon lelkek.
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Л földmérőt a megfoghatatlan törvények szerint élő falu, de különösen az annak életét meghatározó titokzatos 
hatalom hivatali gépezete idegenkedéssel, gyanakvással fogadja, mert az „idegen” furcsán kíváncsi természetűnek 
mutatkozik, s a hatalomnak csak olyan alattvalókra van szüksége, akik az adott világot jónak tartják, vagy leg
alábbis elfogadhatónak, szükségszerűnek érzik. Ezért kap két segédet maga mellé a „különösen” viselkedő föld
mérő, hogy semmit ne tudjon a hatalom tudta és figyelő szeme, hallgató füle mögött cselekedni, de gondolni sem. 
Mint kikerülhetetlen árnyékok követik minden mozdulatát.

Comenius útvesztőjének Vándora sem barangolhatja be magányosan a földi labirintust, hanem csak a világ 
úrnőjének parancsára melléje rendelt két kísérővel, akiknek az a feladatuk, hogy a világba csöppent s mindig 
gyanús idegent, így a Vándort is megtanítsák a hatalom szájaíze szerint nézni az adott világ furcsa törvényszerű
ségeit. MindenlesS és Bódulat Comenius „útitársai”, s ha nem is azonos, de igen hasonló szerepet töltenek be a 
„Vándor szolgálatában”, mint a segédek a földmérő kíséretében. Hogy Comenius Vándorának „hivatalos”, 
kirendelt kísérői valójában rokon funkciót töltenek be a segédekével, nézzünk meg két kis részletet A világ út
vesztőé bői. A Vándor kísérői, midőn kénytelenek beismerni, hogy küldetésük kudarcot vallott, mert nem tudták 
megtanítani, beidomítani az idegent a hatalom, a törvény szemével, lojálisán nézni a társadalmi jelenségeket, a 
világ úrnőjének színe elé vezetik a Vándort s így számolnak be hiábavaló fáradozásukról: „őt tehát mi, akik a te 
bölcs akaratod szerint az ilyenek kísérőiül vagyunk kirendelve, végigvezettük valamennyi renden. Öt azonban (s 
ezt alázatosan és fájdalommal valljuk be előtted) a legáldozatosabb és leghűségesebb munkánkkal sem sikerült 
rávennünk, hogy megkedvelje valamelyik rendünket, benne megtelepedjék s ennek a mi közös földünknek egyik 
őszinte, engedelmes és lehiggadt lakosa legyen; sőt folyton és mindenben akadékoskodik, mindent megutál s 
valami rendkívüli egyéb után vágyódik. Mivelhogy mi az ő szeszélyes kívánságait nem teljesítettük, sőt meg sem 
érthettük, most őt a te ragyogó Fenséged elé állítjuk és bölcs belátásodra bízzuk, mi történjék vele.” (141. 1.) 
S a másik részlet, már a bolyongások után, midőn a vándor véglegesen megretten a világ szörnyűséges dolgai 
felett és menekülni próbál : „Én ezt már nem nézhetem tovább és szívemnek fájdalmát sem viselhetem el; menekü
lök tehát a pusztaságba vagy inkább, ha lehetne, a világból szeretnék elfutni. Kísérőim azonban utánam vetik 
magukat, beérnek, s hová tartok, kérdezik. Én hallgatással akarom lerázni őket, s nem felelek semmit. Amidőn 
azonban nem akarnak tovább engedni, sőt még durváskodnak is, megszólalok : »Már látom, hogy sohasem javul 
meg sorsunk e világban. Szertefoszlott minden reményem! Jaj nekem!«” (163. 1.)

Comeniusnál a Vándor bódulat nélküli józansága képviseli és fogalmazza meg a teljes érzületi tiltakozást 
az adott világ abszurd jelenségeivel szemben, s az ő lemondása a világszínházban való szerepvállalásról, hazatalálása 
önnön szíve benső, sztoikus békéjébe, a szerző kétségbeesett szkepticizmusát tolmácsolja, hiszen nem tudott fel
mutatni a vándorlás során egyetlen olyan biztató jelenséget sem, ami legalább a majdani megoldás lehetőségét 
felvillanthatta volna. Kafka falujának ijesztő világa is ezt a kettős érzületi reakciót sugallja az olvasónak : az emberi 
lét nyomasztó jelenségeinek a tarthatatlanságát, de a szkepticizmust is a megidézett világ keretein belüli meg
oldást illetően.1

Kafka félelmetes világában különösen fontos szerep jut az embert körülhálózó, értelmetlenül precízen szervezett 
hivatali labirintusnak. A kastély falujának elöljárója egy, a földmérő kinevezésével kapcsolatos régebbi irat hivatalos 
útját, az „ügyintézés” útvesztőjét így jellemzi :,,.. .a válasz azonban, úgy látszik, nem az eredeti osztályra érkezett 
meg, nevezzük A osztálynak, hanem tévesen egy másik, egy В osztályra. így az A osztály válasz nélkül maradt, 
de sajnos, а В osztály sem kapta meg teljes válaszunkat ; akár mert maga az ügyirat itt rekedt nálunk, akár mert 
útközben elveszett...” (81. 1.) és így tovább. A hivatalrendszer pontosan szervezett, látszat szerint minden a meg
felelő helyre került, működik a nagy apparátus, de a hivatalos ügyek mégsem úgy haladnak, ahogy ésszerű volna, 
hiszen az elintézendő ügy nem tudja megtalálni hivatali gazdáját. A világ ügyes-bajos dolgait intéző hivatalnokok 
rendjét Comenius is megvizsgálta A világ útvesztőjében. A Vándor (а XIX. fejezetben) a hivatalviselők szobáit járja : 
„S bemegyünk ismét valahová, és lám, itt oly magas és széles székeken ültek emberek, hogy csak kevesen közeled
hettek és juthattak el hozzájuk, legalábbis a megfelelő eszközök nélkül. Mert mindegyik trónolónak a füle helyén 
mindkét oldalon, bizonyos fajta hosszú csövek függtek, s ezekbe kellett suttognia annak, aki közölni akart valamit. 
E csövek viszont tekervényesek és lyukasak voltak, s így sok szó veszett el, mielőtt a fejhez ért volna; ami pedig 
eljutott oda, legnagyobb részt változottan érkezett. Észrevettem ugyanis, hogy nem mindig a beszélő kapta a 
választ; sőt egyik-másik, bármit kiabált is, az agyvelőhöz sosem jutott el; néha meg olyan válasz érkezett, amely
nek az ügyhöz semmi köze sem volt. Hasonlóképpen a szemek és a nyelv helyén is csövek működtek, amelyek 
az ügyeket gyakran mutatták másképpen, mint amilyenek valóban voltak, s a felelet is másképpen hangzott, mint 
ahogy esetleg maga az úr gondolta.” (106-107. 1.)

A hivatali bürokrácia értelmetlenségének, hiábavaló szervezettségének az abszolutizálása feltétlenül rokon 
Kafka regényeinek hivatali apparátusával. De a hivatalnokok, akik érzékszerveik helyett különféle csövekkel 
érintkeznek az ügyfelekkel, szintén előlegeznek már valamit Kafka abszurd látomásaiból is. Mert Kafka elképzel
hetetlen, irreális látomásai, képtelenül abszurd, de valóságosnak leírt helyzetei, metamorfózisai sem olyan egysze
riek, minden előzmény-nélküliek, mint gondolnánk. Valamelyes ősi példa ebben a vonatkozásban is megtalálható 
Comeniusnál. Kafka egyik képtelen „hőse” az igazi rovarrá, féreggé változott polgár. Comenius Vándora, 
mielőtt belépne a világba, egy magaslatról szemléli jövendő bolyongásainak színterét, közben egyik kísérője így 
szól hozzá; „Nézz hátra most kelet felé: látod-e, hogy az ottani sötét kapuból valami kúszva mozog felénk?” 
A Vándor igenlő választ ad, s a kísérő folytatja: „Ezek olyan emberek, akik újonnan érkeztek a földre (maguk sem
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tudják, honnan), nem ismerik mivoltukat, arról sincs fogalmuk, hogy emberek; ezért van körülöttük sötétség, 
s ezért nem hallatszik onnan egyéb hang, csak gyenge sírás és sipákolás.” (18. 1.) Az „emberi mivoltukról” nem 
tudó, „kúszva” mozgó, sötétség övezte, sipákoló hangokat hallató, mégis emberi lények „abszurd” látványa talán 
nem is kevéssé emlékeztet Kafka különös látomásaira.

A párhuzamba állítható helyeket, motívumokat még bőven sorolhatnám, de talán az eddigiek is jelzik a Kafka 
és Comenius közötti kapcsolat jellegét. Comenius világlabirintusát mindenesetre számon kell tartanunk Kafka 
különös világának egyik távoli, ősi előképeként.

Kafka és a manierizmus világképének rokonsága arra is figyelmeztet, hogy a félelmetes látomások homogén 
világát megteremtő író a művészet fejlődésének egyetemes organizmusában törvényszerűen meghatározott, deter
minált helyet foglal el, regényeinek ijesztő világa az író életével „rokon korszakok” művészi hagyományát is 
folytatja. A két kor merőben különböző, más az az egyéniség kibontakozását csírájában megbénító hatalmi téboly, 
ami Kafka „látnoki” félelmeit kiváltja, mint a XVII. század első harmadának feudális társadalmi, politikai 
és katonai brutalitása, ami elől Comenius keres menedéket. Az egyén helyzete azonban feltétlenül rokon.

Kafka századunk nagy érzületi válságának maradandó költői megidézője, művei ezért rezonálnak régi századok 
hasonlóan tragikus, átmeneti periódusainak világképeivel, írói félelmeivel. Nemcsak a maga korának írói világá
ban foglal el különleges helyet, de törvényszerűen folytatja a válságos periódusok művészi hagyományait is. Mert 
kétségbeesésre, reménytelenségre, az egyén szorongatott helyzetére a történelem már régebbi századokban is adott 
módot. Comenius csak egyike a válság megidézőinek, egy korai láncszem, akit még sokan követnek, míg Kafka 
különös világához érkezünk. Talán mégsem volt hiábavaló egymás mellett említenünk őket, mert ha más világo
kat is idéznek műveikben, de különösen finom emberi érzékenységük, írói-költői alkatuk hasonló, rokon félelmek
kel teli, s céljaik között is találhatunk rokon mozzanatokat. Az emberi társadalom adott rendjének, különösen az 
egyén feloldhatatlannak tűnő szorongásos állapotának a tarthatatlanságára felhívni a figyelmet.

Komlovszki Tibor

Jegyzetek

A Kafkáról szóló irodalomról jó áttekintést ad Sükösd Mihály: Franz Kafka. Bp. 1965. 152-155.
1 Die Welt als Labyrinth, Hamburg, 1957. és Manierismus in der Literatur, uo. 1959. - 2 Johannes Arnos Come- 

nius: A világ útvesztője. Magyar Helikon 1961. Fordította: Dobossy László. -  3 A kastély. Bp. 1964. Európa К. 
Fordította: Rónay György. Jávor Ottó utószavával. -  A Prágában (1965 novemberében) tartott Kafka-konferen- 
dán Malcolm Pasley utalt Kafka kastély-koncepciójával kapcsolatban Comenius szatírájának két allegorikus 
várára. 1 L. Almási Miklós: Vita Kafka Kastélyában. Kritika 1965.6. sz.

Az írá s tu d ó k  és az írás*
XVIII. századi kínai regény, az írástudók életének szatírája-ennyit tudhat róla az átlagosnál szélesebb műveltségű 
olvasó, amikor kézbe veszi; a könnyen elérhető források, kis, népszerű irodalomtörténetek ennyit mondanak róla. 
A rövidre fogott, de tartalmas utószó valamivel többet : az író életéről s a regény alakjairól, valamint a megértésé
hez nélkülözhetetlen művelődéstörténeti fogalmakról tájékoztat. Az utószóból tudjuk meg, hogy ennek a klasszikus
nak tartott műnek az első európai nyelvű fordítása csak 1957-ben jelent meg -  Pekingben. Az európai szakemberek 
nem nagyon sürgették lefordítását, bár az író halálának kétszázadik évfordulóján, 1954-ben a Béke Világtanács is 
megünnepelte. Ezek a körülmények is feljogosíthatnak arra, hogy a szokottnál figyelmesebben vegyük szemügyre 
a művet az európai olvasó szemszögéből: mit tud mondani a távoli világról s mit nyújt művészileg?

Az alábbiakban azt vizsgálom meg, hogy mit jelent ez a mű az olvasónak. Csak a magyar nyelven olvasható 
szöveget vizsgálom, tekintet nélkül fordítás voltára. Azt azért megjegyzem, hogy a fordító gondos munkát végzett : 
a kínai irodalmi nyelven írott művet mai magyar beszélt nyelven, gördülékenyen, jól olvashatóan tolmácsolta. 
Az eredeti szöveg nem támaszt igényt nehézségek legyőzésére, sem stílusbravúrokra, a fordító nem is adott hozzá 
ilyesmit. Polonyi Péter személyében jól felkészült munkatárssal szaporodott a kínai klasszikusok szűk fordító
gárdája; remélhetőleg lesz alkalma képességeit nyelvileg igényesebb művön is próbára tenni -  az Európa Kiadó 
szorgalma ellenére még van adósság kínai klasszikus prózában.

A szöveg jelentése tekintetében az első problémakört a szókincs rejti. (Az igék nem okoznak nehézséget, mert 
a fordításban eltűnt egyik eredetiben gyakori sajátságuk: nomen-verbum jellegük.) A névszók között a tulajdon
nevek csoportja az első, szembeötlő, de gondot okozó réteg a mű építőanyagában. A személynevek közt elég 
nehéz eligazodni: sok van belőlük és elég sok hasonló akad (az átírás következtében). Valóságos nehézséget azon
ban az okoz, hogy a szövegben előforduló történelmi személyiségeket (Vang Mien; Tu Fu, Li taj-po költők, Kuan 
Csüng, Csao Pu államférfiak, Li Csing-csao költőnő stb.), továbbá mítoszok, legendák, költői müvek fiktív és szim
bolikus alakjait (Caj Lung, Jao és Sun császárok, Csang O stb.) s végül magának a történetnek költött alakjait, 
szereplőit csak akkor tudjuk egymástól megkülönböztetni, ha állandóan figyelemmel kísérjük a kötet végén olvas

* (Vu Csing-ce: írástudók. Fordította: Polonyi Péter. Európa Könyvkiadó, 1966)
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ható jegyzeteket. Ez azonban annyit jelent, hogy az olvasók legtöbbje, akik hamarosan megunják a folytonos 
jegyzetkeresést, nem tudják, melyik alaknak, melyik névnek van történeti vagy mitikus háttere, s így nem is veszik 
észre az általuk közvetített voltaképpeni szimbolikus jelentést.

A földrajzi nevek esetében is hasonló a helyzet. A legnagyobb városok neve még csak mond valamit a személyes 
tapasztalattal ugyan nem, de műveltséggel rendelkező olvasónak; már kevesebbet mondanak a hegyek és a tarto
mányok, tájegységek és járások, kisvárosok nevei. Azt, hogy a Hua-hegy Kína szent hegye, a jegyzetből megtud
hatja az olvasó, de hogy egy járás vagy kisváros milyen tájat jelent, titok marad. A szöveg ugyanis nem él a meg
szokott táj leírásokkal. Egy példa a sok közül: „A Nyugati-tó a földkerekség legszebb tájainak legcsodálatosabbja. 
Most ne is beszéljünk a Lélek Rejtek-kolostor mélységes magányáról és az India-kolostor finom előkelőségéről. 
Ha azonban valaki kilép a Csientang kapun, elhagyván a Szent Indíték-templomot, a Szu-gáton folytatja útját, 
amelyen túl az Aranyhomok-öböl következik, azt megkerülve megpillanthatja a Mennydörgés-bérc pagodáját, s 
végül eljut a Tiszta Könyörületesség templomához. Több mint tíz li az út, de minden öt lépésre ju t egy pavilon 
s minden tízre egy lugas. Itt aranyozott tornyok meg teraszok magasodnak, ott bambuszkerítéssel körülvett 
szalmakunyhók húzódnak meg. Emitt őszibarackfa és füzek szépsége vetekszik, amott meg eperfa és kender terem 
mindenütt a mezőkön.” (189.) Konkrétumok helyett általánosságok (legszebb; itt, ott stb.), megjelenítés helyett 
jelölés a nevek segítségével: ez a szöveg sajátos módon a „járatos” olvasóra számít. De az európai olvasó járatlan 
nemcsak a helynevekben, hanem a naptári jelölésekben is (a Ló éve, Jung Lo évei stb.), egyes növény- és gyümölcs
nevekben is (li-csi, sárkányszem-gyümölcs stb.) ; ezek az időmegjelölések ködben maradnak, ami még nem baj, 
hiszen fikciót olvasunk, de az már igen, hogy a gyümölcsöknek sincs ízük számunkra. Az ördöggyökérről valamit 
képzelünk, külsejét megkísérelhetjük felidézni, de csak önkényesen. Pedig ezeknek az elemeknek a szövegben erede
tileg felidéző funkciójuk van.

Magasabb rendűfogalomkört alkotnak azok a szavak, elnevezések, amelyek a társadalmi rendre, a vallások eszméire 
és intézményeire, a természetismeret különböző területeire vonat koznak. Ezek között elég nagy számban akadnak 
könnyen érthető vagy az általános műveltség bizonyos szintjén, analógiás alapon könnyen megfejthető szavak. 
Az avatási szertartás, a házasság, a temetés alapvető fogalmai természetesen ugyanolyan jelentésűek, mint nálunk. 
De itt is van nehezebb dolog: a geomantia fogalma maga is elég ismeretlen Európában, „praktikus” felhasználása 
még inkább az. Az olvasó a jegyzetből megtudja, hogy a gyász hét hétig tart, a szövegből pedig kihámozhatja, 
hogy a temetési szertartást sokszor hetekig halogatják, s ilyenkor a koporsó a hullával ott áll a házban -  de bűzéről 
nem esik szó. Hogy a gyász színe fehér, hogy egyes ruhadarabok elárulják viselője társadalmi szerepét, megtudhat
juk a szövegből, de a részletekről itt sincs képünk: ezek az elemek is helyzetek jelölésére szolgálnak.

Az ilyen nehézségek természetesen előadódnak régi európai művek olvasásánál is. Vu Csing-ce kortársai -  hogy 
a kalandregényeknél maradjunk -  Európában Lesage és Swift. Azokban a kalandokban is, amelyekről Lesage és 
Swift mesélnek, bőven akad olyan fogalom, szó és kifejezés, amelyet a mai olvasónak jegyzet magyaráz. Egyrészt 
azonban az ilyen fogalmak — görög mitológiai, egyháztörténeti fogalmak, művelődéstörténeti kuriózumok stb. — 
a kevésbé művelt olvasó ismeretei sorában is könnyen elnyerik helyüket, lévén az európai művelődés egészének 
közös kincsei. Másrészt ezek az európai írók élnek a leírással és a magyarázattal, s aránylag ritkán és csak a leg
közkeletűbb neveket használják jelölésszerűen. A különbség oka mélyebben van. A kínai elbeszélés névhasznála
táról azonban már itt megjegyezhetjük, hogy az európai olvasó számára sajátos funkciót vehet magára. Hangsú
lyozottan, nyilvánvalóan idegen fogalmakról van szó, amelyeket a szöveg sem konkretizál leírással, magyarázat
tal -  ilyenformán a szövegben mintegy a titokzatosság fátylába burkoltan jelennek meg. Ez a titokzatos idegenszerű
ség az egzotikum. Akad olvasó, akinek ez épp vonzóerőt képvisel, bizonyára van azonban olyan is, akit ez zavar, 
s joggal : mert indokolatlan, mert nem az elbeszélés belső funkcióját teljesítő titokzatosság ez.

A szókincs többi részét itt mellőzhetjük, mint szemantikailag problémátlan elemeket. Ha azonban azokat 
a nagyobb szerkezeti elemeket vizsgáljuk, amelyek a részben elemzett szókincs segítségével épülnek fel, különös jelen
ségekre találunk.

Csupán megemlítünk egy olyan vonást, amely a kínai mondattannak idiomatológiai sajátossága, minthogy 
a  magyar fordításban — s ezt helyeseljük — nyoma vész, csupán tendenciájában érvényesül: a kínaiban nincsen 
igazi alárendelt mondat, ez itt csak annyiban mutatkozik, hogy — bár olykor filozófiai eszmecserét kíván vissza
adni a dialógus -  sosincs bonyolultabb mondatszerkezet. (A körmondat, amely a korabeli európai szerzőknél, pl. 
Sade-nál, oly gyakori, teljesen hiányzik.)

Sajátos színt adnak a szövegnek -  ez is egzotikum -  bizonyos mondattípusok, ismétlődő sémák. Ilyenek a be
mutatkozási formulák („Kit tisztelhetünk az úrban?”), a kölcsönös tisztelgés (lebomlás, névjegy stb.) sémái, de 
ilyenek a jellemzést helyettesítő hivatali vagy társadalmi rangjelölések attribútumai (zafírszín köntös, kagyló
sapka, tudósföveg stb.), sőt, az ünnepi étrend sztereotip fogásai is (rizsgombóc, bambuszrügylepény, s a tea 
fajtái), amelyek mondattípusként vagy listaként ismétlődnek. Hasonlóan történik ez a szituációjelölés a korra 
és Kínára jellemző társadalmi intézmények, eszmerendszerek, vallási ceremóniák idézésével (pl: „hordszéket 
hoznak, rajta a járásfőnök zászlaja...” : megjelenik a hivatalos hatalom -  fordulat következik be). A varázslás, 
jóslás, orvoslás bemutatására szolgáló leírások, illetve epizódok mellett igen érdekesek — egyben azonban igen 
rejtélyesek — azok a mozzanatok, amelyek a társadalom gazdasági rendjére és viszonyaira (pénz, ajándék, kölcsön, 
adósság, adó stb.), valamint az elbeszélés központi témáiként szereplő vizsgarendszerre és az igazságszolgáltatásra 
vonatkoznak. Folytonosan szó esik a szövegben kisebb-nagyobb pénzösszegek cseréjéről, de ezeknek a mechanizmu-
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sa kibogozhatatlan az európai olvasó számára: a sikerrel vizsgázó hivatalnokjelölt családja egyik esetben ad, másik
ban kap pénzt „vizsgaajándék fejében”. Az ajándékozás motívumai európai észjárásnak egyébként is érthetetle
nek vagy értelmetlenek : előfordul, hogy kisebb összegért kegyetlenül intézkedő személy másnak egy szóra hatalmas 
összeget ajándékoz, de nem érdekből. Legalábbis nem világos, hogy érdekből tenné. Ezek között az ügyek között 
csupán a vesztegetési, kijárási és zsarolási ügyletek világosak. Egyetlen motívum kivételével : a vesztegetés összefér 
a feddhetetlen erkölccsel is.

A regény sajátos színét adják továbbá azok a retorikai formulák, amelyek a cselekmény tagolására szolgálnak. 
A fejezetkezdő és -záró sablonok: „O tt tartottunk, hogy...” -  ezzel indul minden fejezet. Természetesen, mivel 
mindegyik így fejeződött be : „Aki meg akarja tudni, hogy X. kivel találkozott, az olvassa el a következő fejezetet !” 
Ezt a stilizált formát, akár tudjuk róla, hogy a vásári mesemondók öröksége, akár nem, elfogadjuk. Csakhogy ez 
teljesen formális tagolást is szolgálhat, s itt erről van szó.

Ha a regény cselekményének valóságos tagolódását vizsgáljuk meg -  egyébként nem kell nagyon vizsgálgatni, 
eléggé szembeötlő —, különös, számunkra teljesen szokatlan eljárásra figyelhetünk fel. Az utószó helyesen állapítja 
meg, hogy ez a regény nem igazi regény, a szó modern értelmében, hanem történetfüzér. A történet-füzérnek 
két fő típusát ismerjük az irodalomban; az egyik az ún. keretes elbeszélés (Az ezeregy éjszaka, Dekameron, 
A sánta ördög stb.) ; a másikra nincs külön műszó, mert ebben a fő-történethez képest a betét-történetek aláren
delt szerepet játszanak s véletlenszerűen, nem rendszeresen kerülnek elő (betétes történetnek nevezhetnénk leg
inkább), ezeket is többnyire egy-egy szereplő meséli el (Aranyszamár, Sade Justine-je stb.). A történetek azonban 
-  per definitionem -  kerek, lezárt cselekményű elbeszélések; a formális és a valóságos tagolás közt lehet eltérés 
(ezek csak az elbeszélésgyűjteményeknél esnek egybe), de az rendszerint alárendeltség jellegű (egy fejezeten 
belül egy vagy több betét).

Az Írástudók egyik elbeszélés-típusba sem sorolható. Jellemző vonása az, hogy történet-füzérének egyetlen tör
ténete sincs befejezve (azaz: egy kivétel -  a bevezetés). A séma a következő: megismerkedünk egy írástudóval, 
olvassuk élete egyik (hosszabb-rövidebb) szakaszának eseményeit (kalandjait), aztán eltűnik szemünk elől, még
pedig ügy, hogy összetalálkozik valakivel, egy másik írástudóval, s a történet most már ezzel, ennek kalandjaival 
folytatódik. A véletlen által elmetszett epizódok, nyitva hagyott történetkék sorozatát kapjuk.

Az epizódok lezáratlanságából az következik, hogy nincs voltaképp művészi jelentésük. Az epizód, amelyet 
a véletlen zár le, nem stilizált, nem megformált : az élet nyers képe. Önmagát jelenti csupán -  hiszen a művészi 
jelentést az életanyagba az író adja a megformálással. A reprodukálás csupán a megformálás minimuma, amely 
még nem művészi szintű. Az epizódoknak így nincs művészi, szöveg mögötti jelentésük, ami pedig minden művészi 
értékű népmesének is van, sőt, rendszerint több ilyen jelentésréteg is van. (Egy-egy ilyen szöveg mögötti jelentést 
foglalnak szavakba másodszor is a tanmesék végén a tanulságok.) Itt a történetek azonban csak epizódok: csu
pán önmagukat jelentik, egy-egy kalandot — amely önmagában is lehet érdekes, mint az élet bármely szelete.

A megformálatlanság annyit is jelent, hogy a szerzőnek nincs állásfoglalása. Az egyik írástudó verset ír s ebben 
látja az írástudói életeszményt -  gyalázza a tudósokat; a másik tudományos munkát kompilál, kommentál, 
esszéket ír s ezt magasztalja -  szidja a költőket; a szerző azonos tárgyilagossággal mutatja be mindkettőt (sőt, 
mindkettővel rokonszenvezni látszik), ami még lehet retorikai fogás. Azt azonban, hogy retorikai fogásról, végső 
soron szerzői nézőpontról szó sincs, az bizonyítja, hogy sorsuk alakulásában sem rejlik ilyen : épp azért, mert sor
suk alakul a véletlen szerint s nem a szerző alakítja őket. Morális állásfoglalása sincs : az egyik csirkefogó kegyet
lenül megbűnhődik, a másik büntetlenül (és retorikusán kifejezett elítélés nélkül) megy tovább. A szerző teljesen 
azonosul az éppen színen lévő szereplővel, még ha az nyilvánvalóan csaló is (Van áltitkár története, 49-51. fejezet).

Említettem, van egy kivétel : valódi retorikai eszközt találunk az első, bevezetésnek szánt történetben. Ez az ún. 
„csalóka kommentár” : az író a történet végére illesztett magyarázatban azt akarja elhitetni az olvasóval, hogy 
ezt a történetet csupán azért írta meg, hogy bebizonyítsa: Vang Mien (e történet hőse, történeti személy) sosem 
viselt hivatalt. A történet igazi jelentése — mert itt az is van — a visszavonult, hivatalt nem vállaló írástudói élet
forma apológiája : a visszavonultan élő írástudóhoz a legnagyobb államférfiak egyike jön el tanácsot kérni. Ismét
lem, ez az egyetlen kivétel a terjedelmes regényben.

Végeredményben tehát itt az elbeszélésnek számunkra teljesen idegen formájával találtuk magunkat szemben. 
Nem a tárgyi vonatkozások teszik igazi idegenségét — ez legföljebb nehézség a megközelítésben —, hanem az elbe
szélés módja, a történetek különös „logikája” . Idézőjelben, mert ezeknek a történeteknek voltaképp nincs logi
kájuk — európai értelemben. Számunkra ez alogikus előadás. (Ne tévesszük ezt össze a történetek irracionális 
elemeivel -  babonás, kísértetes, látomásos, misztikus elemekkel- ,  ezek a kor tartozékai.) A történetek elmondásá
ban ezt az alogikát nemcsak a kauzalitás hiánya képviseli, hanem az osztályozás, összehasonlítás kezdetlegessége 
is. Ez az oka annak, hogy hiányzik a leírás és magyarázat — helyette csupán jelölés van —, de azért nem tudunk 
eligazodni a jogi, morális, gazdasági stb. viszonyokban sem -  a szerző maga sem igazodik el bennük.

Ilyenféle logikahiányt az európai gondolkodás csak a dokumentum-műfajokban (memoár, önéletírás stb.) 
fogad el, ott épp a valóság hitele érdekében szerepel. Modern művekben ugyan előfordul, hogy a szerzők eluta
sítják a logikát — látszólag. Kafka, Joyce, Füst Milán egyes műveiben azonban a hagyományos logikai szerkesztés 
elutasítása nem egyszerűen a logika tagadása, tartalma nem alogika, hanem annak a felismerésnek a következménye, 
hogy az élet, a valóság igazi törvényei nem felszínesek, nem azonosak az iskolás, sematikus logikával, hanem 
bonyolultak, nem könnyen hozzáférhetők s nem is mindig egyértelműek. Itt azonban sem dokumentálási cél, sem
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a logika felszínes sémájának elutasítása nem igazolja az eljárást, amely így egyértelműen alogika. A történetek 
alapvető értelmetlenségéért legföljebb az egzotikum kétes értékei kárpótolhatnak -  már akit ezek kárpótolnak.

Ez a jelentéstani vizsgálat tehát azt az európai tapasztalatot igazolja, amelynek alapján a szakemberek eddig 
nem sürgették ennek a regénynek megismertetését az európai közönséggel. A kínai irodalomtörténet szűkebb szak
mai vonatkozásaiban ez a mű érdekes és értékes dokumentum lehet, de csak ott. Számunkra, a művészi érték el
fogadott mértéke szerint jelentéktelen mű ez. Ha a régi kínai irodalomnak olyan igazi értékei, amilyen pl. a Nyu
gati utazás с. XVI. századi regény, már a magyar olvasó kezében volnának mind, akkor esetleg lehetne foglal
kozni ilyen müvek megismertetésének feladatával is. De még akkor is sokallnánk belőle hét és fél száz oldalt, elég 
volna ötven is egy antológiában. A többi nem hiányoznék.

Miklós Pál

Felelet
Válasz egy kérdésre

A Magyar Ifjúság 1967. május 6-i számában megtisztelt azzal, hogy néhány mondat erejéig figyelemben részesí
tette Soós Julián : Gorombakovácsok c. kötetéről írott és a Kritika c. folyóiratban (áprilisban) megjelent rövid bírála
tomat. Mivel azonban nemcsak a szóban forgó kötet eszmei alapállását találom változatlanul kérdésesnek, ha
nem hasonló szempontból egyenesen aggasztónak találom Simon Gy. Ferenc írását, szükségesnek érzem, hogy 
reflektáljak erre a különös hangú cikkre.

Simon Gy. Ferenc gondolatmenetének fő jellemzője az, hogy — tudatosan zavaros. Bőven idéz és a lényeget 
elhallgatja. Szónoki kérdéseket tesz fel és a legfontosabbat homályba burkolja. Demagóg módon úgy állítja be 
a dolgot, mintha a néphatalom 22. évében azért kritizálnának egy költőt, mert az a munkásosztály lírikusa. Holott 
a valóság ezzel szemben úgy fest, hogy azért bíráltam Soós Zoltánt, mert a mában eligazodni nem tudván, vissza
vonult, kitért a harc elől, kritikai hangja, kötetének szellemisége proletkultos pozícióról tanúskodik, és ez az, ami 
ideológiailag kérdéses.

A helyesen feltett kérdés szerintem így hangzik : Ki segít Soós Zoltánnak, az-e, aki rámutat a költészetét fenye
gető beszűkülésre, avagy az-e, aki ezt a művészileg sok értékes vonást és sok egyenetlenséget tartalmazó költeményt 
a munkásosztály nagy lírájává avatja. Nem hallott-e vajon Simon Gy. Ferenc arról, milyen programot tűzött maga 
elé egykor József Attila, a munkásosztály költője? Ha visszavonult volna, mondjuk Angyalföldre, sohasem tanít
hatta volna egész népét, még az egész munkásosztályt sem. Mutatis mutandis, így van ez ma is.

S mivel ezt Simon Gy. Ferenc nem tudja, azt sem érti, hogyan lehet: „ledöföm” a költőt -  úgymond -  és 
közben nem szűnök meg dicsérni őt. (A „ledöfni” igét egyébként készséggel átengedem csak neki, ez nem az én 
szótáramból való.) Dicsérni pedig azért dicsérem Soós Zoltánt, amit Simon Gy. Ferenc cikkemből jellemzően 
elhallgatott, ezért: „Egy emberi lélek tükrét mutatja, egy fájó gond sóhajt belőle. Esztétikuma jellegzetesen 
etikai eredetű. Vannak olyan intellektuelek, akik zaklatott világunk fájó ellentmondásai elől a semmibe, a semmire 
sem kötelezettségbe menekülnek. Aszociális, kozmikus szkepszisükkel szemben Soós Zoltán mozdulása pozitív, 
becsületes irányzatú... az átsegítő támogatást a kemény, létfenntartó munka formálta emberi közösségtől reméli.” 
Ezért dicsérem hát Soós Zoltánt, és ezért rokonszenvezek vele és ezért nem vakítom el álhozsannával, hanem ezért 
buzdítom a hatalmat gyakorló munkásosztály eszmei pozícióján megvalósuló helytállásra és előretörésre, arra, 
hogy gondolatilag értse át ezt a kort és gyűrje le azt, ami elől megfutott. Ha ad magára költőként, ezt az utat 
választja. És megismétlem : ha ad arra, hogy ezt az élményt esztétikumra váltsa ! Arra az esztétikumra, amelynek 
közeléből oly cinikus-gunyorosan tanácsolja el őt Simon Gy. Ferenc, a proletkult-teoretikusok ősi hagyományai
hoz híven.

Simon Gy. Ferenc végül megkérdi: „miféle emberi-kritikusi magatartás minősítheti a munkásközösséggel való 
emberi-alkotói azonosulást... defenzív módnak... magát a munkásközösséget utolsó »védővonalnak«? A fentiekből 
és eredeti írásomból kitetszik, hogy a kérdést így nem lehet feltenni, a kérdést Simon csak így deformálta, hogy 
becsületsértése alá alapot tolhasson. Válaszom azonban ez Simon Gy. Ferencnek: Aki a munkásközösséggel úgy 
kívánna azonosulni, hogy feltételezi : a hatalmat gyakorló, azt birtokló osztály, hozzá hasonlóan, elvonulva, dohogva- 
pőrlekedve szemléli azt, ami ebben az országban történik, az tévesen ítél. De még tévesebben ítél az, aki ezt az 
álláspontot az idézés gyatra művészetével, a gondolatok csúsztatásával és meghamisításával igazolja, és mellékesen 
„kérdezzük meg mindenkitől, akit illet” jelszóval -  feljelent ; és ezzel -  ah, minő vadonat újdonság ! -  bevezeti az 
irodalomkritikába a politikai inszinuációt. Ha más nem, ez minden bizonnyal megőrzi hírnevét.
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Szomorúságot kell azonban okoznom Simon Gy. Ferencnek, -  elkésett a feljelentéssel. írásomat még a meg
jelenés előtt, felkérésre, benyújtottam tanulmányozásra egy állami főhivatalhoz, ahol éppen azzal foglalkoztak, 
hogy eldöntsék, ki érdemes a SZOT ez idei díjára. Azt remélem, hogy véleményem Soós Zoltán mellett szólt és nem 
ellene, az egyidejű komoly bírálat ellenére. Soós Zoltán biztosan tudja: ez a díj, ez az elismerés a tehetségét 
illette, a költőként való kiteljesedésébe vetett bizalmat fejezte ki. Rajta áll azonban, hogy miképpen, miféle 
tanácsokra hallgatva sáfárkodik a jövőben ezzel a tehetséggel.

Illés Lászli

Fordítói finomlelkűség — vagy bírálói finomtalanság

A Kritika 1966. évi 11. számában Miklós Pál részletekbe menő, elmélyülésről tanúskodó bírálatot szentel a magya
rított Ubü Királynak. Megszívlelhető vagy vitatható észrevételeket tesz némely megoldásra, stiláris kifogásai is 
akadnak. A híres és hírhedt darab-kezdő francia szó magyar tükörszavában azonban eufemisztikus kényszer- 
megoldást gyanít, a fordító vagy a szerkesztő finomlelkűségére fogja -  és nem tudja megbocsátani.

Jarryra méltó, vagy ha tetszik, übüeszk tömörséggel szeretném levakarni ezt a billogot ! De kellemetlen félre
értésre adnék alkalmat. Inkább néhány pontba szedett fellebbezéssel élek. Hátha van még kegyelem.

1. A bírálót olyan embernek ismerem, aki általában jól megrágja a mondanivalóját. Ez esetben azonban 
nyilván éppen a hírhedt szó jelentése miatt, úgy látom, elmulasztotta az alaposabb lingvisztiko-akusztikai vizsgá
latot. M  e r d r  e hangzik franciául, vagyis a d és a néma« közé ékelt likvida (r) erős kétszótagúvá nyújtja, a hang
súly pedig, amint egy francia színész ajakáról Párizsban hallottam volt, majdnem egészen a második szótagra toló
dik át, vagyis olyan recsegő-ropogó, mérges rezonanciája támad, mint valami kaszárnyái vezényszónak. Ezért 
véltük a magyar megfelelőjét a  s z  a h a  r-ban megtalálhatni. M ár csak azért is, mert:

2. Ez a szó a magyarban éppúgy nem létezik, mint a francia eredetije: gyártott vagy fattyú-szó, s eredete egyes 
Jarry-kutatók szerint, Jarry egy nagyképű, dühös tanárjának (a feltételezett Übü-ős) merőben egyéni szóhasználata 
volt. T ehát már Jarry sem az ujjából szopta (Je m’excuse!). Mindezek szíves fontolóra vételét kérve, talán remél
hetem, hogy most már nem fognak szerkesztőstül lófarkára köttetni?! Hogy talán gyakorolják a megbocsátás 
humanista erényét?

3. Ami pedig a lengyel és orosz népnevek helyett javasolt, Miklós Pál szerint e darab meseszerűsítéséhez jobban 
illő „polák és muszka” népnevek használatát illeti : quot capita, tot sensus. Erről lehet vitatkozni. De hát ne kerítsünk 
túl nagy feneket a dolognak. Egyelőre, a Jarry elképzelésének jobban megfelelendő, az ünnepélyesebben és félelmete
sebben hangzó változatnál maradnánk. Mert hova lenne a darabon végigvonuló groteszk fenségesség, ha például 
„az egész lengyel és az egész orosz hadsereg” helyett — (Jarry utasítása szerint két szál színész kergette egymást 
egy oszlop körül) -  „az egész polák és az egész muszka” ármádia szerepelne? De ez még hagyján : Háry János orszá
ga vagyunk, ugyebár, kísértenek a mézeskalács-motívumok és díszletek... Azonban ugyanazok a fenségesen bor
zalmas kísértetek fenyegetnék-e a kincsrabló Übü Mamát, ha nem a lengyel királyok sírboltjában huhognának reá ? 
Polák királyok sírboltja: megoldás volna ez? (azonban, mondom, ebben kész vagyok vitatkozni. Isten őrizzen az 
apodiktikusságtól.)

A „vonatkozó ikono-bibliográfiai adalékokra” támaszkodva, tisztelettel
Jékely Zoltán

Válasz Jékely Zoltánnak
A finomlelkűséggel való gyanúsítást ezennel visszavonom, érette Önt ünnepélyesen megkövetem.
Hanem  a szahart érvei ellenében sem tudom elfogadni. Egyszerűen azért nem, mert én az olvasó oldaláról nézem 

a dolgot — a kritikus is olvasó. Ez itt annyit jelent, hogy -  szándékosan félretéve francia lingvisztikái kutatásaim 
eredményeit -  a magyar nyelven írott szöveget tartom szem előtt. Tehát nem egy-egy szónak lexikális szempontú 
magyarítását fogom becsülni, hanem a szövegösszefüggésben elért telitalálatot. A merdre a szóban forgó francia 
szövegben lényegében a merde jelentést hordozza (olyan stilisztikai hatással, mintha magyar szövegben pl. 
tyúxarnak írná valaki a megfelelő szót). A szahar azonban írott magyar szövegben — zöld gyertyámra mondom! -  
’cukor’ jelentést asszociál az átlagolvasóban (vö. szaharin és szláv nyelvek ’cukor’ jelentésű szavai). A hatás 
eufemisztikus -  akár akarta azt Ön, akár nem, -  a francia szövegben nem épp ez volt a szerepe!

Teljes tisztelettel, de az ügy érdemét illetően sans merci
Miklós Pál
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K ritika L Í R A
Irta: Pomogáts Béla

Sim on Is tv á n : Szőlő és gesztenye
„A tehetség nem feltétlenül lázadó, lehet fegyelmező is. Választani: van annyira a szellem emberéhez méltó, 
mint korlátokat döngetni” -  Németh László kereste ezekkel a szavakkal nemzedékének szerepét, mintegy szembe
fordulva az előző generáció parttalan egyéniség-kultuszával, büszke forradalmaival. Amit körülírt, meglehet, örök 
szerep: napjainkban -  mások mellett -  éppen Simon Istvánnak jutott. Nem mintha ő mentes maradt volna a 
küzdelmektől, s miként annyiszor lefestették, az éden született polgáraként siklott volna ki a történelem szorító ujjai 
közül. „Érzem, amikor megmozdulok: / sírnak, ropognak, fájnak a bennem / világot tartó idegducok” -  vallotta 
ő maga is , már akkor az öreg Vörösmartyhoz fohászkodva, amikor még igencsak a kamasz Petőfi lehetett a 
vezérlő csillaga (Vörösmarty estéje). S máskor is panaszkodik: „a vélt / éden gyöngy kapuja / becsapódott” (Csoda), 
„Érzem, hogy egyre inkább / becsapnak emlékeim” (Huszárok). Költészete nem csupa ragyogás, nem csupán 
a biztonság derűs tudata, lírájának van egy fájdalmasan lüktető ere is. A magány fojtott panasza, a csalódás 
felcsukló hangjai lopakodnak abba a világba, mit sokan biztos összhangnak vélnek: a paradicsomból, mit ifjúi 
hittel látott maga körül, ő is kiüzetett. Kiűzetett, de nem oly fájdalmasan, hogy ne tudott volna derűjéből, béké
jéből valamit megmenteni. Az ifjúság felhőtlen és megejtő tájai bezárultak mögötte, de amit idő és történelem 
elrabolt, azt egyéniség és szándék visszaszerezhette. Simon ilyen visszaszerzö: amit elvesztett indulásának ajándé
kaiból, azt fegyelemmel és hittel alakította ki újra: időtállóbbnak és nemesebbnek. Megőrizte eszményeit, noha 
újrafogalmazta és továbbformálta őket. Neki is át kellett küzdenie magát a válságos éveken, -  megtette. A születés, 
környezet és tehetség kegyelméből nyert harmóniát a küzdéssel megszerezhető magasabb összhangra cserélte fel. 
Ma már így nyilatkozik: „Hiszen a sorsunk -  az örök sziszifuszi kő -  s a feladat mindennap visszagördül elém, 
kényszerít, a küzdésre, a mindig újrakezdésre. Üjra végiggondolni az élet értelmét, újra kezdeni a magánéletet, 
ha elromlott, újra és újra megfogalmazni az elrendezés igényével a mindig változó világot, ha az ember már a költé
szetnek adta a fejét.” Annál inkább elmondhatja ezt, mert sorsát hivatásnak értelmezi: az ország gondjaival, 
a közélet kérdéseivel mérkőzik, s e mérkőzés nemcsak felhasználja, hanem újjá is teremti a költői energiát. Költé
szete ma már megtartás és újrakezdés, fegyelem és vívódás egységéből épül; megismerte azt a mámort és szenve
dést, ami a világgal s önmagával küzdelembe merészkedő férfi osztályrésze lehet, s megőrizte azt a biztonságot, 
ami ifjúságának édeni kincse volt.

E magasabb összhanggal először Almafák (1962) című kötete kísérletezett. A Tavaszi egyveleg, a Húsvéti körmenet, 
a Napraforgó, az Almafák tisztázta eszményeit, ígérte az új, küzdelemből felépülő harmóniát. ígéretüket most új 
könyve : a Szőlő és gesztenye váltja be.

Ez a verseskötet sem mentes a fájdalomtól, a panasz hangjaitól. Simon gyakran magányosnak érzi magát, s még 
gyakrabban figyelmezteti az idő: negyvenedik esztendeje körül egyre többet kell az emberi élet tünékenységére, 
múlandóságára gondolnia. S a próbák után, válságok emlékével az idegeiben, korával sem forrhat össze oly 
szorosan, mint ifjúsága idején. „Felemásan feszengsz a felemás kor / testében, mint feléig bevert szeg” -  szólítja 
meg önmagát (Együtt). Máskor -  visszatekintve -  az önvád és a csalódás keserűségének is hangot ad : „M ert életem 
annyi botlás / és mennyi álmom a romhalmaz” (Csillagot láttam). Mégsem a panasz könyve a Szőlő és gesztenye, 
inkább a felismeréseké s a küzdelemé. Simon már régen elvetette azokat az egyszerű hiedelmeket, amik a világot 
vagy az embert néhány tőmondat segítségével próbálták megmagyarázni, a sokismeretlenes egyenletet egyetlen 
képlettel igyekeztek megoldani; tudja, hogy a valóság diszharmóniáját neki is át kell élnie. „Minden út végül is 
keresztút” — hirdeti abban a versében, amely talán a legtöbbet árul el újabb költészetéről (Keresztúton) :

Mert az út sehová se ér el.
El s vissza -  ennyi az iránya.
Kellett a szomj, emberi kétely, 
új terek megváltó királya

Nyugodtan haladtam én eddig, 
de félelmét most már megértem.
Két út mindig keresztbe fekszik 
s két kérdés az ember szivében.

Próbák tükre, kételyek visszhangja ez a vers. Simon szokatlan módon még a tapasztalati világtól, a natura felisme
réseket ébresztő biztonságból is elszakad a látomás felé. A Földet képzeli maga elé, amint kereszttel a hátán, 
magányos vándorként vonszolja terheit az űrben, közönyös csillagtestvérei között, „á t évezredek vízmosásán.” 
S milyen jellemző az, hogy a látomás ködéből végül is a hazai táj ismerős képe bontakozik ki: 4
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Látomásom így ég s lefoglal, 
hogy nem is érzem : megyek lassan, 
mint kísérve fákkal, sasokkal 
planétánk is az alkonyaiban,

és nézik pipacsszemű földek 
s bodzák is, míg a langy melegnek 
dőzsölve szinte nem is dőlnek, 
már inkább nekilcnyerelnek.

Simon István hazaérkezett: hallgatással palástolt válságok, elfojtott panaszok után. A kitérő, mit szemérmes 
Orfeuszként tett, mégsem volt felesleges, vívódásaiban újragondolhatta eszményeit, küzdelmével nagyobb bizton
ságot, tartósabb érvényességet szerezhetett nekik.

A Szőlő és gesztenye az eszmények újólagos összefoglalásának költői kerete. Bizonyára nem véletlen, hogy ezt az 
összefoglalást mintegy a szülőföld sugallatának életelvekbe fogalmazása vezeti be. A Fák, reggeli fényben, a Sikároson 
a táj ismerős arcát idézi, a Tavaszi szőlővidéken jelképpé emeli a szülőföldet: „a partos, kicsi Hellász”-t, a mérték
letesség, az okos emberség, a boldog biztonság otthonát. „Amíg nézem, önkéntelen / odanyúlok a szívemhez” — 
írja az otthon nyárfáiról (Hideg reggel). E vallomás sejteti, hogy a költő ismét meglelte helyét az édenben, amely 
azonban mégsem azonos ifjúságának szelíd környezetével. Tágabb és gazdagabb világ, nemcsak kiterjedése van, 
hanem mélysége is: „Amennyit a lombom, / annyit gyökerem nő / ...Olyan mélyre nyúltam, / föl amennyit 
nőttem” -  mondja a Gyökerekben. Simon „megőrizve szüntette meg” egykori harmonikus világát, vagyis felcserélte 
a magasabb összhang nyereségeire.

S éppígy őrizte meg -  építette újjá többi eszményét. A Messzeség a paraszti környezet megtartó erejében vetett 
hitet fogalmazza meg újra; az Együtt és az Elágazó utunkon az emberi összefogás sorsformáló erejét hirdeti, a „kap
csolatok” megfogható tárgyilagosságában fedezi fel a közösséget. A Gesztenyefondorban ismét a természettől tanulja 
el a „derűs nyugalom” biztonságát, azt a közérzetet, ami alkotómunkájának feltétele. Az alkotás, a munka meg
őrző szerepét, humanisztikus természetét újra és újra versekben írja le. A Mesterek között a kétkezi munka derűs 
tempójában, célszerű szépségében ismeri fel a példát, a Biztató az elvégzett feladatok görcsoldó nyugalmában 
találja meg a költői hivatást, az Elzárt szökőkút a hétköznapok szívós alkotómunkájára szólít fel: „mindegy, hogy 
kis csalános csermely, / szálfákat úsztató folyam -  / ami vagy, az vagy, életeddel / egyet tehetsz: éld hasznosan.” 
Bölcs élettervet írnak e sorok, az alkotás és az élet értelmes eszményeit, egy megszelídített sors, hivatássá domeszti- 
kált kényszerűség okos törvényeit .

A régi eszmények lennének ezek? Igen, mégis többek náluk. Mint mondottuk, Simon mérlegre tette a változó 
időhöz s az új felismerésekhez igazította őket. Az idézett versekből eltűnt az a gyermekes öröm vagy az az ifjúi 
bizonyosság, amivel korábban eszményekről szólván fogalmazott. Mindegyikükbe keveredik némi rezignáció, 
a próbák emléke, s mégis mindegyikük elkötelezi költőjét valamely választott eszménye mellé. Küzdelemmel szer
zik meg neki azokat az életelveket, miket korábban ajándékba kapott. E küzdelem voltaképpen számvetés: szám
vetés eddigi sorsával, teljesítményeivel. Nem véletlen, hogy az új kötetben oly gyakran találkozunk az élet áttekin
tésének igényével, a megtett út felmérésének konokságával (pl. Húsz éve, Harminc után, A sümegi vadgesztenyék). 
Simon nemcsak a világgal küzd, hanem önmagával is, költői személyiségének mélyebb rétegeit kívánja feltárni, 
önelemző szigorral világítja át saját magát. Szőlőszem című verse a kesernyés magban keresi a gyümölcs értelmét : 
vallhat-e világosabban költő, aki a tárgyak, a „natúra” birtokbavétele után önmagát kívánja felfedezni?

Mert az új kötet a személyiség vizsgálatában és kifejezésében is meglepő újdonságokat hoz. Nemcsak számadás 
és összefoglalás -  eszmények mérlege - ,  hanem továbblépés, új égtájak és valóságok meghódítása is. A számvetés 
belső kényszere, az összefoglalás felelősségtudata új ars poeticát, új élettervet írat a költővel. Nemcsak Simonnal, 
másokkal is. Benjámin például a Vérző zászlók alattban fogalmazza meg az összefoglalást-megújulást, önmagát 
ellentétek keresztezési pontjába állítva, sorsát a szintézis magasán látva: „Vádlottnak és ügyésznek / és tanúnak 
álltam én...” Simon hasonló igénnyel tekinti át életét és lehetőségeit: „A mérleg két tányérja vagy, / s a  súly s hogy 
egyensúlyba tartsd” (Mérlegen mindig). Vagyis az élet és a mű törvényét a diszharmóniák átélésében s feloldásában 
jelöli meg : a szintézis vágyában dolgozik. Ez a szintézisigény vonzza őt a személyiség gazdagabb feltárásához, az 
ember immanens valóságának vizsgálatához. A vers küldetését így foglalhatja össze: „a pontot, ezt az önmagába 
terjedt / világot kell, hogy segítse, az embert, / kilépni legvégső béklyóiból” (Örök körben). Mindez az eddigi 
tárgyias leíró költészet után a vallomásos líra diadalát és jövőjét sejteti. Simon vallomásokra, önvizsgálatra 
készül, még akkor is, ha biztonságát és derűjét kell feladnia. „Tiszta ízzé vágyom / lenni, tiszta íz / szaváért bár 
fájjon / még a csontom is” — mondja ki azt a hitvallást, ami már túl is vezet az új kötet határain: a későbbi, maj
dani versek felé.

Aki Simon költészetét ismeri, annak nem kell különösebben magyarázni, hogy az az életterv, amit most megfo
galmazott, a közösséget is figyelembe veszi: Simontól idegen a magányos fogalmazás, olvasóját mindig társnak 
tudja, a kötethez írt prózai vallomásában is a vers közösségi funkciójára hivatkozik. Ha a személyiség mélységeihez 
fordul, akkor sem veszíti el kapcsolatát ezzel a közösséggel, hiszen okulására vall, tanulságára töpreng, javára 
boncolja fel önmagát. „Tiszta ízzé vágyik lenni” -  s másoknak kínálja ezt a tiszta ízt. Igaz, ez az ő jutalma is.
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Ha vallomássá formálhatta életét, s e vallomást felkínálhatta, -  úgy tudja -  betöltötte feladatát: „megroggyanva 
is alatta / önzetlen viszek szép tehert” -  hangzanak a záró vers, a Gyönyörű terhem szavai.

A költői szemlélet megváltozott tehát, s e változást követik az eszközök is. A Simon-vers hagyományos szerke
zete: a leírásból kinövő lírai meditáció most is gyakori ugyan, s gyakoriak a szerkezetet képviselő hagyományos 
műfaji megoldások is (tájrajz, természeti tárgyleírás, arckép, helyzetdal). Feltűnik azonban a modernebb vers- 
építés-szerkesztés asszimilációja: az enjambementek sűrűbb alkalmazása (pl. A must éneke), az clmélkedő-medi- 
tatív versindítás (pl. Mérlegen mindig), a naturától való elszakadás az absztrakció irányába. Képstruktúrái ugyan
csak a megújulás nyomát viselik: látomásos képekkel találkozunk (Keresztül), még gyakoribb azonban a klasszikus 
képszerkezet fellazítása, dinamizálása a szabadabb gondolattársítás lehetőségeivel. A cseresznyefák „habos 
lovakként remegnek” (Fák, reggeli fényben) ; anyja feszületé „madárként csüng ... mint a zajtól mi felrepült, de / a 
látomásomra megmeredt” (Elágazó utunkon) ; „a  csüngő / vízcseppeket felitatja / júliusi szél, a damaszt / veronika
kendő” (Sikároson). Az eszközök ugyanazt tanúsítják, mint a versekben testet öltő szemlélet és magatartás: Simon 
István költészete megújult, magasabb távlatok felé tart,
(Szépirodalmi, 1967)

FILM
írta: Almási Miklós

Egy cannes-i díj: Tízezer nap
Ritkaság, hogy a néző első élménye nemcsak a képek megkapó szépsége, atmoszferikus lüktetése, hanem az általuk 
hordozott sejtető, lényeget érzékeltető hangulata -  jóllehet a kezdő képsoroknál még nem sok elképzelése lehet, 
miről is szól a film. Sára Sándor fotói sejtelmessé tesznek, elvarázsolnak és lemeztelenítenek, és olyan zeneiséggel 
hatnak, melynek harmóniái csak lassan engedik át a történet harcos konfliktusanyagát. A lényegről szól ez a képi 
poézis, rögtön az első percekben. De ugyanez a lírai emelkedettség vezérli a dialógokat is, melyben a lírikus 
Csoóri Sándor, Gyöngyössy Imre és a rendező Kása Ferenc teremtik meg a történet külön világát. A kép és hang, a hely
zetek poetikus beágyazottsága, felhangokkal körülbástyázott vezérlése tehát az első megkapó benyomás a filmről. 
De ezzel már fel is adta az ez alkotás Kósa első, és a magyar filmgyártás történetében eddig egyetlen cannes-i 
díjas (legjobb rendezés) filmje a műfaji kérdést is : mert ez a lírai szépség, a képek lágy -  csak hordalékában éles — 
költőisége egy sokrétű, drámai lüktetésű élményanyagot vesz körül, azt a buktatókkal terhes utat, amit a tízezer 
nap szó szerinti értelemben is jelent : a paraszti sors harminc évének sorsfordulóit. A film itt hozott valami egészen 
újat, megdöbbentően érett teljesítményt : talán először sikerült közéleti, primer módon társadalmi robbanásokat 
poétikusan, lírává átemelve filmbe foglalni. A paraszti sors ábrázolásában sikerült elszakadni a móriczi novellisz- 
tikus szemléletmód kesernyés-robbanékony prózai hagyományától és egy emberközelibb, lírai áttételt teremteni. 
Nem azért írom ide ezt az összehasonlítást, mintha Kósa filmjét fölébe akarnám emelni a móriczi oeuvre-nek, itt 
inkább egy már régóta készülődő szemléletmódbeli váltásra szeretném felhívni a figyelmet, melyben ez a film 
figyelemre méltó lépést képvisel. Régóta éreztük már, hogy a múlt nyomorúságának, éles harcainak valósága -  
talán a történelmi távlat miatt vagy az eddigi ábrázolási formák kiöregedése révén -  túlnőtte az eddigi megfogal- 
mazási lehetőségeket -  s mégis eddig elképzelhetetlennek tűnt, hogy egy ilyen „goromba”, szenvedéstől-szenve- 
délytől, sőt vértől itatott anyagot lehet-e egyáltalán a poézis emelkedettségének szintjén formába önteni. A Tízezer 
napig ez a kérdés legfeljebb cáfolatként merült fel : a líraiság kiölné a konfliktusok izzását, a drámaiság veszítene 
a „széplelkű” képek és költőivé -  tehát stilizálttá, lepárolttá -  tett összefüggések rajzában. Néhány irodalmi 
kísérlet kudarcában -  sőt még Gyöngyössy Imre egyik korábbi kisfilmjének modorosságában is -  igazolva éreztük 
ezt a feltevést. Most viszont ez az alkotás egy kézmozdulattal tolja félre ezt a hamis előítéletet. Mint minden kiváló 
alkotás, ez is új szemléletmódot teremtett, és innen visszatekintve már naivnak tűnnek a korábban oly világosnak 
látszó ellenérvek. Éppen lírájával, emberközelbe férkőző poézisével tudja érzékelhetővé, felhangokkal teljessé tenni 
ezt a harminc éves utat, az emberi szenvedélyek, életformák gyötrelmes újraformálódását. Itt is, mint annyiszor 
bebizonyosodott, hogy stíluselvek, formahagyományok csak a megszüntetés és újraformálás dialektikájában vál
hatnak hagyománnyá és segíthetik látásmódunkat : az igazi mű széttöri a korábbi mozgáskereteket és új törvényt 
fogalmaz magának.

Nem kívánjuk tagadni, hogy ez az alkotás is tele van siklató, félrevivő lapszusokkal, túlfogalmazott, túlságosan 
poétikusra vett dialógtöredékekkel, s a képbeli komponálás helyenként mesterkéltté finomodik stb. S igen könnyű 
lenne ezen megcsúszó vonalak bírálata közben az „elsőfilmes” rendezőt vállveregető módon védelmünkbe venni. 
Én ellenben határozottan szeretném aláhúzni, hogy itt nem a kezdő művészre jellemző nyelvtani vétség hibáival 
találkozunk, hanem egy új műfaj egészében sikeres megteremtésének melléktermékeivel, melyet néhány ügyesebb 
vágással ki is lehetett volna iktatni, de amelyek ugyanabból az alapvető stílusteremtő gesztustól származnak, 
amelyből az egész film újszerűsége kipattant. Az indító képekben szereplő kissé túlírt dialógus, a vásárra érkező 
parasztok túlságosan képszerű felállása a fagyos piacon, a márványbánya fegyenc munkásainak artisztikusan fel-
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stilizált elrendezése -  olyan túlfutások, melyek ugyanannak a stíluselvnek vadhajtásai, mely az egész filmet sikeres 
vállalkozássá tette: a lírai filmdráma kísérletéé. Hogy néhány ponton megfutott az új, vizuális szférát teremtő 
művészi gesztus, az a kísérlet méretarányaihoz képest elenyésző nagyságrendű, s ennek a sikert hozó kísérletnek 
„forrásterméke” . Szigorúbb koncentráltság -  „kegyetlenebb” vágás -  sokat emelt volna az összhatáson.

Ha ezt a lírai stílust tovább bogozzuk, rábukkanunk az összeillesztés varrataira, arra a kitűnő művészi szer
kesztésre, ahogyan a szociografikus-valóságos elemek illeszkednek a cselekmény és hangvétel költői-művészi síkjá
hoz. Nemcsak a szereplők mozgatásában látszik ennek a két közegnek — a hivatásos és alkalmi színészek játéká
nak -  egymást termékenyítő hatása, hanem a kompozíció egészét is átlengi az a földközelből indító és a nagy kérdések
hez szinte a hétmérföldes csizma mesebeliségével azonnal megérkező stilizáltság ugyancsak egymást támogató 
gesztusa. A filmben kitűnően egészítik ki s erősítik fel egymást a népszokások, közelről megfigyelt életelemek 
rajzai és a nagy társadalmi sorsfordulókra utaló, azokat megsejtető helyzetek, konfliktusok. Gondoljunk a nagy
mama alakjára, az öreg parasztok tanácskozására vagy a mezei munka képeire -  és arra, miként illeszkednek ezek 
azonnal, minden művészi-hangulatbeli törés nélkül a költőiség, az álmodozás vagy éppen az általános társadalmi
emberi összegzés képeivel. Szélesék sztrájktörésre indulnak a kubikusok ellenében, megszégyenítik őket, homokot 
szórnak arcukba, majd lekötözik őket a talicskákra. Aztán látjuk a lóvásárlás fájdalmasan komikus jelentét, majd 
Széles megveri feleségét. A népszokások gesztusai és a hétköznapi élet apró, jelentésnélküli tárgyai között így 
búvik meg egy mélyebb értelem, melyet csak kiemel a naiv, néha groteszk, de lobogóan őszinte, prófétikus Bánó 
Fülöp. A helyzetek mint egy vers strófái kerülnek egymásra, és lassan átélhetővé válik a paraszti földéhség ember- 
telenítő hatása, a kollektivitás érzékelhetősége, az ősi morál ereje és a változás elemi szükséglete. Bánó alakja 
ebbe a lassan hömpölygő sokféle harmóniából összeálló árnyalati játékba nem „az igazság” képviselőjeként lép be, 
hanem mint naiv és sérülékeny, mert tiszta és vakon csökönyös, egyenes ember. Ha összeillesztjük ezeket a mozaiko
kat, előttünk áll az a bonyolult mozgás, amelyből a mai falu megszületett.

A lírai módszer legfőbb erényéhez érkeztünk: azok a rétegek váltak itt láthatóvá, melyekre eddig nagyrészt csak 
utalások történtek, s melyeknek megjelenítését csak egy-két filmalkotásunk érte el. Arra gondolok, hogy Kosa 
filmjében láthatóvá-átélhetővé válnak az emberi arcok mögötti mélyen búvó láthatatlan érzelmek, indulatok, 
görcsök, fájdalmak és az öröm forrásai, mindaz az emberi rezdülés, melyből összetevődnek a nagy társadalmi 
lépések is. A Körhinta emberszemlélete újult meg itt, elmélyülve, radikális embervizsgálattá mélyítve. Bánó és 
Széles szinte egész életükben veszekednek egymással, néha már késre menő elvadultsággal. Mindketten más 
karaktert, más társadalmi beállítottságot, más morált és eszményt képviselnek, de elszakíthatatlanok egymástól: 
egymásból csiholják ki az újabb és újabb értékeket, éppen ellentétes jellegüknél, beállítottságuknál fogva. Szinte 
szemünk láttára alakul ez a rideg barátság emberformáló viszonnyá, Toppantja meg mindkettőjüket, s „löttyinti” 
egy új társadalom „öntőformáiba” egyéniségüket.

Nem elvont energiák alkotják tehát itt az embereket mozgató társadalmi hatásokat. Ritkán volt ilyen kézzel
fogható e harmincéves fejlődés önformáló képessége. Szélest az évek, az éhezés, a börtön is alakítja, sőt elsősorban 
ez a végső formálóereje életének: de ezek a „külső” hatások a barátok, közelállók áttételén keresztül érik, s rajtuk 
keresztülszűrődve válnak formáló erővé: hozzájuk méri magát minden megpróbáltatása idején, innen merít újabb 
erőt, ezektől akar különbözni, más lenni, vagy éppen ezeket akarja utolérni. Egyéniségében nyomot hagy az a 
fegyenc, aki lehülyézi, mikor segítő gesztusáért pénzt akar felajánlani, de önformálását gazdagítja mikor Bánóval 
viaskodik, vagy fiát akarja megérteni. A falut körülvevő nagy társadalmi alakulás nem távolbaható energiával 
formálja ezeket a típusokat, hanem ezek a hatások itt baráti feszültséggé, érzelmi kötődésekké, múltból öröklött 
rokon- és ellenszenvekké, sőt a többitől különbözni akaró virtussá, vagy éppen a „csak azértse” gesztusává színe- 
ződve hatnak, és mint ilyenek válnak jellemvonásokká. Ebben az emberszemléletben, a társadalmiság kibontott, 
hétköznapi valósággá tett viszonyrendszerében látnám ennek a filmnek egyik legfontosabb művészi vívmányát: 
sikerült kézzelfogható emberi kapcsolatokká varázsolni azt a gyakorta csak „transzcedensnek” maradó, a társadal
mi fejlődésre csak hivatkozó, de azt láttatni ritkán tudó összefüggést, mely az egyéni sorsokat a történelem sodrásá
ban küzdve és formálódva mutatja meg.

Ebből a bonyolult és mégis átlátható fonalszövevényből érthető meg Széles öngyilkossága is: a tsz alakulása 
idején aláírja a belépési nyilatkozatot -  „nem lesz gyáva”, nem mutatkozik olyannak, amilyennek barátja, Bánó 
lefestette. Mindenáron meg akarja érteni, mi lesz a történelem következő lépése: ezt kérdezi fiától, és félig még 
értetlenül, tele a múltba húzó szenvedéllyel az öreg parasztoknak is ezt magyarázza. Más akar lenni. Csakhogy 
a múlt kötöttségei, az öregeknek adott szava, meg egész eddigi élete is lezárul ezzel az aláírással. Ügy érzi halálos 
ítéletét írta le és felköti magát. Csak ő éli át ezt a konfliktust, ebben a felfokozott, kiélezett formában: benne 
kereszteződik a történelem fonalrendszere. S ezt a fókuszpont teszi sorsát kivételessé, egyedivé -  s mégis tipikussá. 
Egyszerisége, csak őt jellemző gesztusa azzal válik tipikussá, hogy egyediségét az egész faluhoz való viszonya 
hordozza: gesztusában ott rezeg Bánóhoz, az öregekhez, fiához, a rendőrökhöz való viszonya, mint ahogy saját 
múltjának túllépése, a régi gyávaságoktól való elfordulás „önkényszerítése” is benne rejlik. E viszonylatok tota
litása, belső dinamikája emeli őt típussá. Kósa lírai módszere itt, az emberábrázolásban bizonyul a legsikeresebb 
vívmánynak.

Mert ez a líra nem önkényes átköltése a falu harminc évének, nem a történet anyagától idegen „látásmód” : 
belső tartóeleme a  közösség fonalhálóját átfogó művészi módszer. Az a líra csendül itt vissza, mely még száz évvel 
ezelőtt a népköltészetben, a fonóban, kukoricamorzsoláskor spontán természetességgel vagy a hagyományok
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sugallatai révén élt a közösség összetartójaként, s melynek széttört, szétfoszlott elemei most egy magasabb szinté
zisben mégis összeállhattak. Kósa nem romantizálja a falusi közösséget, jó látja annak belső töredezettségét, szük
ségszerű és természetes pusztulását, de azt is tudja, hogy elemei, rejtett töredékei mégis továbbélnek és ezekből a 
művészi stilizálás síkján már egy új szintézist lehet emelni. A lirizáló hangvétel így szervesen nő ki a film anyagából, 
nem modoros „ráhúzott” forma, hanem önmaga teremtette, csak belőle érthető éltető atmoszféra.

Kósa Ferenc színészvezető képessége talán a legfigyelemreméltóbb: első filmes rendező esetében -  most már 
kimondhatjuk -  ez valóban bravúr. Nemcsak Bürös Gyöngyi felfedezésére és vezérlésére gondolunk -  aki egy eddig 
még nem látott típust tudott életrekelteni a vásznon egy olyan szerepkörben, melyet a sablonok a legjobban elfed
tek már - ,  hanem arra is, hogy ebben a filmben nyújtja talán élete legnagyobb teljesítményét Molnár Tibor. 
Nagy színészi érettségről tesz tanúbizonyságot, higgadtságával, megroppant keménységével döbbenetes élményünk 
marad. Ugyanez vonatkozik Kottái János (Bánó) sokrétegű, sokfelhangú alakformálására is. Nem „a pozitív” 
hőst, hanem egy prófétai lángban égő, s mégis földön járó embert állít elénk. Naivitás, erkölcsi szilárdság, érdes 
érzelmesség és természetes bátorság mozaikjaiból formálódik alakja. Kósa remekel a nem hivatásos színészek 
mozgatásában is, e két közeg illesztésének bravúrjait már nem említjük fel újra. A „legjobb rendezés díját” 
tehát megérdemelten kapta. A cannes-i díjról azért említsük meg örömünkben is, hogy ebben közrejátszott a 
magyar filmtermelés utóbbi két évének felívelése, a tavalyi igazságtalan kudarc a Szegénylegényekkel, -  mely film 
győzelmesen járta meg Nyugat-Európát. Mindez ott állt a film mögött részint fedezetként, részint a cannes-i zsűri 
diplomáciai ,,rossz lelkiismereteként”. Bármint is van, nemcsak örülünk e díjnak, hanem melegen és sok sikert 
kívánva gratulálunk Kósa Ferencnek és a film alkotóinak, mert megérdemelten, műfajteremtő szintézissel hozták 
haza a magyar filmművészetet is minősítő elismerést. S ha a cannes-i döntések az utóbbi három-négy évben szín
vonalban, művészi értékek elismerésében sok kívánnivalót is hagytak maguk után, ha nemcsak bennünket, de a 
nemzetközi közvéleményt is irritálta néha a diplomáciai értékskála érvényesítése a művészi értékek jegyzése 
helyett, -  azért valljuk meg, örültünk e sikernek. Sok munkánk fekszik benne. Ezt nem csak a Tízezer nap alkotói 
nevében, de egész filmművészetünk nevében is elmondhatjuk.

TA N U LM Á N Y
írta: Vajda György Mihály

R ényi P éter: Vitában
A kötet címe találó. Rényi Péter írásai -  tanulmányai és kritikái -  vitában születtek; pártos hevületből, mindenkor 
állásfoglalásból. Többnyire az aktualitás hozta világra őket, kritikát és esszét, többet, mint amennyit a kötet tar
talmaz. A szerző nyilván azokat válogatta ki közülük, amelyeket tárgyilag ma is különösen időszerűnek tartott, 
amelyek szubjektív okokból közel állnak hozzá. Hadd éljek én is ilyen megközelítéssel.

A Bertolt Brecht és Németh László Galilei-drámáját összehasonlító tanulmányt, a Kél Galileit 1958 óta szeretem, 
mióta a Nagyvilágban megjelent. A maga idején fontos volt ennek az írásnak a közzététele és ma is időszerű még, 
Rényi tulajdonképpen nem a két darabról ír, hanem a két dráma kétféle morális következtetéséről. Mindkettőnek 
a témája -  mint helyesen állapítja meg -  „az alkotó értelmiség helytállása (vagy meghasonlása)” századunkban és 
korunkban „szinte kínálja aktualitását” . Mindkettő -  mint Rényi elemzéséből is kiviláglik -  elítéli az igazság 
elárulását, elítéli Galilei magatartását : ez nem is lehet másként. A különbség a két író szubjektív állásfoglalásában, 
részben pedig ábrázoló módszerében van. Brecht szerint Galilei erkölcsileg megsemmisítette önmagát, objektíve 
pedig súlyos kárt okozott a történelmi haladásnak. A tudós ugyanis nemcsak saját magának, nem is csak az igaz
ságnak, a tudománynak tartozik felelősséggel, hanem elsősorban az emberi közösségnek, amelynek tagja. Németh 
László szintén bebizonyítja Galilei tettének helytelenségét, sőt hiábavalóságát, kimondja ő is, hogy az igazság fel
adása vagy megkerülése a „tudomány érdekében”, a továbbdolgozás lehetővé tétele céljából: önáltatás. De mint 
minden hősébe, Németh László annyira beleéli magát Galilei alakjába, annyi érzelemmel azonosul vele, hogy 
megkeresi emberi mentségeit. A Két Galileiben -  s ezt szeretném hozzáfűzni Rényi elemzéseihez -  egyúttal a realista 
emberábrázolás kétféle módszerét is látom. Az egyiket, Németh Lászlóét -  bizonyos sarkítással -  megértetőnek, 
vagy pontosabban pszichológiainak nevezném, amelynek alkalmazása során fény derül a cselekedetek rugóira, 
a motívumokra, az emberség rezdüléseire s mind e finom árnyaltság következtében arra, hogy a közönség a hős 
sorsában és személyében érdekeltté váljék, megértse. Brecht emberábrázolása mintegy elnagyoltabb, néhány fő 
karakterisztikum kiemelésére épül, amelyek -  mint a falánkság vagy a gátlástalanság -  nem is keltenek rokonszen- 
vet a hős iránt, az ábrázolás hangsúlya pedig az egyén történeti funkciójának tisztázásán van. Ez az emberábrázo
lás, talán úgy mondhatnók, történeti. Amiből az következik, hogy ha Németh László meggyőzően tudja felvonul
tatni Galilei érdekében az egyéni mentségeket, Brecht nem talál számára történeti felmentést. Brecht szemléleté
nek helytállóságát és realitását bizonyítja Rényi egy másik Brecht-esszéjében, amelyet a Színmüvek magyar nyelvű 
megjelenésének alkalmából írt, a Rendszabály c. tandráma elemzése kapcsán.
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Thomas Mann az emberábrázolásnak fentebb felvázolt lehetőségei között mintegy a középhelyet foglalja el. 
Iróniája, amelynek fonalán haladva Rényi szerencsés kiindulásból elemzi végig az írói pályát, tulajdonképpen 
éppúgy az eltávolításnak, a távolságtartásnak az eszköze, mint az egyén történelmi funkciójának aspektusa. Mégis 
Thomas M ann iróniája nagyobb mértékben él az előbbinél a pszichológiai megértés és megértetés eszközeivel is. 
Mindaddig él és élhet is vele így, amíg nem kerül túlságosan történelemközeibe, mint a Doktor Faustushan, amelynek 
egyik szintje a konkrétan jelenlevő, történelmi második világháború, a másik pedig ennek múltba vetített művészeti 
és ideológiai előkészítése, a pusztulás „szellemtörténeti” előzményei. E történetiség, amely nem történelmi alakok
ban nyilvánul meg, de annál inkább történelmi típusokban, elsőrendű ábrázolóelem helyett puszta eszköz-létre 
korlátozza az iróniát, mely főként ott tör elő mégis, ahol -  mint az ördöggel való beszélgetésben -  sajátos tere 
van, ahol jelenléte művészileg szükségszerű. Rényi helyesen állapítja meg, hogy ebben a regényben feltűnik „az 
ironikus hangvétel változása”, „ itt valóban nem sok helye maradt a játékos tréfának, a fölényes travesztiának”. 
Feltűnő, s érdemes lett volna részletesebben megvizsgálni, van-e a kedvező tárgyválasztáson kívül más oka is annak, 
hogy utolsó regényében A kiválasztottban Thomas Mann ismét teljes fényében ragyogtatja iróniáját?

Az irónia persze nemcsak Thomas Mann sajátos művészi eszköze, noha az a humánus és a formára is kiterjesz
kedő változat, amelyet alkalmaz, eléggé egyéni. Az övéhez képest Heinéé vadabb és keserűbb, mert nála az 
„igazi győzelmet sohasem megért forradalmár optimizmusa, életigenlése fordul iróniába” . A kötet dátum szerint 
legkorábbi tanulmánya éppen Heinével foglalkozik, halálának százéves fordulója alkalmából, s Rényi itt is eredetit 
ad : a forradalmi Heine elemzését két verse, A gránátosok és A sziléziai takácsok alapján. Csak helyeselni lehet, hogy 
iróniájának tudomásulvétele ellenére nem az ironikus Heinét mutatja be, hanem az elnyomott és kizsákmányolt 
proletariátus hangjának első világirodalmi megszólaltatóját.

Rényi vonzódását német irodalmi témákhoz a kötetbe válogatott színibírálatai közül is több bizonyítja : Goethe 
Főúrijának, Büchner -Dantonjának, valamint a mai német nyelvű drámairodalom néhány képviselőjének (Dürren
matt, Hochhuth és mások) műveivel, illetve e művek előadásával foglalkozó elemzései. Kötetének második felét 
kritikái és vitacikkei teszik, nemegyszer szenvedélyes hangú írások, amelyeknek belső indulata azonban nem a 
kritika tárgya ellen irányul, hanem szocialista művészetünk fejlődéséért száll síkra. Rényi Péter a vitatkozó, 
szókimondó kritikusok fajtájába tartozik, kedvelt területeinek, az irodalomnak, a színháznak-drámának és a film
nek mindegyikén, s hajlama vagy adottságai a filmhez talán még közelebb viszik, mint a drámához. A kötetben 
foglalt filmkritikái közül a Fellini rendezéseivel foglalkozók különösen kiemelkednek mind az átélés, mind Fellini 
egyéniségének megértése szempontjából, de az alkotó iránti elismerés nem befolyásolja a kritikus eszmei elemzésé
nek tisztaságát, s a filmek nyújtotta alkalmat felhasználja a társadalom bírálatára is, amelyet a rendező bemutat. 
Felelősségtudata és felelősségvállalása mégis -  természetesen -  a hazai filmek és drámák kritikáiban kerül előtérbe, 
s ez vezeti arra, hogy a kritikákon kívül több tanulmányt is szenteljen a mai magyar művészet és a szocialista 
morál kérdésének. A dráma és az erkölcs, a hatalom és az erkölcs, a társadalom és az egyén viszonyával, valamint 
a kommunista hős ábrázolásának problémájával a kötet figyelemre méltó lapjai foglalkoznak, s kiemelik Rényi 
tanulmányírói és kritikusi tevékenységének pedagógiai funkcióját. Itt is a világos beszéd, a szókimondás jellemzi, 
az eltérő felfogást vallókkal szemben a türelmes vitatkozás, a maga álláspontjának szilárd, érvelő kifejtése. Illyés 
Gyula, Németh László, Darvas József, Déry Tibor, Dobozy Imre, Illés Endre, Szabó Magda és mások új műveiből, 
Keleti M árton, Fábry Zoltán, Jancsó Miklós, Makk Károly rendezéseiből, színielőadások elemzéséből morális 
következtetések felé halad, mivel vallja és számonkéri a művészet felelősségét és feladatait a szocialista morál 
kialakításában, az új társadalom megvalósulásának e fontos feltételében. A morál, amelyet vizsgál, mindenkor 
elsősorban közéleti, s így politikai is. Tiltakozik a politika és az erkölcs, de ugyanígy a magánélet és az erkölcs, 
a magánélet és a politika mesterséges és sohasem igaz szétválasztása ellen. „A politikától független, az adott állami 
és társadalmi rendtől független morálért folyó harc képtelen és értelmetlen absztrakció, írja. (144.) De éppen ez indo
kolja, hogy a szocialista államnak a művészetek útján is elő kell segítenie, ki kell küzdenie az új erkölcs kialakulá
sát. „Egy ilyen állam, egy ilyen hatalom semmilyen körülmények között és egyetlen pillanatig sem lehet közömbös 
a morállal szemben, lankadatlanul és állandóan önmaga morális tökéletesedésén kell dolgoznia...” (136.), és 
természetesen állampolgárainak erkölcsi tökéletesedésén. Rényi azonban a morál számonkérésének vonatkozásá
ban is realista marad, s mint ahogy a művészettől nem a tömegek ízlésének kiszolgálását, de a művészi alkotásnak 
általános hozzáférhetőségét, megközelíthetőségét kívánja, úgy a morál mértékének kiszabásától is azt, hogy mint 
mérték és mérce elérhető legyen. „Ahol olyan erkölcsi törvényeket fogalmaznak, írja, amelyek az emberek nagy 
tömegei számára elérhetetlenek, ott az erkölcs egykönnyen visszájára fordulhat: jogcímmé válhat arra, hogy 
a társadalom tagjainak egy része felrúgja az erkölcsöt...” (119.). Egyetértünk vele abban, hogy művészetnek 
tiszta, megvalósítható és emberi erkölcsöt kell tartalmával sugallnia és a sugallatát formai eszközeivel érthetővé, 
hozzáférhetővé tennie.

Nem tudom minden irányban végigkövetni a tanulmánykötet témáit és tárgyait. A legfontosabbakat és hozzám 
legközelebb állókat az eddigiekben, ha vázlatosan is, érintettem. Végezetül csupán néhány ihletett lapjára hívnám 
még fel a figyelmet, amelyeken a szerző egy nem sokak által értett területtel, a könyv és a könyvnyomtatás esztéti
kájával, s a szép magyar könyv egy régi nagy mesterének, Kner Imrének munkásságával és egyéniségével foglal
kozik. A gyomai nyomda vezetője és tulajdonosa nem érhette már meg, hogy törekvéseit széles közízlés szolgálatába 
állítsa, de Rényi emlékező szavaiból is meggyőződhetünk arról, hogy elveinek és szellemének még ma is van 
szerepe a hazai könyvművészet fejlődésében. Ha olyan könyvvel találkozunk, amely meg tudja valósítani a tipo
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gráfiai és képi stílusegységet, ha olyannal, amely szépségét nem a díszítésben vagy éppen a gazdag és tetszetős kiállí
tásban, hanem a nyomdatechnika és a betűk szépségében keresi, művészi könyvnyomtató elődök hagyományait 
folytatva, minálunk nemegyszer a Kner-nyomda törekvéseihez kapcsolódik, esetleg éppen Kner Imre közvetlen 
vagy közvetett tanítványainak munkájához. Rényi Péter e tanulmányában finom ízlésű könyvszakértőnek mutat
kozik, s azt kívánnám, szakítson időt magának többször is az újonnan megjelent könyvek és sorozatok esztétikai 
elbírálására. A gyomai nyomdából kikerült könyvek „titka”, mint kifejti, abban állt, hogy lehetőleg külsejükkel 
is alkalmazkodtak a tartalomhoz, amelyet közöltek: „ ...a  szöveg szelleméből születik itt a forma.” Nem tudom, 
mennyire valósítható meg ez az elv abban a hatalmas termelésben, amely a nálunk örvendetesen növekvő olvasó
tábor igényeit törekszik kielégíteni, de annyi bizonyos: ellentétben a könyv külseje a belső tartalommal soha sem 
lehet. S mivel mindenféle művészet és ipar nemcsak az alkotó és a termelő törekvésének, hanem a közönség igényé
nek is függvénye, ezt az igényt felkelteni a gyakorlatban és a gyakorlatot ízlésneveléssel irányítani ezen a területen 
is egyszerre kell. E gondolat jegyében dicsérjük meg Rényi Péter kötetének külső formáját.

Rényi Péter kötetéből egy a kulturális életünk széles körére figyelő, széles körében otthonos, marxista kritikus 
képe bontakozik ki. Álláspontjának egysége az a koncepció, mely sokirányú és sokféle tárggyal foglalkozó esszéit, 
bírálatait, vitacikkeit egységgé fűzi össze.
(Szépirodalmi, 1967)

SZEMLE

Az író életművét összegező reprezentatív sorozatban 
— a regények és novellák után — a Szépirodalmi Könyv
kiadó közzétette Illés Béla kritikai-publicisztikai írá
sainak egy részét is. A vaskos kiadványban gazdag 
válogatást találunk Illés írói portréiból, elvi kérdéseket 
boncolgató cikkeiből, különféle könyv- és filmkritikái
ból, színházi és képzőművészeti tárgyú riportjaiból, 
beszámolóiból. A könyv tartalma nem teljesen ismeret
len. A bemutatott írások egy része már megjelent az 
1961-ben közzétett A kortárs szemével c. tanulmánykötet
ben. A mostani válogatás azonban jóval tágabb: szá
mos olyan kritikát tartalmaz, amely újabban került elő 
már elfeledettnek hitt régi újságokból, s természetsze
rűen kibővült azokkal a recenziókkal, cikkekkel is, 
amelyek 1961 utánról kelteződnek. Köztük nem egy 
olyan visszaemlékezéssel találkozunk, mint Steinfeld 
Nándor vagy A. V. Lunacsarszkij folyóiratot szerkeszt, ame
lyek kiemelkedő helyet foglalnak el az író hasonló 
műfajú írásai között.

A kötet címe rendkívül találó és kifejező. A pipafüst 
szó derűt, kiegyensúlyozottságot sugall, jól érzékelteti 
azt a bölcs és lehiggadt írói magatartást, amely Illés 
Béla prózája mögött meghúzódik. De jól jellemzi az 
író könnyed, csevegő stílusát is, amelyet sokan hason
lítottak már Mikszáth Kálmán ismert anekdotiz- 
musához. A rokonság nyilvánvaló. Maga Illés is több 
ízben tesz hitet róla. A kötet számos írásában elemzi 
elődjének és -  bizonyos értelemben -  példaképének 
életét, alkotó munkásságát. Ezek a cikkek azonban nem
csak a párhuzamosságokat fedik fel ; rámutatnak azokra 
a lényeges különbségekre is, amelyek kettőjük maga
tartását élesen elválasztják. Míg Mikszáth kedélyessé
gét nemegyszer szkepszis és a megváltozhatatlanba 
való passzív belenyugvás színezi, addig Illés kiegyen
súlyozottsága mögött világnézeti biztonság, a szocializ
mus ügyébe vetett szilárd hit áll.

A pipafüst kedélyessége és nyugalma első pillantásra 
ellentmondásban van azzal az aktív, harcos mondani
valóval, amit Illés kritikai publicisztikája és egész

I llé s  B é la : Pipafüst mellett
(Szépirodalmi, 1967)

irodalmi működése hirdet. Hiszen az író bevallottan 
és programszerűen száll síkra a pártos, elkötelezett 
irodalomért, alkotásokért. Számára az irodalom és a 
haladás szerves egységbe olvad. Figyelme a művek 
politikai funkciójára irányul. Hittel vallja az ún. „nagy 
irodalom” híveivel szemben, hogy a maradandóságra 
elsősorban azok az alkotások tarthatnak igényt, ame
lyek híven kifejezik korunk valóságát, segítik a szocializ
mus jelenét és jövőjét.

Az ellentmondás azonban csak látszólagos. A kötet 
egész tartalma arról tanúskodik, hogy harcolni és ítélni 
is lehet kiegyensúlyozottan, derűsen -  pipafüst mellett. 
Az ellenfél és saját erőink józan felmérése, a fejlődés 
dialektikájának, ellentmondásainak tudomásulvétele 
mellett. E magatartás természetesen nemcsak adott
ság, hanem eredmény is ; egy hosszú történelmi korszak 
tapasztalatai állnak mögötte; eredmények, amelyek 
további munkára serkentenek, hibák, tévedések, ame
lyek korrekciója kötelesség. S Illés Béla nem zárkózik el 
a tanulságok levonásától. A Harminchat esztendő c. 
elbeszéléskötet elé írt visszaemlékezéseiben például 
nyíltan szól a húszas-harmincas évek balos irodalom- 
politikájáról, a türelmetlenség és a túlzások káráról. 
Az utókor előtt maga vonja meg a harcok mérlegét, 
s maga segít hozzá, hogy helyesen lássuk szocialista 
irodalmunk fejlődését, értékrendjét.

S ez a mértéktartás nemcsak a múltra -  a jelenre is 
érvényes. Szocialista irodalmunk új eredményeit a ma
guk realitásában értékeli. Kritikai szempontja politi
kai, de ennek alapján nem emel remekművekké közép
szerű műveket. Az irodalmi fejlődést folyamatában 
szemléli. Megbecsül minden olyan alkotást, amely újat, 
érdemlegeset hoz mondanivalójában vagy tematikájá
ban, s amely a maga nemében árnyalja, gazdagítja egész 
irodalmunkat. E kritikák ezen túlmenően mindig tekin
tettel vannak a „fogyasztókra” is; értékítéleteik egyik 
számottevő komponense : hogyan hatnak, hathatnak az
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ismertetett művek magukra az olvasókra, hogyan széle
sítik, gyarapítják szocialista literatúránk közönségének, 
híveinek táborát.

E „gyakorlatias” szempontok érvényesítése azonban 
nem jelenti azt, hogy Illés recenzióiból hiányoznának a 
„szakmai” kérdések. Szinte valamennyi foglalkozik 
a művek főbb művészi vonatkozásaival is. Nem hallgat
ják el az esetleges fogyatkozásokat, s nemegyszer 
hosszasan időznek egy-egy szerkesztési vagy stilisztikai 
probléma elemzésénél. (L. pl. Berkesi András Magány 
c. regényének bírálatát.)

A „pipafüst” -  mint említettük -  azonban nemcsak 
magatartás, — érzékletesen jellemzi a kritikák hang
vételét, stílusát is. Az író könnyedén, csevegve fejti ki 
nézeteit. Nem megy bele tudományoskodó fejtegetések
be: népszerűén, olvasmányosan adja tovább gondola
tait. E stílus erényei különösen az írói portrékban 
érvényesülnek. Néhány telibetaláló jelzővel, gondosan 
kiválasztott történettel légkört teremtenek s közvetlen 
emberi közelségbe hozzák az ábrázolt személyt vagy 
környezetet. Az egyik visszaemlékezés például, amely 
Komját Aladárt rajzolja, a következőket eleveníti fel. 
A költőt elviszik — mint az egyik íródelegáció tagját -  
a híres dnyeprosztoji építkezéshez. A többiek ujjongtak 
a csodálatos építkezés láttán. Komját félrehúzódott, 
elgondolkozva lehajtotta a fejét. -  Min gondolkozol, 
Aladár, mi bánt? — kérdezte tőle az író. — Semmi se 
bánt -  sőt ! Azon gondolkozom -  felelte - ,  hogy nálunk, 
Magyarországon, a mi Magyarországunkon, hol épí
tünk majd ehhez hasonlót. -  Szavai -  zárja le történetét 
Illés — szárazak voltak, mint a sziklatömbök, amelyek
ből a Dnyeper-csoda épült, de kemények is, mint a 
kőszikla... — Nemcsak a szituáció és a válasz jellemző, 
hanem azok megjelenítése is. Komját szavainak látszó
lagos szárazsága és sziklakeménysége mintegy szimbo
likussá nő: egész egyéniségét, s egyéniségén túlmenően 
egész költészetét jellemzi.

Ezt az egyszerűséget és közérthetőséget kérik számon 
Illés kritikái jóformán minden szocialista alkotástól. 
Stílusideálja a pontos fogalmazás, elveti a „divatos 
eredetieskedést”, az „izmusok” irodalmát. A forradalmi 
mondanivaló „konzervatív kifejezésmódja” mellett tesz

Szabó M a g d a : Alvók futása

(Szépirodalmi, 1967)

Ez Szabó Magda első elbeszéléskötete. A sokoldalú 
írónő írt már verset, regényt, színművet, hangjátékot, 
filmet; novellája eddig csak elvétve jelent meg antoló
giákban és folyóiratokban. A kötetben közölt elbeszélé
sek keletkezési időpontjára és sorrendjére nézve nem 
tudunk meg semmit, és elrendezésük sem sugall valami
féle tudatosan vállalt fejlődésívet vagy tematikai tago
lást. Az Alvók futása összetartozó darabokból álló ön
álló mű, megvan a maga saját külön világa, sőt, az 
egyes novellák egyetlen téma variációinak tűnnek.

A tematikai és stílusbeli egységet látszólag az öregek, 
középkorúak és gyermekek együttélésének visszatérő

hitet, mert az könnyebben talál utat a széles tömegek
hez. A realizmus igénye azonban számára nem jelenti 
egyúttal a nivellálás szándékát is. Az adott módszeren 
belül elismeri a különböző írói megoldások jogosult
ságát: Babel Lovashadseregének, mikrokozmikus ábrá
zolásmódjától egészen Szatmári Sándor folklorisztikus 
hangvételéig.

Ma már e stíluskövetelmények kissé talán valóban 
konzervatívnak tűnnek, de mint egy adott korszak 
történelmileg meghatározott ízlésproduktumai kétsé
gen kívül jogosultak voltak.

A Pipafüst mellett. .. jelentős kordokumentum. A mai 
olvasó s a jövő kutatója előtt színes sokféleségben tárul 
fel benne az elmúlt évtizedek irodalmi élete. Kritikái 
élvezetes olvasmányként tudósítanak szocialista iro
dalmunk, színjátszásunk kibontakozásáról. írói portréi 
a személyes élmények erejével örökítik meg a magyar 
és szovjet irodalmi kapcsolatok ezernyi apró momen
tumát. Különösen értékesek azok a visszaemlékezései, 
amelyek a két világháború közti emigráció légkörét, 
problémáit festik, s amelyek megragadó őszinteséggel 
vallanak egy hazájától elszakadt, de a távolban is 
hazájáért munkálkodó nemzedék gondjairól s nem
egyszer tévedéseket is felszínre vető vívódásairól, tettei
ről.

A kötet befejező írása ( Homokba rótt sorok — a halhatat
lanságról) tiszteletre méltó szerénységgel teszi a történe
lem mérlegére az író alkotó munkásságát. „Nem mon
dottam le a halhatatlanságról -  írja Illés - , sőt dolgo
zom is érte. A magam módján. Mindent elkövetek, 
hogy olvasott, ismert és elismert írója legyek a mai 
nemzedéknek vagy nemzedékeknek — a szocializmus 
építőinek. Ha e célomat -  legalább részben -  elérem, 
akkor mindent elértem. Akkor, ha el is felejtik nevemet 
és könyveimet, a hatás, amelyet könyveim ma gyakorol
nak, egy tégla, de legalább is egy fél vagy egy negyed 
tégla abban az épületben, amelyet korunk emel. Neve
met elfelejthetik, írásaim elkallódhatnak -  az a tégla 
megmarad, és én elfelejtve is tovább élek...”

Mi nem vagyunk ilyen könyörtelenül szigorúak.

Botka Ferenc

ábrázolása adja. Egyszerűsítés volna azonban a téma- 
választás visszatérő motívumaiban keresni a novellák 
összetartozását. Az egység a mondanivaló állandó 
kísérteties visszatéréséből származik. E mondanivaló 
végletesen általánosítva sokszor megírt írói élmény: 
valami hiányzik az emberi kapcsolatokból. Ez a hiány 
a forrása minden novellában a feszültségnek.

Szabó Magda zárt, szűk körű világba vezeti olvasó
ját. E világ határai nem terjednek túl a családi közös
ségen, a társadalom csak utalásokban van jelen. 
A családi közösség egymásrautaltságában gyerekek, 
felnőttek és öregek élik át újra meg újra az emberi 
kapcsolatok szorongató tökéletlenségét. Az értetlenség, 
az önzés, a magány nemegyszer közvetve vagy közvet
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lenül gyilkoláshoz vezet. Rendszerint elég volna egy 
önzetlen gesztus, a szeretet okos gyakorlása, az egymás
rautaltság kölcsönös felismerése, de ez csak néha törté
nik meg, akkor is csupán az öregek és a gyerekek 
között, a felnőttek önzése elől menedéket keresve.

A kötet leghosszabb és talán legjobb novellája, a 
Kakasszó a téma mélyebb kibontására és összegezésére 
tesz kísérletet. Egy földszintes, hátul udvarra néző, fel
tehetően kisvárosi házban (csak később derül ki, hogy 
Óbudán) a hajnali kakasszóra felébred a két szoba 
négy lakója. Vasárnap van, nem kell fölkelni, a novella 
sorban elmondja, mi jár a négy szereplő fejében. Első
nek az özvegy mama gondolatait követhetjük nyomon : 
a régimódi, szűk lakás az évek során szívéhez nőtt, s bár 
Sanyi, egyetlen gyereke, aki megmaradt az ötből, el
költözni készül, ő maradni akar. A fiú özvegyasszonyt 
hozott a házhoz, ő igyekezett kedvét keresni menyének, 
de nem tudták megkedvelni egymást. Annál jobban 
kedveli a mama Jutkát, menyének első házasságából 
született lányát. Egy szobában alszik vele, s ha ott 
hagynák nála, hisz menye újból gyereket vár, jól meg
lennének ketten. Az asszony, Piros első házasságának 
emlékével küszködik, férje csak ételre adott pénzt, és 
hiába halt meg, szerencsétlen lányában még most is 
mintha mindig őt látná és hallaná, amint azt mondja : 
„Adjál valamit enni, Anyukám!” Sanyi, aki felesége 
mellett fekszik az ágyban, azzal kínozza magát, hogy 
miért ilyen néma Piros, bizonyára előző férjén töri a 
fejét, igen jó ember lehetett, ha ennyire búslakodik 
utána. Ha messzebb lesz Jutka, messzebb kerül talán a 
halott is. Jutka átérzi helyzetét, és inkább a nénihez 
húz. A végén meg is mondja neki, hogyha elköltöznek, 
ő inkább itt maradna.

A Kakasszó ban, az adott helyzeten túl, kibomlik 
előttünk a homályban tapogatózó életek háttere, múltja 
is. A novella szerkezeti megoldása is ezt a hiábavalónak 
tetsző tapogatózást, feloldhatatlan értetlenséget fejezi 
ki: egymásután tárul elénk a négy szereplő egyidejű 
belső világa, amely több ponton is metszi egymást, de a 
múlt, a félreértések, a tapintatlanság, az önzés, az el
térő szándékok és ezer más ok miatt nem képes talál
kozni. Csak a megoldásban csillan fel valami halvány 
bizakodás : a néni és a kislány egymásratalálását jelző 
néhány szavas párbeszéd az első akció a novella 
jelenetében.

A többi novella nem bontja ki ilyen szerteágazóan az 
emberi kapcsolatok szövevényét, de némelyik közülük 
egy-egy felvillantott helyzettel is képes érzékeltetni a 
hol néma megadással tűrő, hol bizonytalanul tapoga
tózó, hol váratlanul fellázadó sorsokat. A Kakasszó 
alapszituációja tér vissza a Csibi című novellában, azzal 
a különbséggel, hogy itt „Anyus” reggel meghalt. 
Unokája, Csibi biztonságban mozog a halott mellett, 
kipucolja a cipőjét, apja fel is háborodik ezen a közöm
bösségen, pedig Csibi volt az, aki igazán szerette 
Anyust, becéző szavakkal szól hozzá magában most is. 
Nenő, a meghatározhatatlan korú magányos vénlány, 
a némán, szentként működő tökéletes gazdasszony 
szintén egy gyerekhez kerül közel halála előtt, észre

vétlenül, szinte titokzatos módon, miközben a szülők 
élik boldog, értelmes, valamiképpen mégis érzéketlen 
életüket. A nagyszékben éppen az a lány fosztja meg az 
önzés apró jelével anyját boldogságának jelképétől, akit 
anyja a hozzá legközelebb állónak érez. Az önzés 
hasonlóan jelentéktelennek tűnő megnyilvánulásával 
találkozunk a Valamiben is. Itt a pszichológiai képlet 
még összetettebb: a vénlány-sors határán álló nőtől 
nem tagadhatjuk meg együttérzésünket, amikor saját 
világát keresi, jóllehet ez halálfélelemmel küszködő 
anyjának lelki békéjébe kerül. Egyszerű tapintatlanság
ból hagyja magára az öregasszonyt, de az egyedüllét 
anyja számára a halált jelenti. Ennek a banális helyzet
nek a kidolgozásában különösképp remekel Szabó 
Magda pszichológiai érzéke, elemző és atmoszféra
teremtő készsége.

Néhány novella a gyerekek szemszögéből vetíti elénk 
a részvétlenség, az érzéketlenség élményét. A Domb 
utca unatkozó kisfiúja döglött galambot talál az utcán, 
és egy öregasszony meggyanúsítja, hogy ő lőtte le a 
madarat. A gyanú fényében ráterelődik a kisfiúra az 
érdeklődés, de aztán elcsípik az igazi tettest, és minden 
marad a régiben. Erre a kisfiú maga is ölni kezd, de 
észre sem veszik a madarak elmúlását. Más novellák
ban is találkozunk ilyen szorongatónak szánt fordulat
tal, de nem érezzük őket igazán hitelesnek, erőszakolt- 
nak tűnnek (Teréz, Részvétlátogatók, A hírnök). A Csé 
című novellában a kiinduló helyzetből adódó feszültsé
get különösen elnyomja a befejező fordulat; az ötlet 
túlságosan frappáns, túlnő a helyzet igazságán. Két 
novella viszonylag távolabbról érintkezik a kötet köz
ponti problémakörével (A zsidó kutya, Szent Róza 
ünnepe), de ezekben is fellelhetjük a pszichológiai indí
tékot. Az érzéketlenség itt már gyűlöletté torzul.

A kötet címadó elbeszélése, az Alvók futása mintha a 
bizakodás motívumát erősítené fel kicsengésül. Ez is 
halállal kezdődik, egy asszony halálával, aki értett az 
emberek és az állatok nyelvén. Férje mindig nyugalmat 
akart, rendet és tisztaságot, hogy tudjon dolgozni, de 
az asszony állatokat tartott és bejáratos volt hozzá a 
ház minden lakója. Halála után a férfi elűzi a madara
kat, egy erdőben szélnek ereszti Fricit, a kutyát, és nem 
nyit ajtót a csengetésre. A madarak azonban nem 
tágítanak, a kutya visszatér, és a férfi végül kénytelen 
beengedni a szerencsétlen Liptárt is, akinek elég, ha 
csak ül a szobában és nézeget. Bele kell törődnie, hogy 
ő az, aki meghalt, és Vali él.

Nem kérhetjük számon az írótól, hogy a novellákban 
felvetett kínzó kérdésekre e jelképesen kifejezett hitnél 
többel tudjon válaszolni. A kötet sikerült novelláinak 
művészi színvonala elég felszólító erővel rendelkezik, 
hogy az olvasó maga szembesítse világát Szabó Magda 
mondanivalójával. Jogosan kifogásolhatjuk viszont a 
kötet bizonyos monotóniáját, amely a témavilág szűkre- 
szabottságából következik. Ez a zárt világ csak néhány 
maradandó novella megírásának lehetett forrása, a 
többit ismétlésnek érezzük, amelyekben az eredetiségre 
való törekvés mesterkélt megoldásokhoz vezetett.

Györffy Miklós
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Pintér T a m á s :  Halálos twist
{Szépirodalmi, 1967)

Már-már közhelynek számít az a megállapítás, hogy a 
művészetben nincsenek, nem lehetnek megcsontosodott 
formák, hogy a hagyományos műfajok egyre jobban 
bomlanak, egymásba oldódnak. Hisszük, s a gyakorlat 
is igazolja, hogy ez a fellazulás egészséges, természetes 
folyamat, nem pedig divathóbort, s hogy okai valahol 
életünk megváltozott ritmusában, a kérdések, meg
oldásra váró problémák gazdagságában gyökereznek. 
Irodalmunk egyes jelenségei azonban arra is figyelmez
tetnek, hogy ez a  folyamat még meglehetősen amorf, 
cseppfolyós állapotban van, különösen fiatalabb íróink 
munkásságában, s a valóban modern, tartalmas mű
vészi megoldások mellett még sok modorossággal, 
szürkeséggel is találkozunk.

Ilyen jellegzetesen kétarcú fiatal elbeszélő Pintér 
Tamás is, akinek most jelent meg első kötete, s akinek 
írásai — többnyire a novella és elbeszélés sajátos ötvö
zetei — még inkább csak az erőgyűjtésről, a későbbi 
munkára való felkészülésről tanúskodnak. Igaz, a 
Fejjel lejeié című írása rangosabb, érett íróknak sem 
válna szégyenére, mert ebben a feszes, kitűnően fel
épített novellában minden szó és mozdulat a helyén 
van, a Láncreakció viszont meglehetősen laza, terjengős, 
amit az sem m enthet, hogy a szerző itt egy hosszabb 
történelmi periódus feltérképezésére vállalkozik, mert 
a story túlságosan nagy szerephez ju t benne, s az sem a 
legügyesebb megoldás, hogy Valkó Imre, az elbeszélés 
hőse, börtönbeli cellatársa gyakori kérdéseitől és közbe
szólásaitól irányítva meséli el egyébként tanulságos 
történetét karrierjéről és bukásáról. De vannak ellen
tétes érzelmeket kiváltó momentumok Pintér nyelvével 
kapcsolatban is. Ha a Halak című írására gondolunk, 
ahol a válni készülő orvos házaspár úgy társalog egy
mással a halászatról és horgászatról, hogy szinte min
den mondatuknak van egy ellentétes, eddigi életük 
egy-egy lényeges mozzanatát megvilágító jelentése is, 
csak dicsérni lehet a szerzőt a pontos, találó dialógu
sokért, másutt viszont bosszantóan pongyola, vagy pe
dig, mint a Filozófiai alapállásban, feleslegesen hőseire 
erőlteti a pesti argót. Nem más ez, mint velejárója a 
kísérletezésnek, az erőpróbának, s nyilván a kezdő író 
egyfajta tehetetlenségének tulajdonítható az is, hogy 
Pintér írásainak valamilyen furcsa véletlen következté
ben leggyakoribb színhelye a vízpart, a nádas, a 
Duna-kanyar, mintha hősei horgászat, fürdés és vízparti 
séta vagy heverészés nélkül nem is tudnának létezni. 
Horgászás közben ismerkedünk meg a Nyitott bicska 
hősével, aki indulattal telten várja, hogy villáját, amit 
funkcióból történt leváltása után elvettek tőle, mikor 
szerezhetné vissza; halászat közben beszéli meg a már 
említett Halak orvosa a feleségével, hogy mi lesz a váló
per után ; a Duna-partra viszi a kalandra szomjas kocsi- 
tulajdonos minisztériumi tisztviselő az utcán felszedett 
lányismerősét (Csak egy életed van), s a szerző egyik 
utolsó, a kötetben már nem szereplő elbeszélésében 
(Erezd jól magad) ismét csak a Duna-kanyarba vonul ki 
a férfi meg a nő, hogy azokkal a ,,hülyékkel” ellentét

ben, akik nem tudnak mit kezdeni szabad idejükkel, 
kellemesen elszórakozzanak.

Természetesen nem arról van szó, hogy a vízpart, 
a nádas, a horgásztanya ne lehetne akár állandóan visz- 
szatérő színhely egy kötetben. Tömörkény alföldi, 
Szeged környéki elbeszélései, Csehov hivatalnok-törté
netei meglehetősen szűk világban játszódnak le, náluk 
azonban a helynek funkciója van, hiszen munkájuk, 
származásuk révén oda kötődnek a hősök, Pintérnél 
viszont a hely, a környezet csak esetleges, alig-alig van 
funkciója.

Amit eddig a Halálos twist c. kötetről elmondtunk, 
nem több, mint amennyit egy átlagos kezdő pozitív és 
negatív vonásairól összegezésképpen el lehet mondani. 
Van azonban Pintér problémalátásában, hangvételé
ben valamilyen imponáló érettség, következetesség, 
ami az átlag fölé emeli, ami arról győz meg bennünket, 
hogy írásai mégsem csak kísérletek, hanem egy tudatos 
esztétikai elgondolás megvalósulásai. Pintért, mint a 
modern irodalom számos más képviselőjét, nem annyira 
az emberi sorsok változása, s e változások okozati össze
függésének a felderítése érdekli; hőseinek legtöbbször 
nincs is előtörténete (írásainak többsége ezért inkább 
novella, a szó klasszikus értelmében), életüknek csak 
egy töredéke villan fel előttünk, rendszerint valamilyen 
döntő helyzetben. Ezek a hősök legtöbbször megbuk
nak, rosszul vizsgáznak emberségből, mint Alfa, a 
Szembesítés hőse, aki helyzeti előnyét kihasználva 
rendőrkézre akarja adni az ismeretlen fiút, amiért 
szórakozásukat megzavarja, vagy a tanácstitkár a Piros 
királyban, aki embert gázol, de a döntő pillanatban nem 
vallja be, noha ismerősei előtt is világos, hogy a tettes 
csakis ő lehetett, s ugyanígy bukik meg emberségből az 
elbeszélés Mártája, mikor a hosszú kezű tanácstitkártól 
való félelmében inkább a hallgatást választja, pedig 
tanúskodhatna a gázolással gyanúsított fiatalember 
mellett.

Pintér nemrégen azt fejtegette egyik cikkében 
(Játékszabály. Élet és Irodalom, 1967. 9.), hogy társadal
munkban még nincsenek kialakult szabályok és normák, 
melyek pontosan meghatároznák, hogyan kell élni és 
viselkedni a szocialista embernek, ezért lényegében 
mindenki önállóan dönti el, saját lelkiismerete és be
látása szerint, hogy az adott helyzetben mi a leghelye
sebb eljárás. Ez a döntés sok esetben lehet antiszociális, 
erkölcstelen, főleg akkor, ha hiányzik a belső kontroll. 
Ügy érezzük, ebben a helyes, előremutató gondolatban 
lehetne összegezni Pintér írói törekvéseit is; a szerző 
legtöbb írásában azokat a helytelen emberi magatartá
sokat igyekszik bemutatni, leleplezni, melyek talán 
nem ütköznek törvénybe, de a normális, egészséges 
emberi érzés és gondolkodás szerint elítélendők, távol 
állnak a szocialista erkölcs követelményeitől. Lényegé
ben ez a főgondolata a kötetnek címet adó Halálos 
twist elbeszélésének is, melyben két egyaránt helytelen 
magatartás áll harcban egymással: adva van egyfelől 
a barátságtalan, kötekedő éjjeliőr, aki elrontja a mun
kásszálláson maradó két fiatal hétvégi szórakozását, 
s másfelől a két fiatal, aki a kritikus helyzetben nem
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tesz eleget a legminimálisabb emberi kötelezettségnek 
sem (egy, a vihar által lesodort gerenda eltávolításában 
kellene segédkezniük), s ez az éjjeliőr életébe kerül. 
Hibásak a fiatalok? Bűncselekményt nem követtek el, 
mert a munka, amire megkérték őket, nem az ő hatás
körükbe tartozott, s az öreg sem ítélhető el, amiért a 
munkásszálló barakkjában nem engedélyezte a fiatalok
nak az éjszakai mulatozást, de éppen azt érezzük ebből 
a novellából, hogy okosabb, egymás iránt megértőbb 
döntések esetén a halálos vég is elkerülhető lett volna.

Pintér írásainak egy másik jellegzetes vonása egyfajta 
befejezetlenség, a problémák nyitva hagyása. A szerző 
sohasem törekszik annak bemutatására, hogy mi lesz a 
folytatás, milyen módon hatnak a nem túlságosan ki
élezett, ám mégis nagy belső feszültséget teremtő hely
zetek a hősök további sorsára; megjavulnak-e, vagy 
maradnak tovább is nyeglék, önzők vagy közömbösek.

'Tisztán és szolidan csengő élmény-líra, eleinte még a 
hagyományos formák világában s a legkisebb disszo
nancia nélkül a maga hitét és autonómiáját minde
nekelőtt a gyermeki múltból s a szülőföld közegéből 
merítő emlékezés-költészet (bizonyos idő múltán for
mabontó, expresszív változatában is) ; néhány éve már 
nemcsak átérző és visszaemlékező — reflexív elemekkel 
színezett, hanem kételyekkel, csendes vívódásokkal s 
tisztulni kezdő, higgadó fogalmisággal is átszőtt ragasz
kodás az első hangvétel, a közösségi mondandó világá
hoz: főképp ily vonások jellemzik költőnk (immáron 
húszéves) pályaútját. Mivelhogy e sorrend szinte krono
lógia is, erősen gyanítható, hogy Fehér költészete for
dulóponton áll, ahonnét -  jó jelek mutatják -  újabb 
horizontok felé törekszik máris.

Oka és ösztönzője e változásnak a művészi korszerű
ség-vágy, biztosítéka pedig az életmű két alapvonása. 
Egyrészt költőnk hűséges ragaszkodása legelső közönsé
géhez : bácskai népéhez ; másrészt mélyről fakadó ön
ismeret-igénye, mellyel a modern életérzés egyik fő
típusának, a magányérzetbe merevült szubjektum és 
a társas, de idegen nagyvilág ellentétének a kívülünk 
és köröttünk levő „közeinek” s a bennünk fészkelő „távol
nak” szüntelen kiegyenlítésére, művészi feloldására 
törekszik. íly szempontból főkérdés most már: hol is 
van a címben foglalt delelő Fehér költészetében, s mi az 
értelme.

A szó csengése kettős: egyszersmind jelképi. Jelöli 
tehát -  tágabb értelemben -  az egész oeuvre-t : magát az 
életmű-válogatást, melyben a férfi ad számot útjáról s az 
elröppent ifjúságról. Jelöl továbbá, szűkebb értelem
ben, egy olyan időszakot, ami pauza, kényszerű időtöl
tés inkább : erőgyűjtés a további útra. Kulcsszavunknak 
e szűkebb, lokalizáltabb értelmét a gyűjtemény harma
dik-negyedik ciklusában leljük („Eltitkolt magányom” 
1958-1962; „Átlóján az űrnek” 1962-1965). Tehát 
kis híján az utolsó decennium termésében - :  abban az 
anyagban, ami a korábbi harmóniák felbomlásáról

Pintér nem ítélkezik, nem nyújtja készen az olvasóknak 
a tanulságot, mint ahogyan hősei sem döntenek vég
érvényesen; a gázoló tanácstitkár a tárgyalásig még 
beismerheti bűnösségét, s Márta is tanúskodhat a 
fiatalember mellett, vagy Raffai, a Fejjel lefelé c. novella 
furcsa hőse is megváltoztathatja váratlan elhatározását, 
s visszatérhet elhagyott élettársához. Az ilyen befejezet
lenség, a jellemábrázolásnak ez az állókép-jellege per
sze nem valamilyen egyedül üdvözítő módszer a művé
szi kisprózában. Ha ebben a kötetben erény, tekintettel 
a központba állított sajátos erkölcsi problémákra, más 
művekben görccsé, egyhangú modorossággá mereved
het, akadályozva a nagyobb, szélesebb tablók megraj
zolását. S ez intés Pintérnek is, akitől éppen azt vár
nánk el, hogy újabb műveiben még nagyobb, lényege
sebb kérdésekre irányítsa a figyelmét.

Sipos István

Fehér Ferenc: Delelő

(Bev. és kiad. Kovács Kálmán, Fórum Kiadó, 
Növi Sad, 1966)

tanúskodik. (S lényegében már 1957-58-tól, tehát 
csakugyan az utolsó évtizedben. Néhány kiváltképp 
jeles, közvetlenül a harmadik ciklus előtt keletkezett 
vers híven tanúskodik erről: Az éjszaka, a bánatos néger, 
1957; Óda a szélhez, 1958; Útitársak, 1958; Meditáció 
a hatalomról, 1958 stb.).

A tízéves átváltás -  a korai harmóniák lassú meglazu- 
lása, majd felbomlása nyilván egy hosszúra nyúló 
alkotói válság függvénye. Talán világképünk rohamos 
átrendeződése következtében; tán a jugoszláviai ma
gyar irodalom Fehérétől erősen különböző: jobbára 
szuperkülönc irányzatoknak hódoló s költőnket mint
egy idegenül magára hagyó főiránya miatt is; talán az 
alkotói énnek a maga újabb hangját és eszközeit még 
csak sejtő, ám épp ezért nyugtalanító s önkínzó türel
metlensége révén - :  ki tudja? Mindenesetre, költőnk 
ott érzi magát, ahol a végtelen kínja és rejtélye honol: 
„átlóján az űrnek”. Hol látni és hallani véli, amint 
,,végső értelmüket” mondanák az „Anyag vakvilágát 
tapogató lencsék”, „A hit bibeszálán lepke-koccanás”, 
meg „Halott szemekben a soha és a nemrég” .

Máskor viszont közömbös-értéktelennek érzi magát 
(Tenger), vagy éppen groteszk és fanyar csattanókban 
leli vigaszát (Elégikus sorok egy ló hullája fölött, Fénykép
kirakat, Régi csoportkép). Az sem ritka, hogy a babonák és 
regősök nyugtalansága gyötri (pl. a Ráolvasó ban), ha 
pedig másvalami, akkor is efféle: egy kimondhatatlan 
rém-érzet kínos rettegése (Daraballada). Rejtett nyug
talansága, mint már szóba került, a második ciklus 
időrendileg utolsó verseiben bukkan felszínre a leg
korábban. Itt tematikusán még nem oly elhatároló 
módon (noha máris nagy erővel), mint inkább formai 
téren. Expresszív nyelvi erő és szabadvers, másrészt 
(de kevésbé) az epés hangoltság jelzi az erjedést, a be
felé növekvő, olykor még visszafogott elégedetlenséget,
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mígnem zaklatottsága egy kissé csitulni képes. Lassan 
higgadó, önemésztő keserűségének tán legszebb emléke 
az a nagynemü hitvallás, amit a harmadik ciklus őriz :

hallgatok, mert megszoktam, hogy mások beszélnek 
helyettem;

hallgatok, mint hűlt szobák falán a kép a keretben ;
hallgatok, mert a toll csak kenyérkereső szerszám a 

kezemben;
hallgatok, mert a hallgatásra rettentő jogot szereztem;
hallgatok, mert a szótlan szerelem asszonyát mindmáig 

hiába kerestem;
hallgatok, mint örök várakozók, az éjszakába meredten;
hallgatok, mert a hallgatás is beszél helyettem;
hallgatok, mert tudom, hogy egyszer nekem kell 

felelnem
... csakhogy hallgat-e valójában? Kérdésben a felelet 
(mert „a  kép is beszél a keretben” ). Szerepparadoxo- 
nával önmagát cáfolja: „hallgatok, hogy a szavak 
érvényét visszaszerezzem” ; -  „hallgatok konokul, egyre 
beszédesebben”.

Nagyjából ilyen kedéllyel ér az utolsó időszakba. 
(E versei -  egész művészetének legszebb és legtisztább 
darabjai — önálló kötetben Esővárók címmel láttak nap
világot, még 1964-ben.) További s az eddigiekhez ké
pest sem mellékes fejlemény, hogy kitágult lírai világ
képe a formák oldaláról most ismét zártabbá, néhol 
már-már tömörebbé-rejtelmesebbé válik, mint volt 
annak előtte. A szavak eladdig szabadabb áradását a 
nyelvkezelés intenzívebb, figyelmezettebb világa váltja 
fel; túlsúlyba került szimptómája ez újabb fordulatnak

B a jo m i L á z á r  E ndre: A Montmartre

(Corvina, 1967)

Ma, amikor a kultúrtörténetbe is betört már a mate
matika, amikor megkezdődtek már az első kísérletek, 
hogy differenciálegyenletek szigorú rendjébe szorítsák 
a szép fogalmát, amikor grafikonok ábrái tarkítják a 
verselemzéseket, amikor az ítész algebrai képletek 
definitiv pontosságára és nem kevésbé szűkszavúságára 
törekszik, ma bizony jó néha még egy kis szellemes 
csevegést olvasni, jó egy kicsit belefeledkezni az 
anekdoták kusza kavargásába. Bajomi Lázár Endre 
könyve ezt nyújtja az olvasónak, első pillantásra. 
Ellenőrizze, aki tudja, mit mondott Toulouse-Lautrec 
hároméves korában az anyjának egy délfrancia eskü
vőn, vagy a kamasz Marcel Proust a barátjának a rue 
chaptali tejbolt előtt. Nem biztos, hogy így történt, de 
így történhetett volna, nem biztos, hogy igaz, de igaz 
lehetne: mert jellemző. Nem a történetek hitelével van 
baj, legfeljebb egyikük-másikuk megírása sikerült 
kevésbé. Mint rögtön az első, a Tubaidus és Szent 
Dénes története, amely bizony elég vérszegény novel- 
lácska, még ha kiömlik is a végén a szentéletű aggastyán 
vére, ti. lefejezik. Zavarnak a megmagyarosított nevek 
is: Domb térről és Itató utcáról olvasunk. A franciául

a szonett. Mintegy az önfegyelmezés eszközeként, ami 
különben helyén való (csak ne váljék modorrá és egy
hangúsággá). Egyébként — mint Fehér művészetének 
legjobb és legértőbb méltatója, Kovács Kálmán is 
hangsúlyozza: a formai tökély ideálja (ami nemcsak a 
hagyományos eszközökön épül), hovatovább egyetemes 
jelenség, közösegy igény az európai típusú irodalmak
ban. Legalábbis azoknál, akik tagadják a kényszerű 
káosz fönségét a művészetben.

Tagadják, jóllehet modern költők, korszerű írók. Aho
gyan Fehér is tagadja, ki rokonszenvesen, szeretni való
an mai művész. Olyan lírikus, ki mindamellett, hogy 
mélyről, a kétkezi népből jött, egyben messziről is: az 
annak idején szinte romantikusra -  múlt századira han
golt hagyományból. Nem csoda hát, hogy olykor töp
rengések, meditációk és vívóvások árán jutott el odáig, 
ahol most „Delelő”-jén látjuk.

Nehéz út áll mögötte; tán megbántásokkal, lekicsiny
lésekkel is szabdalt. Ám akárhogyan történt: útja 
kiállott próba, győztes küzdelem. Amire jó lesz majd 
visszanéznie, ha jőnek az újabb gondok és meditációk, 
netán keserűségek is - ;  örök rendje ez a fejlődésnek. Mi
ként az, hogy ízlésünknek éppúgy kell törődnie a vál
tozások -  a fejlődés folyamatához, ahogyan elveinknek 
is. Más kérdés, hogy helyesen azt teszi, aki nem megy 
fejjel a falnak, s nem mond le a szerves fokozatos fejlő
dés gondolatáról, sem a közösségi irodalomról.

Fehér soha nem mondott le róla, pedig nyilván 
környékezte a kísértés; „Delelő”-je szerint arról sem, 
hogy belülről -  : szilárd hűséggel korához, egyszersmind 
önmagához, teremtse újjá művészetét.

Somogyi Sándor

tudónak felesleges lefordítani a neveket, a franciául 
nem tudónak meg azért nem kell, mert nem tudja 
visszafordítani őket ; keresgélhet aztán a város történeti 
térképén és bolyonghat tehetetlenül az utcákon, el
vetődve egyszer a helyszínre. De a stílus is keresetté és 
modorossá válik általuk, hasonlóképpen, mint amikor 
valaki feleslegesen teletűzdeli idegen nevekkel és 
idézetekkel a szövegét. (A legjobb megoldás, ami
kor zárójelben közli a fordítást az eredeti név 
mellett, ezt azonban nem elég következetesen való
sítja meg.

Montmartre. Egy városrésznyi New York kávéház. 
Bajomi Lázár Endre ide kalauzolja el az olvasót. De a 
Les Guides Bleus csupán az első réteg színes csomagoló
papír. Utcák és terek történetét fedi fel, házak és 
mulatók képét festi le. Nem öncélúan. Apró történetek 
és mulatságos epizódok hátterét eleveníti meg. És az 
anekdotagyűjtemény a második réteg csomagoló
papír. Ügy is mondhatnánk: oldószer. Mert e könyv
ben voltaképpen egész könyvtárnyi dokumentációs 
anyag, művészettörténeti és irodalomtörténeti monográ
fiák sora van feloldva: jóízű italban. Mert bár sok 
mindenről szó esik benne, s időrendben a keresztény- 
üldözésektől napjainkig követi a hely történetét, a

60



könyv gerince mégis a művészetek történetének azon 
az időszakán halad keresztül, amely az impresszioniz
mus kezdetétől az avantgárd irányzatok kibontakozá
sáig ívelt. Művészettörténet és irodalomtörténet ez a 
könyv: amiként kicsiben a mi New York-kávéházunk 
története is az.

A műalkotás önmagáért beszél s meg kell találni a 
legjobb módszereket, melyekkel izomzatához és cson
tozatához hozzáférhetünk; olvasni és képet nézni a mű 
szigorú anatómiája tanít meg a legjobban. Mégsem 
szakítható el a mű az alkotó személyiségétől; nemcsak 
a művészet, de az esztétika sem fosztható meg az ember 
szubjektumától. Bajomi Lázár Endre több tucat nagy 
művészt hoz emberközelbe, s kis pillanatképeken, apró 
mozaikkockákon keresztül a modern művészet jobb 
megértéséhez segíti olvasóját. A részletek hullámzóak, 
de van a könyvben jó pár kitűnően megírt kis portré. 
Felduzzadt kultúr-útirajz irodalmunkban ritkán olvas
ni olyan szellemes és célbataláló lapokat, mint amilye

Leonid Leonov íróléte a forradalommal és a polgár- 
háborúval kezdődik. Az összefüggés nem csupán krono
lógiai. Ha felidézzük azt a képet, amelyet indulásának 
koráról ad, a  lendítő erőket is meglátjuk: „Oroszhon 
felett példátlan megrázkódtatások acélszárnya zendült 
fel, és a hon a sötétségből egy vulkanikus erejű új 
világba száguldott, ahol a bikához hasonlatosan ágyúk 
bömböltek, ahol a föld tizenkétszer gyorsabban kezdett 
forogni a nap körül, és a házak és az emberek ugyan
csak ez okból megtanulták, hogy pontosan tizenkétszer 
gyorsabban öregedjenek meg.” A történelemnek ez a 
felgyorsulása Leonov egész nemzedékének szellemi képét 
meghatározta, hiszen ő és társai még a régi iskolát jár
ták ki, és emlékeztek a régi életre. A forradalom viszont 
arra kényszerítette őket, hogy alapvető szociális elvei
ket azonnal átértékeljék. Maga mondja el, hogy első 
műveit például a Jegoruska pusztulását vagy A kisember 
végét az erkölcsi tulajdonságok átértékelésének igénye 
teremtette, amely egyben az új embertípus megszületé
sének felismerését is kifejezte.

Egyik újabb kritikusa találóan így jellemzi : , ,Leonov 
témáiban a legoroszabb -  módszereiben a legeurópaibb 
szovjet író” . Valóban már korai kísérleteiben meg
figyelhető, hogy magabiztosan él az orosz nyelv irodal
mi lehetőségeivel és ösztönös szenvedéllyel folytatja az 
orosz irodalom legszebb hagyományát, a nép életének 
ábrázolását. De másfelől írásait sokféle irodalmi hatás 
szintéziskísérlete jellemzi. Első nyomtatásban megjelent 
elbeszélésében (Bohonya, 1922) E. T. A. Hoffmann és 
Andersen egzotikus tündéri világa ötvöződik a krilovi 
mesék hagyományaival: „hispániai koloritja” a mese 
fantasztikus világát teremti meg. Ahogy Swift szatírájá
ban a korabeli angol társadalom képét vetíti ki, úgy 
rajzolja meg Leonov a letűnt világ, a forradalom előtti 
Oroszország tipikus alakjainak és eltorzult emberi vi
szonylatainak karikatúráját a népi humorral átszőtt 
történetében. A fából faragott királynő, A kisember vége c.

nek itt Utrillóról, Pascínről, Picassóról, Nervalról, 
Max Jacobról, Francis Carcóról, Antoine-ról és 
Lugné-Poe-ról szólnak. A modern magyar irodalom 
kutatója pedig nagy haszonnal forgathatja azt a fejeze
tét, amely a Montmartre és a magyarok címet viseli. Miért 
nem vonzotta a mi Párizst járt művészeinket a modern 
művészet e bölcsőhelye? (Legalábbis kevés kivételtől 
eltekintve.) Párizsi útitérképük kulturális élményeikre 
derít fényt, s az érdeklődés, valamint a hatások körén 
át műveik belsejébe vezet el.

Bajomi Lázár Endre nem egyszerűen alapos ismerője 
a francia fővárosnak és a francia művelődésnek. 
Könyvében nem pusztán a külső szemlélő nyilatkozik 
meg, nem a művelt külföldi, hanem olyasvalaki, aki 
már belülről éli e nagy kultúra hagyományait, aki már 
felszívta magába e kultúra szellemét is. Könyvének 
legfőbb hitelét éppen ez biztosítja. És sikerét is.

Kenyeres Zoltán

L eonid Leonov: A csavargó

(  Európa, 1967)

elbeszéléseiben viszont Dosztojevszkij hatása ismerhető 
fel. Leonov nem akarja nagy elődjének világát újra
teremteni, hiszen annak pesszimista filozófiája számá
ra elfogadhatatlan. Átveszi a „hasonmás”, a kettévált 
én motívumát. Hősei Goljadkin úr rokonai, akinek 
lelki egységét a tisztaság és az embertelen társadalom 
követelményei kettétörik. Miért következik be a pszi
chikum ilyen „törése”, válsága az új társadalom életé
ben? Leonov elbeszélései egy-egy tragikus forduló
pontig eljutó sorsot ábrázolnak. ítéletük szerint, ha az 
individuum törekvései szembekerülnek a társadalom 
igényével, a győztes mindig a történelmi új. Ezért szű
nik meg a polgári karrier lehetősége Október után. 
A hamis tudat, a történelem meg nem értésének témája 
tér vissza itt a „kisember” ábrázolásában. Leonov ele
sett „kisemberei” már nem azonosak Puskin vagy Gogol 
alakjaival, akiknek tragédiája egyedi eset, hanem a 
társadalom nagy mozgásán kívülállók, akik sorsukban 
egy világ végpusztulását hordozzák.

Leonovot tehát nem a járt út kényelme vezette a 
történelmi események sodrában vergődő „kisember” 
ábrázolásához : indulása logikus volt, hiszen a történel
mi új első moccanását legközvetlenebbül a múlt hagya
tékainak állapotában figyelheti meg. Ezért jeleníti meg 
a végóráit élő „kisember” elzüllését, mielőtt a Orosz erdő 
magaslatáig vagy a kommunista öntudatra ébredő 
Szkutarevszkij professzor alakjáig jut. Forgách László 
a kötet utószavában találóan utal rá, hogy Leonov 
elbukó hőse nem passzív áldozat: „A pusztulást akarja, 
mert az igazolja őt!” Bukása kettős értelemben mutat 
a jövő felé. Hiába lázad a változás, a Ragyiscsevek, 
Novikovok, Csaadajevek ellen, akik szerinte „házisütte- 
tű szabadságkeresők és felbújtók, az orosz intelligencia 
nyakára telepedett átkozott malomkövek”, a nép, 
„mely falként áll, nem hajlik, meg a frontokon is a
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világbirodalmak pofájába csap”, elsodorja azt, aki 
„a hajdanvaló goguljovi szép időkért hullat ostoba 
könnyeket” . S amikor a provokált pusztulásban erköl
csi energiát akar felhalmozni, a régi eszményt szembe
síti az újjal. A történelem ítélkezését az írónak már 
nem is kell megjelenítenie : a „kisember” pusztulásának 
hiábavalósága egyben azt is kifejezi, hogy a mögötte 
meghúzódó eszmény már nem hordoz teremtő energiát. 
A Jehér éjszaka ellenforradalmára -  a történelemmel 
szembekerülve -  már kénytelen is elismerni, hogy vá
lasztása elhibázott volt.

Az első logikus lépést éppoly logikus második követte. 
Leonov a polgárháború évei után nemcsak témában 
lépett előre, hanem gondolatmenetében is. Címadó 
novellájában A csavargóban azt az aggodalmat fogal
mazza meg, amelyet Majakovszkij a 20-as évek köze
pén írt verseiben és A. Tolsztoj A vipera ban fejezett ki: 
nem sekélyesedik-e el a forradalom szelleme és len
dülete a NÉP és a „helyreállítás” folyamatában? Fel
ismerik, hogy a világ külső-belső konfliktusai még nem 
szűnnek meg azzal, hogy kezdetét veszi a szocialista 
átalakulás. Az egyén szándéka és akarata ellenére is 
szembekerülhet a társadalommal. Már korábbi nagy 
regényében, A tolvajban (1925-26) bemutatja a forra
dalmat végigküzdő vörös komisszár elzüllését, de 
önnön kérdésére csak bizonytalan feleletet ad, mert 
Veksin még visszatalálhat az életbe. A csavargó ban 
(1928) újra megkísérli a válaszadást: lehetséges, hogy 
az egyént csak a véletlen állítja szembe a történelmi át
alakulással, s így sorsa együttérzést vált ki, mégis kény
telen vállalni lépése következményét; a megrendítő 
sorsú csavargó számára már nincs visszatérés.

A kiadó bizonyára tervszerűen helyezte egymás 
mellé Leonovnak ezt a kötetét és Fegyin elbeszélés

gyűjteményét. Az elbeszélés mindkét író életművében 
előzménye és kiegészítője a nagy regény vállalkozások
nak. A húszas évek szovjet-orosz irodalmi alkotásai a 
kísérletek jegyében születtek. Hja Ehrenburg ezt úgy 
határozta meg, hogy „1920-21-ben egyetlen regényt 
sem írtak Oroszországban. Ezek az évek a költemé
nyek és az irodalmi manifesztumok évei voltak”. 
De a „jegyzőfüzet-kor” után az írók a regény epikus 
műfaját találták legmegfelelőbbnek a kor bonyolult 
világának tükrözésére. Nem véletlen, hogy ezek az 
évek hozták létre Gladkov Cementjét, Szerafimovics 
Vasáradatát, Leonov első regényeit a Borzokat és 
A tolvajt. Bár sokan művelik a novella, főként a kis
regénybe hajló elbeszélések műfaját, ezek csupán 
másodlagos vagy kiegészítő szerepet nyernek e nagy 
regények mellett. Fegyinhez hasonlóan Leonov is első
sorban regényíró, de Fegyinnel ellentétben a leonovi 
elbeszélés drámai; jellemábrázolásának, szerkesztési 
művészetének jellemzője: a mozgás, a dinamika. 
Fontos hangsúlyt kap benne a lélekelemzés, a lelki 
drámát izgalmas, váratlan fordulatokban rögzíti. 
Ezért szerkezete szaggatottabb : s helyzetei, vonatkozá
sai szimbolikus értelmet nyernek.

Ismételjük: az elbeszélés Leonov munkásságában is 
kísérlet, etűd, kiegészítés; a kifejezés csúcsa a regény, 
elsősorban az Orosz erdő, mert ebben párosítja a lélek- 
ábrázolás dosztojevszkiji örökségét az új gorkiji világ
látással. De a „helyreállítási korszak” témáinak fel
dolgozása nélkül ez az új világlátás elvont következtetés 
lett volna. Ezért lehet ez a kötet annak meggyőző 
dokumentuma, hogyan jutott el az egykori „útitárs” a 
szocialista realista írók legjobbjai közé.

F. Molnár Magda

r p  /  •  /  1 /  1 /I ajekozodas
Egy amerikai esztétikai és művészetelméleti folyóiratról
(A Journal o f Aesthetics and Art Criticism 1966-ban)

Ajournai of Aesthetics and Art Criticism (JAAC) a francia Revue d ’Esthétique-hez vagy az angol British Journal 
of Aestheticshez hasonlóan a polgári esztétika egyik legtekintélyesebb akadémikus fóruma. Esztétikai értekezések 
vannak ugyan a Philosophical Review, az American Philosophical Quarterly vagy a Philosophy and Phenomeno
logical Research lapjain is, de ez a mintegy 2300 példányban megjelenő negyedéves folyóirat az egyetlen Ameriká
ban, amely teljes egészében az esztétika és a művészetelmélet kérdéseinek van szentelve. Thomas Munro, az 
Amerikai Esztétikai Társaság alapító elnöke indította meg 25 évvel ezelőtt, s 20 éven keresztül, 1962 októberéig 
volt főszerkesztője. A társaság és a folyóirat egyaránt részes abban, hogy a polgári esztétika európai akadémikus 
műhelyei mellett létrejött és befolyásossá vált egy amerikai központ is.

Munro Dewey-tanítvány; empirikus törekvés és erős lélektani érdeklődés jellemzi. Könyvei az érték és az érté
kelés problémájával, a különböző művészeti ágak viszonyával, valamint a művészeti fejlődés elméletével foglal
koznak. A Toward Science in Aesthetics (Az esztétika tudományosságáért, 1956) az esztétika természettudományos 
megalapozását, illetve empirikusan (mindenekelőtt lélektani kutatásokkal) mívelt tudománnyá változtatását sür
geti, s tisztázni próbálja az esztétika morfológiai kérdéseit. Max Rieser „Thomas Munro helye az amerikai eszté
tikában” (1964 őszi szám) című írásában a modern szemantikai és logisztikai irányzatokkal szemben őt ahagyo-
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mányos naturalista (értsd: materialista és racionalista törekvésű) esztétikusok közé sorolta. Valószínűleg e széles 
látókörű tudós enciklopédikus érdeklődésének is köszönhető, hogy a folyóirat egyáltalán nem Európa- vagy 
Amerika-centrikus. Szinte mindenünnen merít. Üjabb számaiban elemzés található a mexikói művészetről, a klasz- 
szikus japán drámáról, egy ókinai ars poeticáról, s híradás egy afrikai törzs esztétikai kultúrájáról. Nemcsak föld
rajzilag, kronológiailag is széles a skála, sőt mint Hermann István ismertetése (Világirodalmi Figyelt, 1961. 4. sz.) 
megjegyzi, a szerkesztőség az esztétikát is szélesen értelmezi. Az esztétikai, művészettudományi téma legkülön
bözőbb (filozófiai, szociológiai, pszichológiai, antropológiai, kultúrtörténeti) szempontú feldolgozása kaphat teret, 
de kétségtelen, hogy az alapvető esztétikai szempontok eklekticizmusa is hozzátartozik ehhez a nagyvonalúsághoz.

Az új főszerkesztő, Herbert M. Schueller, a detroiti Wayne állami egyetem angol professzora. Ügy látszik, 
folytatja a Munro által képviselt liberális tendenciát, de megfigyelhető, hogy a folyóirat az utóbbi években mind 
többet foglalkozik az analitikai és szemantikai irányzatok, valamint az alaklélektani kutatások szempontjából 
vizsgált esztétikai kérdésekkel. Hermann István annak idején indokoltan kifogásolta a merev elzárkózást a marxista 
esztétika eredményeitől. Azóta annyi történt, hogy néhány tanulmány (főleg Max Rieser tollából) foglalkozott 
a szocialista országokban, különösen a Szovjetunióban, Lengyelországban és Csehszlovákiában folyó esztétikai 
kutatásokkal, tanulmány jelent meg a tudattalan funkciójáról Lukács esztétikájában, s továbbra is rendszeresen 
megjelentek lengyel esztétikusok közleményei. (Ingarden, Morawski és Tatarkiewicz a szerkesztőség tiszteletbeli 
tagjai.)

Vita az esztétikai tárgy és az esztétikai észlelés természetérái és viszonyáró l

George Dickie az American Philosophical Quarterly 1964. 1. számában kifejtette, hogy nincs külön esztétikai 
észlelés. Frank Sibley „Esztétikai és nem esztétikai” (Philosophical Review, 1965. 1. sz.) című tanulmánya viszont 
azt állítja, hogy nincs sajátos esztétikai tárgy, csak sajátosan esztétikai típusú észlelés létezik. Virgil C. Aldrich, a 
North Carolina-egyetem filozófia tanára a JAAC 1966. tavaszi számában mindkét szélső álláspontot elveti. 
Szerinte az esztétikai tárgy és az esztétikai észlelés egymást feltételezik: „a műalkotást megfelelő módon kell 
néznünk, ha vonásait esztétikai tárgy vonásaiként akarjuk észlelni” (370). Az esztétikailag érvényes észlelésmódot 
Wittgenstein fogalmával aspektus-látásként jellemzi. Dickie az 1966 őszi számban válaszol. Elfogadhatatlan, írja, 
hogy az esztétikai tárgy fogalma az esztétikai viszony fogalmától függjön. A következő számban Joseph Margolis, 
& Philosophy Looks at the Arts (A filozófia a művészetekről, 1962) kötet szerkesztője szól a kérdéshez. Elfogadha
tatlannak tartja a külön esztétikai érzékelésről szóló Sibley-tételt, mert ez azzal a következménnyel jár, hogy 
az esztétikai minőségek nem magában a műtárgyban vannak, hanem ezeket csak érzékelésünk vetíti bele. 
Ugyanebben a számban mások is foglalkoznak az aspektus-látással. Marcus В. Hester a metaforáról írva hangsú
lyozza, hogy a metafora alanya és állítmánya közötti érvényes aspektus meglátása különbözik a közönséges érzéki 
látástól -  vagyis (az ő szavaival) az aspektus-látás a vizuális (!) látástól. Robert L. Zimmerman „Lehet-e akármi 
esztétikai tárgy?” című dolgozatában Aldrich módján az alany és a tárgy korrelációját és kölcsönhatását hangsú
lyozza, minthogy az észlelő magatartását befolyásolja az esztétikai tárgy, és segít megteremteni az esztétikai szem
pontú magatartást, amely viszont elengedhetetlen a tárgy esztétikai tárgyként történő „felhasználásához”. Zim
merman ezt a kölcsönösséget a szubjektív oldal tevékenységével látja meghatározottnak. Mivel a szubjektum 
nála pusztán az egyedi ember hiposztazálása, az esztétikai tárgynak az általa javasolt nyílt (változó) fogalma 
megóvhatatlan a történeti és esztétikai relativizmustól, s vonzó dinamizmusa látszata csupán a tárgy valóságos 
dialektikus fejlődésének.

A vitára rányomja bélyegét a klasszikus fenomenológiai és a naturalista, vagy inkább realista (a szubjektív idealiz
must elutasító) ismeretelméleti álláspontok küzdelme. Sajnos tisztázatlanok a kulcsterminusok; még egyazon 
szerző írásában sem biztos, hogy a „tárgy” következetesen a fenomenológiailag (voltaképp érzetekként) felfogott 
tárgyat jelenti-e, mert jelentésébe minduntalan belejátszik a tudattól függetlenül, illetve az anyagilag létező tárgy
nak a fogalma. Ez általában is előfordul a fenomenologista filozófusoknál, de, úgy látszik, a materialista törekvésű
eket is megtéveszti ez a fogalomzavar. Nem tisztázott az a lényeges különbség sem, mely a klasszikus ismeret- 
elméleti általános szubjektum — objektum viszony és az esztétikai viszony elemei alapján is szubjektum -  objektum 
viszonyként leírható sajátos viszony között fennáll. A nem akármilyen, hanem az ember számára meghatározott 
módon hasznos, értékes tárgy észlelése a hasznos, értékes tulajdonságok észleléséhez szükséges szubjektív adott
ságokat feltételezi, vagyis az érzékszervek társadalmi fejlődését, képzését, az értelmes érzékelést. A vitában a 
dialektikus megoldás (az esztétikai tárgy és az észlelés közötti kölcsönhatás, a szubjektum mint aktív oldal feltétle- 
lezése) látszólag eleve kizárja a materialista megoldást (a tudati folyamattól, az észleléstől függetlenül minősülő 
esztétikai tárgyra vonatkozó feltevést). Megoldás végett ki kellene lépni az idealista dialektika és a mechanikus 
materializmus zárt köreiből, s a társadalmi jelenségek objektivitásának, a társadalmi-történeti gyakorlat alakító, 
megváltoztató, „valóságt eremtő” funkciójának kellene figyelmet szentelni.

Érzés és kifejezés a művészetben

A folyóirat 1966 téli számában Louis Arnaud Reid, a londoni egyetem filozófia professzora vizsgálja, mi
lyen módon tartalmaz a  műalkotás érzéseket és érzelmeket. Az érdekes, fenomenológiai szemléletű értekezés 
szerint az az érzés, amelyet egy-egy műalkotás „fejez ki” , különbözik a nem ilyen forrásból eredő érzésektől.
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A zene „szomorúsága” sajátos, csak zenehallgatás útján kiváltható érzés, zenei szomorúság. Ha eltekintünk 
a fenomenológiai kifejtés ismeretelméleti bökkenőitől, azt látjuk, hogy Reid szerint a művészetileg kifejezett 
(közvetített) érzés mindig kontrét; kontrétságát növeli a műalkotás fizilai elemeihez és struktúrájához való 
tapadása is, s már csak ezért sem ugyanaz, mint a  közönséges, a műalkotástól függetlenül átélhető érzés. 
Reid nem egészen fogadja el Carroll C. Pratt és Susanne К . Langer állítását, hogy a művészi kifejezés és az 
érzés között strukturális analógia van (a szomorú zene úgy hangzik, ahogy a szubjektív szomorúság érződik). A zene 
szomorúságának Reid szerint ugyanis igen sok individuális változata lehetséges (attól függően ki és mikor hallgat

ja). Konklúziói az individuális érzékelés különbözőségét hangsúlyozzák. A szerző óhaja, hogy ilyen alapon kell 
felépíteni az esztétikát, voltaképp nem egy, hanem számtalan szolipszista esztétika kidolgozását jelentené. Ebben 
csak az a ráció, hogy ki-ki valóban maga dolgozza ki a maga ízlését, értéknormáit, többé-kevésbé tudatos és rend
szeres esztétikáját.

Érték és igazság az irodalomban

Albert William Levi „Irodalmi igazság” (JAAC, 1966 tavasz) című tanulmánya szerint a költészet igazságér
téke a műben adott előfeltevésekhez viszonyított; azaz a hipotetikus okfejtés láncolatához hasonlítja az irodalmi 
mű, pl. egy dráma tényeinek sorozatát. Megállapítja azt is, hogy az irodalomban e láncolat funkcionálása szem
pontjából a logikainál döntőbb a pszichológiai aspektus. Ezeket az ígéretes feltevéseket sajnos nem vizsgálja meg 
különböző műtípusokkal összevetve. Holott így kiderülne a „pszichológiai igazságról”, hogy ez is feltételezi a 
pszichológiai tények természetének megfelelő közegben a logika érvényesülését, vagy az, hogy a következetesség 
a legkülönbözőbb aspektusokkal megteremtett feltevések síkján valósulhat meg. (Másban kell keresnünk egy stílus- 
paródia vagy egy „nonsense”-vers logikáját, mint egy realista regényét.) Reid mindenesetre megjegyzi, hogy 
„a regények, versek és drámák világában fontosabb, hogy egy feltevés érdekes, mintsem hogy igaz legyen” 
(395), s Whiteheadet idézve emlékezteti az olvasót arra, hogy az életben is vannak olyan területek, melye
ken a „jelentések” gazdagsága, mélysége stb. többet ér, mint az a válasz, melyet az igazságukra vagy hamisságukra 
vonatkozó kérdésre kaphatunk. S ez a voltaképpeni szférája az irodalmi „igazság”-nak is. Hasonló a gondolat
menete James K. Feibleman „A művészet igazságértéke” (JAAC, 1966 nyár) című tanulmányának is. Szerinte 
a mű, mint részekből álló egész, túlmutat önmagán, s végső fokon az univerzum szépségére utal. A közvetítés szük
ségszerű és axiológiai, s a létrejövő érték kommunikációs érték. Az időbeli művészetek ugyan a lineáris logikai 
utat bejárva teremtik meg a koherenciát a részek és az egész között, de a térbelieknél az axiológiai aspektus áll elő
térben, rész és egész eleve egyszerre jelenik meg, s itt az észlelés útja nem lineáris, hanem cirkuláris. Ezek szerint 
„az érték kívül esik a logikain, de ami logikán kívüli, nem feltétlenül logikátlan, s a művészet sem az” (506). A mű
alkotás szimbolikusan igaz, vagyis a valóság olyan rendjére utal, melyben a tények értékekként jelennek meg. Ez 
a rend a mítosz, mely nem más, mint „az igazság, értékének megfelelően mutatva be” (uo.). Az ilyen típusú értékek 
igazsága mellett az idő tanúskodik : az időben lehetséges ismétlődések következtében az értékes (az időtlen) meg
marad, s mintegy lekopik róla a kevésbé maradandó. A művészet funkciója tehát a tapasztalat megérleléséhez szük
séges idő lerövidítése, a történelmi tapasztalatok sűrítése.

Lawrence W. Hyman az irodalmi művekben megjelenített cselekmény erkölcsi értékéről írva (1966 őszi szám) 
bizonyítja, hogy a művek eszmei tartalma, „doktrínája” csak mintegy keresztmetszetben, mint konfliktus- és feszült
ségforrás jelenik meg a nagy alkotásokban. Például az Anna Karenina problematikája túlmutat az erkölcsi jóság 
és gonoszság problémáján. Arra azonban, hogy hova, merre mutat az így a szokványos erkölcsiségtől elválasz
tott irodalmi érték, még csak nem is utal a szerző.

Az említett elméleti írásokon kívül igen érdekes még az 1966 őszi számban Max Rieser tanulmánya a forma 
fogalmáról, illetve a fogalom történetéről, és J . A. Richardson írása az amerikai művészdivatok konyhatitkairól. 
Mindig figyelemre méltó a könyvszemle gazdag anyaga, s az évente egyszer közölt nemzetközi folyóiratrepertó
rium.

Szili József
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SZABOLCSI M IKLÓS

Strukturalizmus, napi kritika és közönség Franciaországban
I.

A strukturalizmus divatja voltaképpen meglepőnek tűnhetik a ma Franciaországában. Meglepő 
talán az is, hogy a prágai iskola és az orosz formalisták több évtizedes műveit most adják ki, hogy 
az angolszász New Criticism tanításai már hanyatlása idején kelnek új életre. Régi dolgok új kön
tösben? Franciaország fáziskésésben van? Szellemi élete egyik összetevője: tekintélytisztelő kon
zervativizmusa állt ellen az új áramlatoknak, annak ellenére, hogy az egész strukturalista irányzat 
egyik alapkönyve, Saussure nagy nyelvészeti műve vagy 50 éve franciául íródott? Erről is szó van, 
-  de arról is, hogy a régebbi strukturalista indíttatású irányoknak az eddigiektől eltérő változata, 
módosított formája formálódik Franciaországban.

A ma francia strukturalizmusának is alapja az általános nyelvészet (Saussure, Hjelmslev és főleg 
Roman Jakobson), legnevesebb képviselője ma az etnológus-kultúrfilozófus Claude Lévi-Strauss. 
1966-ban pedig a legdivatosabb strukturalisták: a marxizmus egy sokban strukturalista irányú fel
dolgozója, a fiatalok között nagy hatást gyakorló: Louis Althusser, a disszidens pszichoanalitikus 
és közönséget babonázó mágus: Jacques Lacan, a filozófiatörténész: Michel Foucault (a Les 
Mots et les Choses c. könyvével) és persze R. Barthes. A „strukturalizmust” összefoglalóan jellemez
ni nehéz feladat, hiszen beszélhetünk egyrészt egyes tudományágakban használt strukturalista 
módszerekről, -  másrészt olyan törekvésekről, amelyek a strukturalizmusból általános kultúrfilozófiát, 
ismeretelméletet, teljes világmagyarázatot adó rendszert óhajtanak teremteni.

Egy-egy jelenség (a mi esetünkben mű, szöveg) autonóm egységként való megragadása, -  egy 
totalitás belső analízise, — szerkezetének mint elemi egységekből álló egyezésekre és különbségekre 
épített rendszernek felfogása, — e szerkezet belső törvényszerűségeinek, rétegződésének leírása, -  az 
elemekből a szerkezetek egész sorát jellemző modell felépítése, — durván és egyszerűsítve így írható 
le talán, ami a strukturalista módszerekben közös.

A strukturalista kultúrfilozófiák legáltalánosabb közös vonása pedig, hogy a világ jelenségeit 
mint binom (jelölt-jelölő) jelek rendszerét írják le, — cjelek csak utalnak egy mögöttük levő (irodalmi 
művek esetében tudatalatti) tartalomra, -  egyesek szerint azonban csak a. jelek léteznek, tartalom 
nélkül.

Egy másik oldalról szemlélve a kérdést, azt láthatjuk, hogy a strukturalizmusnak ma Francia- 
országban — nagyon durva felosztással -  két fő ágazata van. Az egyik a szaktudományos jellegű : 
az etnológiai strukturalizmus (pl. Lévi-Strauss és iskolája) és természetesen mindenekelőtt a nyel
vészet, amelyben a saussure-i kezdeményezés óta a strukturalista módszerek, iskolák egész sora 
bomlott ki, és amelynek ma Franciaországban olyan mesterei vannak, mint az idős E. Benveniste és 
A. Martinet. Van a strukturalista módszereknek egy csoportja, amely a történetkutatásban érvé
nyesül, és végül vannak olyanok, amelyeket az információelmélet, a kibernetika eredményeivel 
és elméleti felismeréseivel együtt alkalmaznak. (Ezekkel kapcsolatban hadd utaljak itt a Kritika 
1967/5-6. számában megjelent cikkemre.) Ám ezúttal nem is ezekről a szorosan a szaktudományok 
körébe vágó kísérletekről, eredményekről szeretnék szólni, hanem arról (a sokkal nehezebben meg
fogható, bonyolult, sokrétű) kérdésről, amelyet a strukturalista módszereknek, a strukturalista 
szemléletnek a kritikában, az irodalomtudományban, a kultúra vizsgálatának területén való érvé
nyesítése jelent. Itt jelentkezik az említett, általános jeltudomány, általános szemiológia megterem
tésére irányuló vágy, amely avval az igénnyel lép fel, hogy a kultúra minden jelenségét, a maga
tartásformákat, a hiedelmeket, a viselkedésformákat, a divatot mint jelek hálózatát, különbségek 
és azonosságok rendszerét interpretálja. Ez általános jeltudománynak csak egyik része lenne mind
az, ami a szorosabban vett irodalomtudomány és kritika.

Evvel párhuzamosan a folyóiratok, hetilapok kritikáiban a „nouvelle critique” strukturalista 
módszerű képviselői egy, a nyelvészetre hivatkozó irányt honosítottak meg -  már volt alkalmam 
szólni róla, hadd ismétlem meg tanításaikat: a mű, mint pusztán nyelvi képződmény, autonóm 
belső szerkezettel, -  kiragadva minden életrajzi-történeti-irodalomtörténeti összefüggésből, -  szer- 
zőiségétől is megfosztva, -  e nyelvi struktúra „nyitottsága” , jelentésnélkülisége, illetve többféle
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V

képpen való értelmezhetősége. (Itt mindjárt meg kell jegyeznem, hogy a szaktudományos struktu
ralizmus képviselői az utóbbi hónapokban sorra-rendre elhatárolják magukat az új kritika ilyen 
próbálkozásaitól, dilettánsnak nevezik, rosszul informáltnak, vulgarizálónak ; tanulságos ebből a 
szempontból magának Lévi-Straussnak nyilatkozatsorozata [utoljára a Lettres Françaises 1967. 
január 12-i számában], amelyben eléggé határozott szavakkal kelt ki az új kritika ellen, kijelentve 
egyebek között, hogy az ő felismeréseit és módszereit minden esetben ki kell egészíteni, sőt helyesbí
teni kell a történeti vizsgálat módszereivel.)

Kétségtelen, hogy e kritikai strukturalizmus előzményei magában az irodalomban, a francia 
irodalom újabb fejlődésében lelhetők fel: a Nouveau Roman egész hulláma, pl. Nathalie Sarraute 
Tropismesja.i, s főleg Beckett művei, elsősorban nem is annyira drámája, hanem regénye, a Molloy- 
-  általában a Tel Quel körének produktumai a maguk „objektivitásával”, nyelvi anyagra való kor
látozottságukkal, programatikus-eltökélt, öntudatos kísérletszerűségükkel, lombikszerűségükkel, 
cselekmény- és személyiségellenességükkel -  kétségtelenül előzményei, indítóokai egy olyan kriti
kának, amely a műben csak nyelvi szövetet lát, csak különbségek és ellentétek történetiség, környe
zet és szerző nélküli hálóját, szövevényét. Az egymásrahatásoknak bonyolult játékáról van itt szó ; 
ez az irodalom -  sokban teóriák hatására alakult ki, a teória teremti tovább az irodalmat -, a Tel 
Quel körén belül szoros a szövetség Barthes, Foucault és a félig teoretikus, félig szépíró írók, mint 
Philippe Söllers, Jean-Pierre Faye között. Már említettem, hogy ez az irodalmi irány a kizáróla
gosság és a jólértesültség fölényével tündököl, minden másfajta irodalmat lenéz vagy átértelmez; 
elemeire bontva csak struktúráját keresi. Az elmúlt évben az ilyenfajta irodalom volt az igazán új, 
a divatos, ilyet illett írni, még a nagy példányszámú lapokban és divatos hetilapokban is feltűnt 
a kritikusok, az újságírók újfajta strukturalista zsargonja, egy-egy jól értesült kritikus már nem 
beszélt cselekményről, csak ,,discours”-ról, nem jelentésről, csak nyelvi szövegről, -  Jakobson és 
Martinet neve divattá vált.

E strukturalista irodalomkritika és irodalomszemlélet egyik ága kiterjesztette vizsgálatait az 
emberi viselkedés, a magatartás minden területére, az Ecole Pratique des Hautes Etudes Barthes 
által vezetett munkaközössége egész csoportot alakított az ilyenfajta vizsgálatok elvégzésére, és 
folyóiratukban, a Gommunications-ban sorozatosan vizsgálják a struktúra szempontjából a tömeg- 
kultúra, a televízió, újabban az elbeszélés, főleg a detektívregények nagy tömegét.

Mi indokolja a strukturalizmus ilyen elburjánzását, ilyen divattá válását, mi indokolja azt, hogy 
a szaktudomány szűk körében ismert, megvitatott módszerek egyszerre az irodalmi közönség, a 
sznobok érdeklődésének homlokterébe kerültek, beszédtémává lettek, divattá, -  és a fiatal értelmiség, 
a baloldali értelmiség egyik fő vitakérdésévé? Az irodalomtudományban és kritikában látni való: 
sok kutató — megriadva, szinte megrémülve az irodalmi fejlődés tényeinek hihetetlen sokaságától, 
napról napra szaporodó mennyiségétől, sokféleségétől — ellenkező irányból indul, deduktív módon, 
felülről, — először meg akarja teremteni a jelek és ezen belül az irodalmi tények egyfajta prekon- 
cepciós rendszerét és később ebbe beilleszteni az egyes tényeket. A Communications 1966/8. 
számát például a récit (azaz elbeszélés, mese) strukturális analízisének szentelték, — Barthes így 
kezdi bevezető cikkét: „A világ récitjei (elbeszélései) számtalanok. Mindenekelőtt a műfajok 
csodálatos változatossága, amelyek maguk is különféle szubsztanciákra oszlanak, -  mintha minden 
anyag jó lenne az ember számára, hogy rábízza elbeszélését : az elbeszélést hordozhatja a szóbeli 
vagy írott artikulált beszéd, a rögzített vagy mozgó kép, a gesztus és mindezeknek a szubsztanciák
nak rendezett együttese; jelen van a mítoszban, a legendában, a fabulában, a mesében, a novellá
ban, az eposzban, a történetírásban, a tragédiában, a drámában, a komédiában, a pantomimban, 
a festményben (Carpaccio Szent Orsolyájára kell gondolnunk), az üvegfestészetben, a moziban, 
a comicsokban, a napi hírben, a beszélgetésben, -  sőt e szinte végtelen formákban, az elbeszélés 
jelen van minden időben, minden helyen, minden társadalomban... a rossz és a jó irodalomban... 
nemzetközi, transzhisztorikus, transzkulturális, -  az elbeszélés itt van, mint az élet.” És így foly
tatja: ,,a születő strukturalizmusnak........a >>paroles«-ek végtelenjén kell úrrá lennie, le kell írnia
azt a »langue«-t, amelyből kinőttek”, és Barthes kitűzi a programot, a nyelvészet példájára hivat
kozva elveti azokat a követeléseket, amelyek szerint egy műfaj, egy korszak, egy társadalom elbeszé
léseit kell tanulmányozni és így megalkotni az általános modellt. Ellenkezőleg, véli: „a struktura
lizmus deduktív eljárásra kényszerül; arra kényszerül, hogy először egy hipotetikus leíró modellt 
alkosson meg... és azután lassanként e modellből kiindulva szálljon alá a fajokhoz, amelyek részt 
vesznek ebben a modellben és eltávolodnak tőle, és csak e megegyezések és eltávolodások szintjén
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tudja megtalálni -  mivel ekkor már egységes eszköze van a leírásra -  az elbeszélések pluralitását, 
kulturális, földrajzi, történeti különbségét”. ím e a módszer: legelőször egy elméletet, egy rendszert, 
modellt kell felállítani és azután vizsgálandó meg, hogy a tények hogyan illeszkednek kereteibe. 
Az irodalomtudomány eddig is sokban volt deduktív, a marxista esztétika és irodalomtudomány is 
alapjában deduktív, de a tényéktől nem befolyásolt absztrakt általánosításnak, az egészen általános 
kategóriáknak erre a túltengésére, egyeduralmára csak a strukturalistáknál van példa.

Barthes idézett bevezetőjében is a saussure-i ,,langue-parole” megkülönböztetésére hivatkozik; a 
strukturalistákat általában szinte megbűvöli, foglyul tartja a nyelvészet, ezt tartják éltudomány
nak, példaképnek, és módszerét, tanításait, eljárását szinte változtatás és kritika nélkül alkalmazzák 
a „kulturális jelek” más területére, a történelem és a művelődés területére. Ennek a nyelvészet- 
nyelvközpontúságnak vulgáris megjelenése a Tel Quel körének szövegkultusza: ez az irodalmi 
folyóirat Saussure, Jakobson, Benveniste, Chomsky és mások írásait közli vezető helyen. Barthes is, 
de mások is újabban az irodalomról szóló tudományok egészét már be akarják olvasztani a nyelvé
szetbe; illetőleg igazi tudománynak csak azt látják, amely nyelvészeti eszközökkel dolgozik.

Harmadszor: minden filosz ismeri azt a kisebbségi érzést, amely a természettudományok láttán, 
természettudományok eredményeinek olvastán olykor elfogja. Mindnyájan szeretnénk időnként 
tudományunkat egzaktabbá, mérhetőbbé, kísérletibbé, „megbízhatóbbá” tenni, és ez az egzaktságra, 
tudományosságra, természettudományos pontosságra, matematizálásra való törekvés is közrejátszik 
a strukturalizmus divatjában. A kibernetika, az információelmélet eredményeinek alkalmazása a 
szövegelemzésre -  értékes eredményeket hozott (hozott téveseket s feleslegeseket is), de az is biz
tos, hogy a matematikai formulák imádata helyenként pusztán ilyenfajta nosztalgiából származik; 
egy egyenlet, egy halmazelméleti képlet megbízhatóbbnak tűnik, pontosabbnak és ezért igazabb- 
nak, mint egy hagyományos elemzés. Érdekes megnyilvánulása ennek a tendenciának (éppen 
Franciaországban is) az ún. kísérleti esztétika új fellendülése, az olyanfajta vizsgálatoké, amelyek 
egzakt mérésekkel igyekeznek esztétikai törvényszerűségeket, esztétikai szabályokat megállapítani. 
(Az ilyen kísérleti esztétikának egyik jeles művelője pl. a magyar származású Molnár Ferenc is, 
aki a képzőművészeti percepció különféle törvényeit igyekszik megragadni munkáiban.)

Végül: nem tagadható a strukturalizmus új divatjában és éppen Franciaországban a kettős 
ideológiai irányú indíték és kiábrándulás; szakítás bizonyos eddigi gondolatrendszerekkel, elég
telenség és hiányérzet, többek között a marxizmus egyes aspektusainak is elvetése, -  ugyanakkor 
vágy a változatlanul az egész társadalom minden megnyilvánulását megmagyarázni tudó elméletre, 
törekvés általános törvényszerűségek felfedezésére. Itt is látnunk kell az irányzatok, álláspontok 
sokféleségét: a francia strukturalizmusnak napjainkban kétségtelenül van nem egy történetellenes 
és antimarxista válfaja, amely fő ellenségének a Történelem, az Ember fogalmát látja; társadalmi, 
esztétikai szempontok használatát primitív, elavult pepecselésnek; és vannak a marxizmushoz 
közelítő válfajai, és így a marxizmus és strukturalizmus különféle kontaminációi, vegyes változatai 
jönnek létre (a korán elhunyt Lucien Sebag kísérleteire gondolok, vagy az althusser-izmusra, 
amely voltaképpen a strukturalizmus alkalmazása Marx műveire). Az egész strukturalista irány 
egyfajta tiltakozás is a liberális ideológiák, elsősorban az amerikai liberális, pragmatista ideológiák 
lazasága, impresszionizmusa, prakticizmusa ellen.

Ezért bírálják, helyesen, az absztrakt emberfogalmat-a vizenyős humanizmust, az elfolyó imp
resszionizmust - , de egyes képviselőik (így elsősorban Lévi-Strauss -  a most divatos M. Foucault
-  és a kritikusok legtöbbje) evvel együtt az egész emberfogalmat is elvetik; avultnak nyilvánítják. 
Helyesen állítják előtérbe a nyelv, a nyelvi struktúra fontosságát, ám egy ponton a nyelvet minden
hatóvá nyilvánítják, -  az anyagi termelés, a termelő viszonyok helyettesítésére használják. A kom
munista Lucien Scève legutóbbi cikkében éppen arról szól, hogy a marxizmus addig együtt mehet 
a strukturalista kultúrfilozófusokkal, amíg az avult, absztrakt, fideista általános emberfogalmat 
bírálják -  ámbár ezt a lépést már a fiatal Marx megtette - , de amikor általában elvetik az ember
fogalmat s a társadalmi ember fogalmát is, -  akkor már nincs együttműködésre tér. Az irodalom 
vizsgálatában, a kritikában is -  mint erről már a Cerisyről szóló vitával kapcsolatban szóltam
-  a strukturalizmus szerző- és értelemellenessé válik, külön kell tehát választani a mi területünkön 
is a strukturalista irányú módszereket (s bennük meglátni mindazt, ami használható, ami gazdagíthatja 
tudományágainkat) és a neostrukluralista kultúr filozófiát (amelynek kritikai észrevételeit az avult 
fogalmak, a megmerevedett felfogások ellen ugyancsak támogatni, használni lehet, — általános 
világmagyarázatát, emberellenességét nem lehet elfogadni). A francia szellemi élet mozgásában
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tehát a strukturalizmus új divatja egyfelől elárulja a fiatal francia értelmiség vágyát egy, a világot 
racionálisan, egzaktul, tudományosan magyarázó rendszerre, másrészről olyan -  tudatos-tudat
lan — törekvést, amely az értelmiségi rétegnek a marxizmustól -  egy megújult és új felismerésekre 
képes marxizmustól -  való elválasztását célozza, s még tágabban, a történeti felelősségtől való 
elfordulását jelzi.

A strukturalizmus előretörése természetesen éles viták közepette bontakozik ki. Nem szólva 
most az egyetemi jellegű, hagyományos, pozitivista irodalomtörténetről és figyelmen kívül hagyva 
az impresszionista kritikát is — a legélesebb, leghatásosabb ellenfelek: Sartre és hívei. A struktura
listák maguk is éppen Sartre ellen irányították a tüzet, őt tartva az előző nemzedék képviselőjének, 
— Sartre elavult, emberfogalma, történetfogalma a múlté -  jelentették ki. Sartre élesen, harcosan 
vágott vissza; a L’Arc c. folyóirat külön Sartre-számot adott ki és ebben közölte nyilatkozatát: 
a strukturalizmust a maga egészében elvetette, a történelem elutasításával vádolta -, s a burzsoá 
ideológia egy új, álcázott formájaként elemezte. Folyóirata, a Temps Modernes pedig különszámot 
jelentetett meg múlt év novemberében a strukturalizmus problémáiról, -  amelyben a megértő, 
magyarázó cikkek éles vitacikkekkel váltakoznak. A strukturalista irodalomfelfogással vitázik másik 
irányból a nanterre-i egyetem (néhány évvel ezelőtt sokat emlegetett) professzora, Mikel Dufrenne, 
aki neoidealista, neohegeliánus szempontból bírálja, a művészetben csak az önálló, egyéni teljesít
ményeket látva — a művészetet nem a rendszerrel, hanem a szabadsággal azonosítja. Vitatkozik 
a strukturalizmussal H. Lefebvre, a nálunk is jól ismert volt kommunista filozófus is, aki külön 
könyvet szentelt a strukturalista nyelvészet tanításai cáfolatának és a strukturalista nyelvésze
ten alapuló társadalomszemlélet és irodalomkutatás hibáinak. És az ellenkező póluson foglal 
helyet több szociológus, — az újonnan indult L'homme et la société folyóirat és köre, s végül Lucien 
Goldman és köre is. Goldman egy újabb szellemes tanulmányában a strukturalizmus egyes kép
viselőinek következetes történetellenességét bírálja, és sokban hasonlóan mint Sartre, a burzsoázia 
legújabb támadási irányának, hamis tudatnak nyilvánította, az új-technokraták technicista, tech
nokrata, semleges ideológiáját látva benne. A vita tovább folyik; napról napra változik, napról 
napra új fordulatoknak lehetünk tanúi, az egyes álláspontok védői maguk is alakítják, fejlesztik 
álláspontjukat.

S hogyan áll mindezzel szemben a francia marxista kritika, a francia marxista irodalomelmélet? 
Mindenekelőtt: a marxizmus ott van, hatását érezteti szinte minden egyes strukturalista, sőt minden 
egyes kritikai kísérletnél, minden iskola munkájában. Már szóltam róla, hogy megjelentek, kiala
kultak a különféle kontaminációk, keveredések, összeegyeztetési kísérletek, marxizmus és különféle 
indíttatású strukturalista módszerek között; még C. Lévi-Strauss műveiben és nyilatkozataiban is 
Marx hívének vallja magát; a Tel Quel köre igyekszik a szovjet strukturalista kutatásokra támasz
kodni, közli nemcsak az orosz formalisták műveit, hanem az újabb kísérleteket is. (Mindebből 
persze ismét az is következik, hogy a strukturalizmus általában nem annyira egységes filozófiai rend
szer, hanem maga is a módszerek különféle indíttatású, különféle irányú sokasága, maga is egyvele
ge a megközelítési módoknak.)

Másrészt: az „új kritika” strukturalista részével szoros szövetségben, azt támogatva dolgozik 
a Lettres Françaises; -  a Tel Quel fiataljai politikailag a baloldalhoz, sőt egyesek közülük a párthoz 
tartozónak vallják magukat, a Lettres Françaises pedig elsősorban ebben az irányban tudja és 
akarja kiszélesíteni hatását, hatáskörét, és innen is érthető a Lettres Françaises erősen Sartre- 
ellenes és „új regény”-melletti álláspontja (amely érzésem szerint nem mentes a kompromisszu
moktól és másfelől a személyi motívumoktól sem, -  de ez már más téma lenne...) Végül: a Nouvelle 
Critique (tehát a párt belső törzséhez tartozó teoretikus gárda) irodalomkritikusai (mint A. Gissel- 
brecht, Roger Fayolle), már erősebb kritikával, több fenntartással, több bírálattal, ugyanakkor az 
érintkezési pontokat is keresve közelednek az új kritika irányzataihoz, mindenekelőtt a strukturalista 
megközelítési módokhoz. Éppen ennek az álláspontnak kifejezője volt Lucien Scève említett cikke 
a Nouvelle Critique áprilisi számában, -  amely az elvtelen taktikázás, az oktalan kompromisszum 
ellen is irányult.

Hozzá kell ehhez tennem; Franciaországban most, úgy érzem, a marxista irodalomkritika nem 
eléggé kezdeményező, még magán viseli a dogmatizmus okozta sebek utóhatását, a korábbi el
szigeteltség okozta problémákat, inkább védekező álláspontú, -  igyekszik megérteni, igyekszik 
nyitottá válni, igyekszik sokfajta szellemi áramlatot megmagyarázni, megérteni, vele szövetségben 
haladni, jelen lenni és egyre hatásosabban részt venni a szellemi áramlatok mozgásában, de talán
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az önálló, alkotó (és ehhez hozzátartozik az elhatároló, a határt vonó, az önmaga arculatát élesen 
kirajzoló) aspektusa hiányzik. És míg ez az alkotó-önálló-határtvonó marxista aspektus más tudo
mányágakban, történelemben, sőt irodalomtörténetben inkább kifejlődött, éppen az irodalom- 
kritikában kevéssé van jelen. És ehhez a kérdéshez hozzátartozik R. Garaudy működése : a sok 
helyes felismerés mellett bizonyos elmosottság, a határok feladása, a helyes integrálódási szándék 
mellett a marxista gondolat önállóságának fátyolozottsága jellemzi legújabb kötetét is, -  s hozzá
tartozik a problémához Aragonnak, izgalmas, mindig szuverén-írói, mindig meglepő — a párthoz, 
a marxizmushoz hű -, de egyes kérdésekben túl személyes, túl szubjektív álláspontja is. Innen is 
érthető, hogy a legújabb időben fölléptek Franciaországban (a kínai plattformhoz közelálló) ultra
baloldali fiatalok és élesen szembeszálltak Garaudy és Aragon álláspontjával, -  erősebb, határozot
tabb, már Sztálinra és Mao Ce-tungra támaszkodó irodalomkritika és általában teória követelésé
vel. Az École Normale Supérieure diákjai által kiadott „Marxista — Leninista Füzetek” vagy a 
Maspero kiadó által közrebocsátott több munka ennek példái. A párt vonalától balra álló, sokban 
a kínaiak által befolyásolt, türelmetlenebb és merevebb kritikusok közül talán a legérdekesebb, 
legjelentősebb jelenség Pierre Macherey, akinek a legutóbbi időben jelent meg egy összefoglaló 
irodalomelméleti munkája.

Rövid áttekintésben — inkább egy adott időszakasz megrögzítésének igényével — így lehetne 
képet adni a kritikai és irodalomteóriai életben folyó vitákról, áramlatokról, mozgalmakról, 
mozgásokról a ma Franciaországában, -  hangsúlyozva itt is azt, hogy a frontok szinte naponta 
változnak. (Úgy látszik például, hogy nemcsak a Lettres Françaises ad helyet a Tel Quel csoport
jának, hanem újabb időben a Tel Quel köre aktuálpolitikailag is balra tolódik, és ideológiailag is 
kezd közeledni a merev strukturalizmustól a marxizmushoz, -  példa rá a folyóirat legutóbbi számá
ban az olasz marxista avantgarde képviselőjének, E. Sanguinettinek nyilatkozata.)

De az „új kritika” összes vitái, mint az előző cikkben már utaltam rá, ha látszatra a nagy nyil
vánosság előtt is, de végeredményben szűk körben játszódnak le, az irodalomtudósok, tanárok, literá- 
torok, a mienkénél ugyan nagyobb réteget képviselő, de aránylag mégis kis körében. Más problémák 
foglalkoztatják a széles olvasóközönséget tájékoztató bírálatot, — más a helyzet magában a széles 
olvasóközönségben.

Erről múlt év novemberében a bordeaux-i találkozón győződhettem meg.
II.

Bordeaux 1966-ban már másodszor rendezte meg a modern művészetnek szentelt rendezvény- 
sorozatát, a Kulturális Akció és Kutatás hetét, amelyet rendezői a Sigma névvel jelöltek meg. Most 
másodszor, és ez éppen elég nagy dolog éppen Bordeaux-ban. A híres Gironde megye székhelye, 
Délnyugat-Franciaországnak központja ugyanis Franciaország egyik legkonzervatívabb hírű, lég
inél tóságteljesebb városa. A Garonne tengerré szélesülő óriási torkolatánál terül el, a mocsaras 
talaj miatt nagyrészt alacsony, egyemeletes házakból építették, alapjellegét a 18. században kapta, 
akkorról valók széles terei, nagy sétányai, méltóságteljesen klasszicista középületei, szép színháza, 
-  a kis középkori városrész szinte elvész a hatalmas 18-19. századi városban. Bordeaux ugyanis 
a 17-18. században gazdagodott igazán meg. A mai tehetős, gazdag polgárok -  az akkori kereske
dők utódai, akik részint borkereskedésből, rabszolgakereskedelemből, négerek adás-vevéséből sze
rezték hatalmas vagyonukat. Kikötőváros — kereskedelmi város, de polgárságában ma mozdu
latlan, méltóságteljes város Bordeaux, amely híres konzervativizmusáról, és mindenekelőtt anglo
mániájáról -, Franciaországnak leginkább Anglia felé tekintő városa. Nos, ebben a városban is van 
azért nyugtalanító, izgató és nemcsak a környék bora; -  olyan tényező, amely a kulturális életet 
igyekszik felpezsdíteni, mindenekelőtt a hatalmas kikötő és a gyárak munkássága, alkalmazottai
nak serege, akik erős szakszervezeti és politikai életet élnek ; Bordeaux polgármestere, De Gaulle 
egyik közeli munkatársa és barátja, Chaban-Delmas, a francia nemzetgyűlés elnöke is igyekszik 
friss vért vinni a városba, az ő kezdeményezése az új Bordeaux megépítése: a várost körülvevő nagy
ártéren, ma még homoksíkságokon most kezdik építeni a hatalmas, új, több tízezer lakosra számí
tott negyedeket, mesterséges tóval, új nagy hidakkal, új terekkel. És szűkebb szakmánkban ott van 
a város egyik legizgatóbb és izgatottabb szellemi embere, a Magyarországon is sokak által ismert, 
magyarra is fordított Robert Escarpit, a bordeaux-i egyetem bölcsészkarának világirodalom-pro
fesszora, aki élete céljának tekinti, hogy megmutassa, lehet vidéki városból is kulturális centrumot 
teremteni, s bár időnként megfárad, bele-belefásul ebbe a Franciaországban is gigászi küzdelembe,
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mindig neki-nekilendül új ötletekkel és gondolatokkal. Országos a híre: s persze nem elsősorban 
irodalomtörténészi munkájáért, hanem mert a Le Monde mindennap közli néhány soros kis humo
ros tárcáját, kommentárját első oldalán, -  s ismert humoros könyveiért, útirajzaiért, pamfletjeiért. 
Mozgékony, vállalkozó szellemű, ötletes ember — aki meg akarja mutatni, hogy országos hírrel is 
lehet vidéki városban éln i-a  vidéki város javára. Részint tehát az ő, részint egy néhány fiatal képző
művész, teoretikus közös vállalkozása a Sigma, a modern művészet hete, amelynek zajos és szabály
talan rendezvényei sajátos ellentétet alkotnak a város konzervatív alapjellegével, külsejének méltó
ságteljes klasszicizmusával, zárt klubjaival, elegáns vendéglőivel.

A modern művészet tavalyi hetének keretén belül 1966. november közepén Escarpit megrendezte 
a kritikusok kollokviumát -  a „kritika hallgatása” (Silences de la Critique) címmel. E kollokvium 
résztvevői merőben mások voltak, mint a cerisyi dekádé és mint a párizsi vitáké: a legnagyobb 
francia lapok, napilapok, intézmények legtöbbet szereplő, hivatásos, állandóan író kritikusai. 
Részt vett itt Robert Kanters, a Figaro Littéraire kritikusa, a műveivel nálunk is ismert Pierre de 
BoisdefFre, a rádió egyik"vezetője, — mintegy a hivatalos kritika képviselőjeként, Robert Sabatier, 
a regényíró és kritikus, az Express állandó kritikusa, Etienne Lalou, és díszvendégként a Monde 
nagy tekintélyű kritikusa, a liberális katolikus P. H. Simon, aki éppen akkor lett a francia akadémia 
új halhatatlanja. Olyan kritikusok tehát, akik kevésbé törődnek az irodalomelmélettel, az irodalom 
általános kérdéseivel, annál inkább a napi kritikával, akik hétről hétre vagy napról napra megírják 
a maguk kritikáját a francia könyvpiac egyes műveiről, akiknek nagy szavuk van az irodalmi díjak 
kiosztásában, akik részt vesznek az irodalmi életben.

A vita alapanyagát egy Escarpit által kidolgozott statisztika képezte : Hogyan készül az irodalmi 
hírnév? Mi kap kritikát? Hogyan választ a kritikus? Az előzetes ankét során több folyóirat és heti
lap 1966. áprilisi és májusi számait vetették össze a megjelent könyvekkel. A nyers eredmények : e két 
hónap alatt Franciaországban megjelent 1830 könyv, ezek közül a kritika 320-at említett meg 
(399 kritikai cikk jelent meg). Ezt a nyers számot tovább is bontották: kiderült, hogy leginkább az 
irodalmi „magas” regény kap kritikát (a megjelent művek 48,5%-a), valamint az irodalmi esszé 
(a megjelent művek 51,2%-a), a szegény rokonok: a bűnügyi, a fantasztikus vagy science-fiction 
regények (22,6%), a költészet (19%) és az ifjúsági irodalom (0,9%). Még kisebb százalékarányban 
kap kritikát mindaz, ami zsebkönyvtárakban, népszerű sorozatokban jelenik meg. Escarpit elő
zetes statisztikája más szempontból is megvizsgálta a kritikát; aszerint, mi a minimális szórás, mely 
könyvek kapnak többszörös kritikát, és végül : a nagy kiadók milyen arányban részesülnek a kriti
kában. Ennek eredménye: a néhány nagy kiadó, amely a regénytermés 30%-át bocsátja közre, a 
kritikákban 55,4%-kal szerepel.

Az alapanyag vitája lényegében csak árnyalta ezt a képet. Volt néhány olyan kritikus, aki azt 
állította, hogy a kritika, a kritikus mindentől független és önmaga választja ki a megjelent művek 
nagy tömegéből azt, amit helyesnek tart bírálni, és hogy ítéletét nem befolyásolja sem ideológiai, 
sem politikai, sem pénzügyi szempont, -  de ez a néhány naiv hozzászóló kisebbségbe került azok
kal szemben, akik szerint az irodalmi hírnév, a kritikus választása és ítélete sokkal kevésbé nemes, 
sokkal kevésbé független motívumoktól függ. Már Escarpit is hangsúlyozta, hogy a kritika ví
ziója csak részleges, az irodalmi termésnek csak egy kis részére korlátozódik, — s bár ő úgy látja, 
hogy egy igazi színvonalat jelentő munka ritkán marad észrevétlen, mégsem lehet kizárni azt, 
hogy egy-egy zseniális, új dolgokat jelentő mű számon kívül marad. Kanters a kritika csendjét, 
a kritika hallgatását a kiadás csacsogásával, fecsegésével vetette egybe; szerinte amíg egy ősszel 
105-110 új regény jelenik meg, addig csak különféle szubjektív, véletlen vagy rutin-tényezőkre 
alapítva lehet az ítéletet megalkotni; kezdve a kritikusi szimattól, a barátok és kiadók ajánlásáig. 
Az ítéletalkotás véletleneiről, a szubjektív tényezőkről sok szó esett, beszéltek a reklám, a publicité 
fontosságáról, arról, hogyan befolyásolja egy jól fogalmazott fülszöveg vagy prière d’insérer, kom
müniké a kritikust, -  a személyes kapcsolatokról, a propagandisták, sajtófelelősök (és felelős kis
asszonyok) aktivitásáról, a különféle csoportok nyomásáról, a kulturális pártokról, amelyek mind 
befolyásolják a szerzőt az ítéletalkotásban -  és e tényezők, csoportok, források mögött a leggyak
rabban a kiadók vagy a mögöttük levő pénzcsoportok állnak. Volt, aki úgy fogalmazott, hogy 
az írott kritika csak másodfokú, -  az elsőfokú a kiadóknál történik, s nemcsak egy mű kiadásával, 
hanem propagandájával, a nyomással, amelyet érdekében kifejtenek. Boisdeffre szerint a könyvek
nek a kritikus és a közönség számára négy kategóriája van: már eleve eladott könyvek (mint 
Troyat művei), nehéz könyvek (mint Foucault könyvei), a közönségre kényszerített könyvek és

8



végül a tömkelegből véletlenül előhalászott könyvek (a francia könyvpiacon szerinte ilyen vélet
lenül sikert aratott könyvek L. Durrell művei). Sabatier külön előadást tartott arról, hogy milyen 
különféle csoportok gyakorolnak nyomást az egyes kritikusokra, és hogy evvel szemben a kritikus 
szimatjára, szaglására tud csak támaszkodni. A vita során különös élességgel merült föl az úgyneve
zett saját költségre kiadott könyvek sorsa (à compte d’auteur) ; ezek nagy részét, még ha ismert 
kiadó cégjelzésével ellátva jelenik is meg, soha senki nem olvassa el. A kritika, a kritikus tehát volta
képpen egy kis kör, egy szűk csoport normáit, ízlését közvetíti, az irodalmi miliő ítéleteit, meg
győződését adja tovább; egy kis iskola, összetartó csoport tagja. Mindezt a tanácskozás egy érdekes 
résztvevője, Gilbert Mury, a szociológus mondta ki (aki különben avval a hírnévvel érkezett 
a megbeszélésre, hogy az előző napokban lépett ki a francia Kommunista Pártból, mégpedig -  bal 
felé). Arról szólt, hogy egyéni motiváció, szubjektív szándék ellenére is minden kritika nagyobb 
összefüggésbe illeszkedik, reklámérdekek hálózatába, s még nagyobb politikai összefüggések háló
zatába tartozik, hogy voltaképpen az irodalmi miliő érdekeit fejezi ki, -  és hogy az olvasóközönség 
sokkal tágabb az irodalmi környezetnél, nem akar azonosulni vele és nem is azonosítható vele. 
Illúzió tehát az, hogy a kritikus az egész olvasóközönséget vezetheti egy irány felé. (Szerinte például 
a költészet ma Franciaországban nem felel meg az irodalmi környezet szűk ízlésének, annál inkább 
megfelel az olvasók tágabb érdeklődésének.) Az irodalmi kritika ily módon egy zárt kör zárt rutin
ja; a közönség ízlése, érdeklődése túlhalad rajta, differenciálódik és másfelé irányul. (Kritikus, ki
adó, író viszonyát érintette hasonló értelemben egy azóta megjelent cikk : a szociológus Bourdieu 
okos tanulmánya a Temps Modernes 1966. novemberi számában.) Escarpit maga is fölhívta arra 
a figyelmet, hogy a kritika megvetése, a detektívregény, a rendőri regény iránt nem indokolható, 
-  hogy a ponyva, a félponyva a tömegkultúra része. Saporta, egy újonnan alakult irodalmi kriti
kai hetilap munkatársa a bestsellerről beszélt: élesen el kell választani az irodalmi sikert a közönség-, 
az olvasmánysikertől, a kettő nem azonos, a legtöbbször nem is esik egybe; a kritikai siker ritkán 
jelentkezik igazán az eladott példányszámokban. A bordeaux-i vita e kérdések körül csapongott 
tovább, egyre inkább az alsóbbrendű irodalom átmeneti műfajainak kérdéséhez ért. Escarpit záró
szavában levonta a tanulságokat: kritikai siker és közönségsiker nem esik egybe, a kritikának az 
olvasók legszélesebb tömegeire kevés hatása van, az irodalmi sikert is gyakran különféle csoportok 
nyomása idézi elő. A kritika hatásosságát, a kritika befolyásának létét kellett tehát a résztvevőknek 
megkérdőjelezniök; olykor már-már otthon, írószövetségi vitáinkon éreztem magam, amikor arról 
volt szó, hogy más a kritikai siker (a sucés d’estime) és más a közönségsiker, -  vannak olyan írók, 
akiket olvasnak, olyanok, akiknek nevét ismerik, de nem olvassák, és olyanok, akiket egyáltalán nem 
olvasnak. A kísérleti irodalom, az új regény is a „nem olvasott” irdodalom kategóriájába tartozik.

Másnap a szélesebb nyilvánosság előtt már kevésbé oldottan, szónokiasabban folytatódott a 
vita P. H. Simon, az új akadémikus lendületes-gondolkozó előadásával a kritikáról, amelynek 
alapkérdése az volt, hogy a kritika kifejezi vagy formálja-e az irodalmi közvéleményt. Szép, nemes, 
a francia hagyományokon alapuló és egy bizonyos katolikus színezetű baloldali liberalizmussal 
színezett előadás volt; a válasz történeti korszakok szerint differenciált; vannak korok, ahol a kri
tikának szakítania kell a hagyományokkal -  ezt a kritikai feladatot rendszerint az írók maguk 
látják el - , s mások, amikor a hagyományokat kell folytatnia, a közvéleményre támaszkodnia. 
Simon az irodalomban az emberi problematikát, a humanizmust, az ember arcképét keresi ; szépen 
vallott a kritikus felelősségéről és nehéz feladatáról, hitet tett a kritika szükségessége mellett. 
Mégis: volt beszédében egy bizonyos melankolikus felhang, szomorúság a kritika mesterségének 
szépségén és hiábavalóságán. És ez az elégikus hang vonult végig a tanácskozáson, olyan kritikusok 
szavaiban, akik pedig maguk is szélesebb körnek írnak.

Boisdeffre, Kanters és mások az ülésszak folyamán különben többször élesen támadták az új 
kritikát, olykor-olykor nem is a legnagyobb tájékozottsággal és megértéssel, de nagy fölénnyel. 
Ez azután a közönség soraiban ülő avantgardista művészek egy részének tiltakozását váltotta ki, 
egynéhány dühös felszólalást eredményezett és így a pódiumon ülő liberális kritikuscsoport mintegy 
két tűz közé került; az egyik oldalról a közönség, amelyről úgy érezte, nem követi, nem hallgat 
rá, amelyre nincs befolyással, a másik oldalról pedig az új kritikai áramlatok olykor agresszív, 
bátor, újonnan ható csoportja. Meg kell mondanom, hogy a jelenlevő kritikusok közül főleg P. H. 
Simon érezte meg e helyzet nehézségét, s ehhez méltón is szólt, a többiek inkább valamifajta 
„hatalmon belüli” önelégültségbe burkolóztak, vagy az irodalmi belső körök hivatalos színezetű, 
enyhe cinizmusával rázták le magukról az észrevételeket.
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És ez a hármasság: hagyományos-liberális kritika -  közönség -  új áramlatok, még élesebben 
bontakozott ki másnap este. Escarpit már 1965-ben kezdeményezte, hogy a bordeaux-i művészeti 
hetek alkalmából ún. második esély díjat adjanak ki, (Prix de la 2e chance). Olyan könyveket, amelyek 
nem kaptak irodalmi díjat, de amelyeket a közönség olvas, tüntessenek ki egy külön díjjal. Akkor 
a kommunista Roger Chateauneu Les brasiers-ére esett a közönség választása. A bordeaux-i és 
környéki üzemi, vállalati, hivatali, szakszervezeti könyvtárak olvasói közt végzett közvélemény
kutatás eredményének feldolgozásával adják ki ezt a díjat.

Nos, — előző este ott ültünk a modern művészeti hetek színhelyéül szolgáló moziban ; éppen Nicolas 
Schöffer (különben hazánkfia) modern balettjét láthattuk — mozgó szobrokkal, absztrakt zenével, 
abszurd szöveggel, különleges fényhatásokkal, stilizált mozgástechnikával, — másnap délután meg
nézhettük a kibernetikus művészet legújabb alkotásait, a legkülönlegesebb urbanisztikai elképzelé
seket a szomszédban rendezett kiállításon, -  és este részt vehettünk a második esély díjának tanul
ságos kiosztásán. A versenyben az utolsó percig mindössze két mű maradt, egy dominikánus atya, 
R. P. belong Kínáról szóló útirajza és egy R. Castillou nevű író látszatra irodalmi, valójában pony
varegénye az olajproblémáról (Intercontinental Petroleum), amely regénynek már a címlapján is 
félmeztelen rózsaszín női test csábított hívogatóan. Az édeskés dominikánus atya vallásos-anekdo- 
tisztikus kínai útirajza és az ál-író ál-regénye -  ez volt az a két mű, amelyre a közönség szavazott, 
amelyet kitüntetett. Nem az új regény valamelyik műve, nem az élő klasszikusok valamelyikéé és 
nem mint múlt évben, a szocialista szándékú regény. És tanúi lehettünk, amint a színpadon a két 
szerző: az édeskés, a kicsit hamiskás, az enyhén pajkos, a közönséggel összekacsintó dominikánus 
atya, és az őszülő halántékú, nőies, hosszú ujjú, finom léptű, szenvelgő író mutatkoztak be, nyilat
koztak, és végül a közönséget képviselő könyvtárosok még a kettő közül is a rosszabb Castillou köny
vének ítélték a pálmát. A nézőtéren ülő avantgarde művészek fütyültek, tiltakoztak, az egy csoport
ban szomorúan ülő liberális kritikusok sóhajtoztak, sopánkodtak, -  mindez nem segített a tényen, -  
az olvasók szava döntött.

Sajátos eredmény volt, sajátos látvány, mindenestül jelzője egy olyan tünemények, amely a 
francia szellemi élet egészére jellemző, a kultúra egy bizonyos ketté-, vagy ha úgy tetszik háromfelé 
szakadásának: egy tömegkultúrára, egy az irodalmi körök szélesebb rétegeit kielégítő hagyomá
nyosabb irodalmi kultúrára és egy kísérleti irodalomra. A kritika pedig ebben a háromfelé szaka
dásban, ebben a többfelé szakadozottságban valóban nem tölti be a szerepét, tájékozatlanná válik, 
új utakat keres. Elmenekülhet a szépen hangzó általánosságok felé, bezárkózhat az irodalmi körök 
sok évtizedes hagyományú mechanizmusába, kereshet nagyon kevesek által érthető szaktudomá
nyokból új utakat, új felismeréseket, -  mindenestül valahogyan számon kívül marad, elvesztette 
kontaktusát a közönséggel.

És ez a sokfelé szakadozottsága egy nagy múltú, ma is élő, forró és izgalmas kultúrának; ez a 
furcsa belső tagozódás volt franciaországi tartózkodásom egyik legérdekesebb élménye; olyan 
jelenség, amelynek megnyilvánulásait azután nemcsak a kritikában, hanem a filmben, színház- 
művészetben, képzőművészetben, irodalomban is nyomon tudtam kísérni.

NAGY PÉTER

W illiam  Faulkner

Híre messze megelőzte műveit nálunk, s e hír -  amint később kiderült, mint minden más is körü
lötte — ellentmondásos, sőt önellentmondó volt, de annál izgalmasabb és rejtelmesebb, vonzóbb és 
fenyegetőbb, magával ragadó és taszító.

Amikor fiatal volt, ereje teljében s az amerikai irodalmi kontroverziák közepén, jószerint még 
nevét sem hallottuk. Igaz, Szerb Antal, aki mindent észrevett, ami a modern irodalomban mozgott 
és újat ígért, Faulknert is észrevette s már 1935-ben írt róla a Hétköznapok és csodákban, ebben a 
lendületes és szellemes esszékötetben, mely a maga idején modern regény ízületeit igyekszik mint
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egy kialakulása pillanatában kitapintani, s ezért őrizte meg mindmáig érdckességét-izgalmasságát, 
bár ítéletei felett általában elviharzott az idő. Ma már éppúgy megkérdőjcleznők Faulkncrnek 
az „amerikai naturalizmus” címszó alá osztályozását, mint ,,vadember”-ként való elintézését vagy 
az egyenlőségjelet, melyet Faulkner stílusa s az expresszionizmus — sőt Faulkner víziói és Szabó 
Dezsőéi -  közé tesz ; de e vitát lehalkítja a kézirat alá írt évszám, hiszen ha könnyedén és nem egy 
tekintetben felületesen ítélt is annak idején Szerb Antal, de valóban „annak idején” tette, amikor 
az író művészete alakulóban, szellemi profilja éppen csak kirajzolódóban volt, s alakját, szerepét 
és gondolatait nemcsak a Duna partján, de az Atlanti- és Csendes-óceán között is legtöbbször 
félreértették és félremagyarázták. S az igazán művészi hangra mindig érzékeny és fogékony Koszto
lányi is megérezte a jelentőségét, egy elbeszélését fordította Reményi József Mai amerikai dekameron- 
jába -  de ez az egy-két jelzés, figyelmeztetés a kevésnél is kevesebb volt, s neve a második világ
háború előtt nálunk még az irodalom belső köreiben is ismeretlen.

Híre a negyvenes-ötvenes évek fordulóján kezdett el szájról szájra járni nálunk is, éppen akkor, 
amikor gyakorlatilag szinte lehetetlen volt műveivel megismerkedni; s e hír egyszerre ígért váteszt 
és fenegyereket, a modernizmus legújabb választóvizeit kikotyvasztó irodalmi alkimistát és szinte 
a tudatküszöb alatt élő, alkoholmámorban úszó ösztönembert, arisztokrata pózokban tetszelgő 
vagányt s vagány pózokban tetszelgő arisztokratát, a ráció végletes megtagadóját, az embert csak 
állati szinten látni-ábrázolni képes elkeseredett és elszánt dekadenst s a tudatalatti és tudatfölötti 
új szintézisbe hozóját, egy újkori humanizmus új megfogalmazóját, s a modern regény és irodalmi 
lélektan új törvényhozóját. E sokféle és sokféle ellentmondású hír felcsigázta az érdeklődést, melyet 
a magyarra fordított művek -  lassan, csak cseppenként adagolva, s ebben is jóval elmaradva számos 
szomszédos országtól — csak a jelen évtized kezdetétől fogva próbálnak kielégíteni, bár egyelőre 
-  talán éppen lassú adagolásuk, egymástól való időbeni távolságuk miatt is -  mintha inkább a zavart 
s a megítélés bizonytalanságát, mint az ítélet biztonságát, árnyalt plasztikusságát növelték vol
na. Az ítéletet -  életműve s annak egész eddigi nemzetközi visszhangja a tanúság rá -  az író maga 
sem könnyíti meg. Valóban kevés lezárt alkotás van, amely ennyi értelmezésre adna lehetőséget, 
értelmezésekre, melyek ellentmondó voltukban is helytállóak, mert az egésznek egy-egy vonására 
világítanak rá, s helytálló voltukban is hamisak, mert az egésznek csak egy részletét emelve ki, 
annak éppen egész-voltát szüntetik meg, torzítják el.

Éppúgy igaza van annak, aki Faulknerről szólva végletes komplikáltságát, mondatai és érzelmei 
összetettségét emeli ki, mint annak, aki ezekben elsősorban a primitívség eszményítését, egy új 
primitív művészet utáni nosztalgiát lát; aki szenvedélyes ítéletét hangsúlyozza, amellyel az ember 
megcsonkítása, lealacsonyítása, a faji előítéletek ellen fordul, mint annak, aki ez ítélet mögött is 
a hajdanvolt arisztokratikus Dél élete, a mozdulatlan társadalmi keretek közötti problémátlan 
társadalmi élet utáni vágyat; annak, aki az egyszerűek, az elesettek, a senkik, a szellemileg és testi
leg gátoltak és hátrányosak iránti szeretetét veszik észre főként, s annak, aki a modern élet egymás
tól és önmagunktól elidegenítő hatása, életformája iránti gyűlöletére teszi a hangsúlyt; annak, aki 
műveiben s egész életművében elsősorban a szubjektív líra hangját fedezi fel és kíséri nyomon, s an
nak is, akit éppen a szenvedélytelen tükrözés új mesterfogásai ragadnak meg, vagy aki a faulkneri 
életműben elsősorban az amerikai Dél nagy és szenvedélyes krónikáját, külső és belső történetét 
pillantja meg.

S ha mindezeknek igazuk van, ha Faulkner valóban mindeme vonások gyűjtő és egyetlen alkotó 
géniuszban vitatkozó helye, akkor lehet-e egyáltalán érvényes és egész ítéletet mondani az ember 
és az alkotás felett, lehet-e dönteni azokban az alapkérdésekben, amelyeket az olvasónak feltétlenül 
fel kell tennie, amennyiben túl akar és tud lépni a „tetszik -  nem tetszik” primitív, de oly döntő 
antinómiáján : retrográd-e ez a művészet vagy progresszív, a bomlás terméke vagy a jövő csírája, 
az életet hirdeti-e, vagy a halálba való belenyugvás zsongító mákonya egyéni és társadalmi érte
lemben — s ennek értelmében tehát csipesszel nyúljunk-e hozzá és óvatosan vizsgáljuk, mint veszé
lyes és fertőző anyagot, vagy pedig öleljük magunkhoz, mert gazdagít és termékenyít, új horizon
tokat nyit és kívül-belül rendet tenni segít?

Mindeme kérdésekre még ma sem könnyű és egyértelmű a felelet. De ma már talán valamivel 
könnyebb mint volt akár egy évtizeddel ezelőtt is; a korán jött halál által lezárt életmű változat
lansága éppúgy elősegíti ezt, mint az író önmagát-értelmező nyilatkozatai a Nobel-díj után; s nem 
utolsósorban az a tartós népszavazás, amely világszerte, nálunk is arra az előbb említett primitív 
antinómiára mindig pozitív és egyre növekvően pozitív feleletet adott, ad s előreláthatólag fog adni :
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a tetszés, amelyet ezekben a művekben találunk, s amely pusztán egy szóba foglalt, indulati töltésű 
felelet arra a kérdésre, amelyre az irodalmárnak inkább az értelem segítségével, de a szívét is 
segítségül híva kell választ találnia.

*

Ha William Faulkner pályáját egészében próbáljuk megragadni, az első, ami szembetűnik: késői 
érkezése. Kor- és pályatársai, mindazok, akik gyermekkorukat a századelő békés és kisvárosias 
Amerikájában élik s akiknek ifjúkorát az első világháború megrázó és sorsfordító élménye jegyzi 
meg, már a húszas években feltűnnek új idők új dalaival: Gertrude Stein férfias szoknyanadrágja 
vagy a Shakespeare Со. kis könyvesboltjának polcai mögül bújnak elő Párizsban, Scott Fitzgerald 
vagy Sherwood Anderson kezébe teszik le első kézirataikat Európában vagy Amerikában -  de 
valamennyien a „jazz korszakban” találnak hangjukra, magukat az „elveszett nemzedék” cím
kéje alatt ismerik fel és meg, mindnek passzív vagy aktív élménye a művészeti forradalmaknak az 
a kavargása és új meg új formai megoldásokat, látszatideológiákat fellökő feszítőereje, mely 
ezekben az években a művészet minden európai fővárosát hidegrázásos lázban tartja, s mely még 
az amerikai metropolisok -  New York, Chicago, New Orleans -  művészköreinek hőmérsékletét is 
a lázas állapothoz közelíti.

Amikor mindenki hangjára talál -  legalábbis átmenetileg -  Faulkner tétován tapogatózik, fél- 
áloméletet él, saját hivatása felől se biztos, századvégi hangulatú verseket ír. Közben mindenféle 
alkalmi munkával tartja el magát szülővárosában és New Orleansban; itt Sherwood Anderson baráti 
köréhez tartozik, akivel nagy éjszakai ivásokon-beszélgetéseken tapogatják a maguk s a világ 
sorsát, hivatását -  de Anderson hatása inkább béklyózza mint felszabadítja, művészileg le kell 
számolnia vele, hogy saját magának, igazi mondanivalójának és külső-belső világának megszólalá
sához el tudjon jutni. Ha valami véletlen ekkor, 1929 előtt végez vele, még mint ígéretes tehetségre 
sem emlékeznénk rá; talán a legnagyobb amerikai irodalomtörténetek emlegetnék apró betűs jegy
zeteikben verseit, háborús ihletésű első regényét (Soldiers’ Pay)  s azt a már-már Huxley-pasztisra 
emlékeztető regényét, amelyben New Orleans művészvilágát, s benne barátját-patrónusát, Sher
wood Andersont is -  egyébként máig szórakoztatóan -  kigúnyolta (Mosquitoes).

Emlékezzünk csak: míg Faulkner ezekkel az írásokkal bíbelődik, hol hajóslegény, hol posta
mester, de mindez legtöbbször csak addig, amíg a belátható napokra legszűkösebben elegendő 
pénzt megszerzi, s különben csak meghatározhatatlan ténfergő, nézelődő, aki életformájában és. 
külsejében egyaránt legközelebb ahhoz a jellegzetes amerikai jelenséghez van, amelyet az irodalom 
ekkor kezd divatba hozni, s amelynek a neve hamarosan szinte szociológiai kategóriává lesz : 
a „hobo” és a „tramp” -  mondom, míg Faulkner így él s ezeket írja, a nála alig egy évvel idősebb 
Dos Passos már két-három éve megírta a Manhattan Transfert, mely egyszerre világhírűvé tette, 
s a nála egy évvel fiatalabb Hemingway is már három éve megírta első siker-regényét (In Our 
Time) és a következő hat évben öt regénye jelenik meg, köztük az azonnal világsikerré váló The 
Sun Also Rises és A Farewell to Arms.

Ezen az állapotán az irodalmi barátság éppoly kevéssé segít, mint a rövid európai utazás, amely 
alatt idegenül, helyét nem találva ténfereg az öreg kontinens „kötelező” metropolisaiban; míg 
nemzedéke amerikai tagjai ezekben az években szinte kivétel nélkül hosszabb-rövidebb európai 
emigrációba vonulnak önkéntesen az otthoni fojtó és érteden légkör elől, ő Európa érthetetlen 
izgalmai elől menekül vissza a Mississippi mellé, az álmos és unalmas Oxford városkába, mely jó- 
szerint csak falu, hogy túllépve azon a pillanaton, amelyben az írás örömét megérezte, elérkezzék 
az a pillanat — ha hihetünk életrajzíróinak és saját vallomásainak, éjjeli kazánfűtőként, a lapátolási 
szünetekben egy ládára görnyedve -  amikor megnyílik előtte a világ, s őbenne kibontakozik az 
a sajátos világ, amelyet egyszer megtalálva többé nem enged el, amelynek alakjai, színhelyei, prob
lémái és érzelmei az egész életművön át újra meg újra visszatérnek, új kifejezést keresve, új, egyre 
mélyülő és tisztuló értelmet adva és követelve maguknak.

1929-ben két regénye is megjelenik, s e két regénnyel jelenik meg az igazi Faulkner, hogy az értet
lenséget és idegenkedést leküzdve néhány év alatt a kor legjelentősebb amerikai regényírói közé 
küzdje fel magát: a Sartoris és a The Sound and the Fury, melyek először játszódnak a mesés-valóságos 
Yoknapatawpha megyében, a déli amerikai államoknak ebben a sehol sem levő, de mindenütt fel
ismerhető kvintesszenciájában, mely leginkább a szerző szülőföldjére és lakóhelyére emlékeztet 
alakjaiban, tájaiban, hangulatában, de kezdettől fogva el tudja kerülni a partikularitást, a „heimat-
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kunst”-modorosságot, mert a legjobban ismert világ ábrázolásával mindig az egész világ, a leg
jobban ismert emberek felidézésével az ember alapvonásainak, -magatartásainak felkutatására és 
újrateremtésére vállalkozott.

Az indulás, a saját hangjára találás pillanatára s az azt megjegyzi) történelmi helyzetre, azt 
hiszem, az eddigi Faulkner-kritika nem fordított elég figyelmet. Mert az az év, amelyben ez a két 
regény megjelenik, Amerika s a világ számára a New York-i börzekrach és a nagy világgazdasági 
válság kezdetének esztendeje; s a művek közvetlenül ez előtt születve, minden bizonnyal annak 
sajátos érzetében és megsejtésében keletkeztek, bár Faulkner volt egyike azoknak az íróknak, akik 
nemzedékéből tán legtovább tartották távol magukat attól, hogy közvetlenül próbáljanak reagálni 
a világ nagyobb és kisebb aktualitásaira. De ez az összeesés még ha véletlen, akkor sem jelentéktelen ; 
s jelentőségét talán megsokszorozza, hogy ugyanekkor talál saját hangjára egy másik, déli gyökerű 
nagy amerikai író, Thomas Wolfe -  az egyetlen, akinek művészetét Faulkner a saját nemzedékéből 
valóban elismeri.

E sorok írójának túl szerények az amerikai gazdaság és politika terén szerzett ismeretei, hogy 
erről az összefüggésről kimerítően és valóban érvényesen nyilatkozhassék ; az észrevételen túl talán 
csak annyival léphet, hogy a válság gyülekező felhői, az egyre nyomasztóbbá váló gazdasági helyzet, 
mely szükségképpen legkorábban és legerősebben éppen az Egyesült Államok leginkább gyarmat- 
jellegű területeit: az extenzív mezőgazdaságú, elmaradt technikájú, megmerevedett társadalmi 
struktúrájú déli államokat sújtotta, vezették el Faulknert (az öntudat és a tudattalan különös 
csatornáin, feszültségein és összejátszásain át, amit közönségesen tehetségnek vagy éppen intuíciónak 
nevezünk) ahhoz az alapvető felismeréshez, melyet további műveiben nem szűnik meg -  nem 
hangoztatni, csak ábrázolni, mintegy kimondatlanul kifejezni: hogy a yankee-Amerika csődbe 
került, de a Dél eszményei is a reménytelen kiúttalanság jelző cölöpjei csupán; hogy a világ és az 
emberi lélek tele van öntudatlan, de a robbanásig felgyűlt feszítőerőkkel, melyek sokszor érthetetlen- 
magyarázhatatlan erőszakban keresnek levezető kiutat maguknak; s hogy a világ érthetetlenségei, 
feszültségei, szörnyűségei és embertelenségei ellen egyetlen védekezés van: a belső morál szerinti 
élet, mely az embert egyedül segítheti belső harmóniához és külső megbecsüléshez -  függetlenül 
attól, milyen szerény körben tud tevékenysége kisugározni.

Ez a puritán gyökerű, de vallásos jelleg nélküli, inkább keresztény-sztoikus világnézet húzódik 
meg Faulknernek úgyszólván minden művében, hol szembetűnőbben, hol jobban a sorok, jellemek 
és események között bujkálva ; s ez volt az, azt hiszem, amely elsősorban eltávolította tőle az egykorú 
amerikai marxista kritikusokat. A válság Amerikában a marxizmusnak nemcsak mozgalmi tömeg
hatását: intellektuális divatát is hozta, s a hirtelen-marxisták elsősorban a társadalmi optimizmus 
hiányát vetették az író szemére, melyet két szinten is tetten értek : egyfelől e világ önmagára-zárt- 
ságában, kiúttalanságában, de másfelől a társadalmi problémáknak a lélektani-művészettechnikai 
problémák mögé szorulásában. Ezért, bár tábora egyre nő, értői-értelmezői szaporodnak s 
írói termése a következő hét esztendőben rendkívül gazdag, a közvélemény szemében még mindig 
nem tartozik az amerikai irodalom élvonalába. Ezt a helyet azok tartják, akik a kor aktuális 
követelményeinek azonnal s a közönség ízlés-igényeihez simulva tudtak megfelelni : még mindig Dos 
Passos, s az újak közül Caldwell és Steinbeck.

S itt, mintegy zárójelben, nézzünk szembe ezzel a morális attitűddel, mely Faulknerre oly 
jellemző, s mely műveiből árad. Sartorisok, Sutpenek, Carothers McCaslinok, Snopes-ok és a töb
biek mind önmagukat, emberségüket és életképességüket vagy halálraítéltségüketaBeauchamp-okkal, 
a velük vérrokon, de testvérjogaiból minden szinten kiiktatott négerekkel kapcsolatosan határozzák 
meg. A rabszolgaság az az eredendő bűn, amely az amerikaiakat kitiltotta az édeni Amerikából, 
mely pedig potenciálisan ma is, most is megvan, de amelynek érzékelésére, boldogságának átélésére 
csak az eredendő bűntől mentesek képesek : a gyerekek az ártatlanság állapotában, tehát a kamasz
kor előtt, a négerek, amíg a város magához nem szippantja őket, s a múlt idők patriarkális figurái.

Ezzel a világlátomással Faulkner minden bizonnyal eltávolodott a nagy gazdasági válság köz
vetlen okaitól és következményeitől, de talán egy lépést tett — s nem is kis lépést -  a nagy és alapvető 
amerikai -  gazdasági és lelkiismereti -  válság alapmozzanatainak és mozgatóinak felismerése és 
megmagyarázása -  s ezáltal megváltoztatása és feloldása -  felé. S ezen az úton -  ha személy szerint 
egészen élete utolsó periódusáig nem is volt közéletileg harcos egyéniség -  Faulkner, az író koránt
sem szemlélődő pusztán, hanem a maga módja szerint, eszközei adottságaival élve tevékeny. Nem 
véletlen, hogy egyik elbeszélése (An Error in Chemistry) során egyik legrokonszenvesebb, mindig
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az emberséget és a rációt képviselő alakja, akit gyakran szoktak az író közvetlen szószólójának is 
tekinteni, Gavin Stevens éles különbséget tesz „truth” és „justice” (durván fordítva: „igazság” 
és „igazságosság”) között, a maga részéről az utóbbi -  az aktív, az emberek sorsába beavatkozó, 
azt jobbítani akaró -  mellé állva.

S talán éppen ez a kettő : az amerikai élet, társadalom és egyéni sors alapvető gyökér-problémá
jának műve középpontjába állítása, meg a „justice”, az igazság aktív megvalósítása mellé állása 
tette számára lehetővé, hogy nemzedékében egyedül kísérelje meg a huszadik században azt, ami 
a tizenkilencedikben is szinte egyedül Balzacnak sikerült: egyetlen szerves, összefonódó és szétágazó, 
diszparát voltában is illeszkedő és illeszkedésében is egyediségét megőrző művekben-életműben 
megteremteni saját és sajátos világát, felépíteni Yoknapatawpha megyét, s e megye alakjaiban, esemé
nyeiben, összefonódó múltjában és jelenében megjeleníteni az amerikai élet, s ezen keresztül az 
emberi élet lényegét, egy szenvedélyes és nagy leiken keresztül tükrözött sokszínű képét. A Sortons 
megírásától kezdve ennek a feladatnak szenteli egész hátralevő életét, minden alkotó erejét; s ennek 
az egyértelmű, de sehol sem egyszerű vagy éppen egyszerűsítő erőfeszítésnek a következménye az, 
hogy Faulkner -  ma már világosan látszik -  megint nemzedékéből egyetlenként, nem pusztán 
műveket ír, hanem szerves és egységes életművet teremt, mely éppen nagyobb egységében, széles 
összefüggésében magyarázza s menti az egyes művek helyenkénti különösségét vagy éppen gyöngé
jét. S ez a latens, önmaga előtt is csak lassacskán kibontakozó írói életcél megint a már említett 
s általa tán ezért is ösztönösen nagyrabecsültWolfe-fal rokonítja, aki mintegy yankee oldalról akarta 
ugyanazt megteremteni, ami Délről Faulknernek valóban sikerült.

*

Olyan család, mint a Falknerek (mert az író nevébe az и első verseskönyvének címlapján, a szedő 
tévedéséből került, s attól kezdve megtartotta — babonából-e, arisztokratikusabb hangzásáért-e, 
nemtörődömségből-e, ki mondhatná meg) minden bizonnyal százával voltak és vannak a déli 
államokban: családok, melyeknek a története elevenebb, mint a jelene, melyben a nagyapa-dédapa 
mitologikus, hősi figura, vagyonteremtő és dinasztiaalapító, finom és brutális, kalandor és kalkulá
tor, „gentleman” és „mob” egyszerre, akinek élete legnagyobb pillanata volt a polgárháború, s aki 
éppen hajszál híján tudta megvalósítani összes szándékait —, de mert a hajszál híja megvolt, a család 
a következő generációkban lecsúszott, valahová a fél-úri, fél-munkás élet szintjére, de mennél le- 
csúszottabb, annál jobban dédelgeti a múlt aranyálmát, a család elmúlt nagyságának s nagy 
alakjainak legendáját, s ezzel összefonódva, ettől természetesen szétválaszthatatlanul a déli államok 
hajdani paradicsomi állapotának emlékét - s a  bűnbeesését, a polgárháborúét, amelyet az önigazoló 
tudat az északiak, a yankee-k bűnének tud s akar. Ez röviden a Falknerek históriája -  s ez a Sartori- 
soké, a Compsonoké, már mitikussá növelve a Carothers McCaslinoké — szinte minden famíliáé, 
amely a Faulkner-életműben megjelenik, s van-e szereplő ebben az életműben, amely nem egész 
családjával történetével és annak minden terhével, összetett érzés- és emlékvilágával jelenik meg?

Ha Faulkner pusztán és szimplifikáltan ezt a déli mitológiát írta volna meg, akkor lehetett volna 
belőle is egy nosztalgikus-hazug Mitchell vagy hasonló, amilyet az amerikai könyvkiadóipar tucat
jával termelt, juttatott sikerhez és felejtetett el minden évtizedben; akkor joggal lehetne őt is 
besorolni „a Dél írói” alfejezetbe egy összefoglaló amerikai irodalomtörténetben (amint egyébként, 
s szerintem jogtalanul, nemegyszer megpróbálták az osztályozásba-címkézésbe szerelmes amerikai 
kollégák), azok közé, akiknek túlnyomó többségére még az angolszász irodalmakban járatosak sem 
emlékeznek, még nevükről sem. De amint Faulknerről szinte egy mondatot se lehet leírni az „össze
tett” szó használata nélkül, annyira nem egyszerűen, hanem rendkívül bonyolultan kifejezője, egy
szerre hirdetője és bírálója ennek a hamis, önigazoló déli tudatnak; viszonya a világhoz, amelyből 
jött s amelyben egyedül tudta elviselni az életet, amelybe elmerült s amelyből kimagasodott olyan, 
mint egyik visszatérő hőse, Quentin Compson viszonya a déli államok világához, aki egy óvatlan 
yankee barátja kérdésére az Absalom ! Absalom /-ban szinte hisztérikusan ordítja : „Én nem gyű
lölöm! én nem gyűlölöm!”

S talán ez bonyolultságának és mégis áttetsző voltának, egész problematikájának és egyéniségé
nek a nyitja: a szeretet-gyűlölet ambivalenciája, amellyel saját népe és világa felé fordul; az a ket
tősség, amely szinte minden művében — de mit művében : minden hosszú mondatában, minden 
alakjában és helyzetében -  megnyilvánul, a vonzásnak és a taszításnak gyorsan váltakozó árama,
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mely magas feszültséggel kering alkotás közben az író és alakjai, s olvasás közben a mű és olvasója 
között. A vonzás és taszítás, amely hol a patetikus tragikum és a falrengető groteszk, hol a borzalmas 
és az undorító, hol a kicsinyes ügyeskedés és a nagyvonalú és nagylelkű életidegenség közötti 
viszonyként jelenik meg - s e  meghatározásokkal megint csak éppen jelezni tudtuk ennek a faulkncri 
alapérzésnek, alapindulatnak sokszínűségét, sokrétűségét és szinte számtalan megnyilatkozási for
máját és lehetőségét. S ekettősség megint sokféle értelmezésének és félreértésének forrása: ezért ítél
hették el egyidőben és ugyanazokért a művekért, szinte egy lélegzetre mint liberálist polgárt és mint 
konzervatív arisztokratát, mint ,,nigger-lover”-t és mint a rabszolgatartó kor nosztalgikus dicsőítőjét.

S ha ez a kettősség pusztán Faulkner egyedi sajátossága lenne, akkor tán érdekes, de menthetet
lenül marginális jelenség lenne életműve, melyet mint irodalmi kuriózumot tarthatnánk számon; 
ha mégsem az, hanem a regionális kuriózumból egyre inkább a modern amerikai széppróza közpon
ti jelentőségű alakjává és életművévé vált, akkor nem utolsósorban azért, mert ez a kettősség az 
amerikai életnek, lelki habitusnak egyik jellemző jegye, melynek hol szenvedélyes-szörnyű, hol 
groteszken kicsinyes megnyilatkozásai áthatják a mindennapi életet, az ország politikáját; a faulk- 
neri kérdések a művészet eszközeivel s egy zseniálisan koncentrált kisvilág keretei között az amerikai 
élet nagy nemzeti kérdéseire keresik a feleletet.

Ha életművében ilyen általános jelentőséget pillanthatunk meg, abban a döntő szerepe nem 
a fentebb vázolt családi sorsnak, a felemelkedés-lehullás ritmusának van. Faulknert az emeli nemzeti 
jelentőségű íróvá, hogy a család, a dinasztia sorsa — amely mindenekelőtt a déli fehérek jellegzetes
sége — nem elsőrendű és önmagáért való, bárha legtöbbször az események hordozója, a tabló egész 
előterének elfoglalója, hanem csak jellegzetes és végletes következménye valaminek, ami az egyes, 
mégoly jelentős családok és egyedek sorsánál fontosabb és általánosabb: a négerek és fehérek viszo
nyának, annak az „eredendő bűnnek”, amelyet a fehér ember Amerikában a négerekkel szemben 
követett el, amikor rabszolgasorba alázta őket, s amelytől kölcsönösen nem szabadulhatnak.

Társadalom- és lélekismeretének egyik legvonzóbb vonása, ahogyan ezt az összefonódottságot, 
a romlott gyökerű viszony mindkét oldalon mérges virágait Faulkner ábrázolni s elemezni tudja; 
egyéni állásfoglalása, legbensőbb meggyőződése pedig -  ilyen vagy olyan, efemer jelentőségű s pil
lanatnyi meghatározottságú nyilatkozatainál inkább -  a hősválasztás formáiban, az alakok viszo
nyának meghatározásában nyilatkozik meg. S ennek döntő vonása legtöbbször a fehér és színes 
bőrű testvériségének, azonos gyökérről fakadásának hangsúlyozása: ez jellemzi Lucas Beauchampot, 
a nagyszerű néger figuráját éppúgy, mint a két faj közé vetett, tragikus sorsú Joe Christmast vagy 
Charles Le Bon-t -  de ez éppúgy meghatározza a személyes státuszukban látszólag közvetlenül 
nem érintetteket is : Ike McCaslint például, vagy éppen Gavin Stevenst a Go dawn, Moseshen. Ez ad
ja meg egyébként a primitívség szerepének is helyes perspektíváját az egész életműben : az indián
világ nosztalgikus auráját s az „ártatlanság korának” vonzó fényét.

De csak innen, a nemzeti „eredendő bűn”-nel való ellentmondásos és mégis egyértelmű viszo
nyából érthető meg Faulkner írásművészetének egy másik sajátossága, amely vonzásához éppúgy 
hozzájárul, mint nehéz megközelíthetőségéhez : a történetiség, a történeti tudat szerepe. A „Paris 
Review” munkatársának, Jean Steinnek adott híres nyilatkozatában Faulkner a maga nyilatkozatait 
általában jellemző kissé provokatív módján ezt úgy fogalmazta, hogy szerinte nincs volt, csak 
mindig jelenvalóan van, mert ha lenne múlt, mely valóban elmúlt, akkor nem lenne fájdalom. 
Ez természetesen így művében sem igaz ; ezt radikálisan és végletesen ő is csak a Benjy Compson- 
féle hülyék tudat-áramainak ábrázolásával tudta megoldani. Frederick J. Hoffman bonyolult 
diagramban fejezte ki az időviszonyok megjelenését Faulkner műveiben, amelynek lényege az, 
hogy a döntő esemény mindig a polgárháború idejére esik, a polgárháború az az idő-tengely, mely 
mindenre befolyással van s amelyhez minden viszonyul.

S a történetiségnek megint kettős arculata van az egész életműben: a múlt, mely egyszerre 
elmúlt, visszahozhatatlan, s jelen van, kitörölhetetlen, ugyanakkor a jelen kicsiségéhez képest 
a nagyság, a szennyességhez képest a tisztaság, az amoralitáshoz képest a morális megnyilatkozása; 
de egyben s ettől elválaszthatatlanul a jelen bajainak, bűneinek és tragédiáinak a gyökere, oka. 
Nosztalgia és oknyomozás, glorifikálás és elítélés szétválaszthatatlanul fonódnak össze múlt-szemlé
letében, s a történetiség érzésének ez a mindent áthatása úgy hozza közvetlen összefüggésbe a 
múltat és jelent, hogy ugyanakkor az utóbbit nem változtatja az előbbi jelentéktelen függvényévé. 
S a múltnak e folyamatos jelenvalóságában — mely igen gyakran a családi összefüggések, a családi 
történetek nehezen szétbontható és elrendezhető szövevényének szövevényes-komikus előadása
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formájában jelenik meg -  csakúgy, mint a néger-kérdésnek (mely ennek elválaszthatatlan része) 
az állandó középpontiságában megint nem pusztán az egyéni alkat vagy előszeretet, mánia vagy 
kíváncsiság nyilatkozik meg; ezek azok a vonásai, amelyek Walter Allen okos észrevételét igazol
ják, aki szerint Faulkner műveiben a múlt, a család, a társadalmi viszonyok a nép-emlékezet 
működési elvei és megnyilatkozási formái szerint vannak jelen -  tehát ez a rendkívül bonyolult, az 
irodalom modern eszköz-vívmányainak tárházát szuverénül felhasználó életmű egyben az amerikai 
folklore modern művészi felhasználása (tehát vizsgálatának, megismerésének is egyik forrása).

S ha m ár a modern irodalom eszköz-vívmányait említettük, szóljunk néhány szót annak egyik 
legjelentősebb fogásáról, mely a modern irodalom elbeszéléstechnikáját mindenütt érintette, 
s amelynek Faulkner egyik legjelentősebb képviselője: az ún. „belső monológ” módszeréről, mely 
valójában sokkal inkább a szabad asszociáció, vagy a tudat-folyam lekottázásának módszere. 
Ebben Proust után a döntő, a modern irodalmi gyakorlatot meghatározó lépést, tudjuk, James 
Joyce tette. Nem kétséges, hogy Joyce és Ulysses-e Faulknerre is nagy hatással volt, hogy saját 
útjára, módszerére ennek segítségével talált. De a nagy különbség Faulkner és Joyce között abban 
van, hogy míg Joyce kezdettől fogva s egyre fokozódóan a világot s jelenségeit csak mint a szubjektív 
pszichében tükröződőt, sőt csak mint abban létezőt fogta fel, ábrázolta és fogadta el — erre igen 
jellemző az az út, amelyet az Ulysses-től a Finnegan's Wake-ig megtett -  addig Faulknert kezdettől 
fogva ez nem elégítette ki: mindjárt első, e módszer felhasználásával készült művében szembesített 
tudat-folyamok tükörjátékából igyekszik kihámozni az objektív valóságot, sőt -  The Sound and the 
Fury-ról van szó -  a résztvevők egymással konfliktusban álló tudat-folyamataival szemben, arkhi
médészi pontként egy „objektív” tudatot is beléptet az elbeszélésbe -  rá rendkívül jellemző módon 
a Compson család történetébe egy öreg néger cselédjükét. Ezáltal válik az olvasó számára a szub
jektív gondolatok halmazata az objektív folyamat részévé és tükrözésévé, ezáltal válik a végletesen 
szubjektív az objektív létezőnek nemcsak szerves részévé, hanem objektív tükrözésének lehetőségévé 
is. S az előbb említett ennek csak egyik, jól kitapintható módszere Faulknernek; de mint szemléleti 
fókusz vagy alap, mondhatni, minden sikerült művében valamilyen formában megjelenik.

Ugyanígy az erőszakos és a patologikus -  melyeknek igen jelentős szerepe van az életműben, 
s amelyek alapján makacsul igyekeznek Faulknert némelyek a naturalista írók közé besorolni -  nála 
sosem önmagáért, mint az élet egy pittoreszk s ezért jellemző szelete jelenik meg, hanem -  a natu
ralizmus feje felett Dosztojevszkijhez visszanyúlva -  mint a tipizálás végletes lehetősége, mely éppen 
abnormis szélsőségében világít rá a normálisnak tetsző közbeeső természetellenességére, beteges 
vagy káros voltára.

S ezeket említve nem szabad említés nélkül hagyni Faulknernek azt a vonását, amelyről a kelle
ténél általában kevesebbet beszélnek, amely pedig áthatja az egész életművet, számos remekművé
nek meg éppen alapvonása: a komikum, különösen a groteszk komikum iránti érzéke. A korai 
As I  Lay Dying-га. ez éppoly jellemző, mint a poszthumusz The Reivers-re, hogy csak a nagy műveket 
említsük; de számos ragyogó novellájának is ez az alaptónusa, s úgyszólván nincs jelentősebb műve, 
amelyben a komikumnak ez az érzése, nemegyszer az iróniával keveredve, s nem ritkán éppen 
a legborzalmasabb mozzanatoknak lappangó, de mindent átható felhangjaként, meg ne jelenne.

Ezek azok a vonások, alkati és alkotásbeli mozzanatok, amelyek miatt Faulknert nem ritkán 
mint a „déli gótika” művészét emlegetik angolszász méltatói. A „gothic” az angolban éppúgy 
jelent gótikust, mint barbárán bonyolultat, groteszken primitívet; s e méltatok -  méltatlanul -  
ebben az értelemben is szokták használni. De ne utasítsuk el azt a kifejezést; nemcsak azért, 
mert az amerikai irodalomban Hawthorne-t is idézi, s ősnek lehetne-e jobbat találni nála, hanem 
azért is, mert — nem kiiktatva a szó angol értelmének előbb említett pejoratív árnyalatait sem -  ha 
a hangsúlyt a szó sokrétűen összefogó, egyre magasabbra törő, szilárd talajról felszökő értelmé
re tesszük, tán legközelebb jutottunk szerzőnk jellemzéséhez, amennyire a hozzá hasonló össze
tett jelenséget két szóval egyáltalán jellemezni lehet.

Többször hangsúlyoztam az eddigiek folyamán a faulkneri életműnek -  legalábbis hangjára, 
sajátos módszerére találása utáni alkotásainak -  sokszoros összefüggését, sőt összefonódottságát, 
az egésznek egy, talán nem nagyon szigorú hierarchiájú, de mégis azonos figurák, színhelyek kölcsö
nös és műről műre ható vonzások-taszítások által meghatározott kapcsolatát s így mintegy ugyan
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annak a tablónak -  vagy talán inkább sokkazettás oltárképnek -  a továbbépítését. E tematikai és 
érzelmi kapcsolatokat itt felesleges lenne újra körülírni, a Faulknerről szóló irodalomnak szinte 
minden műve behatóan tárgyalja ezt, magyarul a Gondolat Kiadó Faulknerről szóló Kiskönyvtár
kötete hasznosan és jól eligazít ezen a téren.

Az író s művészete szempontjából talán az az érdekesebb és megvilágítóbb, hogy hangjára 
találása után -  s ez, úgy látszik, az igazán nagy alkotóknál törvényszerű — rendkívüli bőségben és 
változatosságban öntötte magából a műveket: az első tíz esztendőben tizenhárom kötete jelenik 
meg, köztük legjelentősebb regényei, s elbeszéléseinek is jó része. S ha ehhez hozzávesszük azt, 
hogy ebben a tíz esztendőben dolgozik a hollywoodi filmgyáraknak, mint szövegíró -  a művészi 
tevékenység ritka méretével és eredményével állunk szemben. Kevésbé magyarázható, hogy a 
következő tíz esztendő meglehetős apadást, már-már teljes elnémulást hoz. Ennek magyarázatára 
innen nézve -  s meglehetős szerény információkra támaszkodva, már ami az életrajzot s az élet- 
körülményeket illeti -  elég nehéz vállalkozni; minden bizonnyal belejátszott -  ha ugyan nem döntő 
szóval — a második világháború kitörése, amelyben nemcsak az érzékeny idegrendszerű művész 
érezhette meg egy volt világ elmúlását s egy új világ kezdetét. De ennek az elhallgatásnak, mintegy 
inkubációs periódusnak a maga módján magyarázatát adja a következő tíz esztendő, az újabb 
alkotások sora, amelyeken érezni lehet azt a tudatos írói törekvést, hogy a korábban alkotottra 
rátegye a művészi és gondolati koronát, összefoglalja életművét, s világától, alkotási módszereitől 
nem elszakadva, sőt azokat talán még tovább finomítva, az általa vallott, hirdetett és remélt 
tanítást és tanulságot immár egyértelművé, mindent áthatóvá tegye.

S ezzel egyidőben az addig hallgató író is megszólalt; aki korábban sosem nyilatkozott, interjút 
sosem adott, az 1950-ben kapott Nobel-díjtól kezdődően egyre gyakrabban nyilatkozik, mintegy 
önmaga és életműve kommentálására vállalkozik újságírók és diákok előtt, hogy egyértelművé 
tegye azt, amit -  egész élete a tanúság rá -  még a vájtfülűek is csak ritkán hallottak ki ilyen tiszta
sággal művéből : hogy egész életműve az emberbe vetett hit vallomása, s az emberben elsősorban 
az aktivitást, a jóért és szépért való cselekvést becsüli — még ahol ennek szenvedélyesen negatív 
képét mutatta meg, ott is mintegy ennek hiányával ez iránti szenvedélyes vágyát fejezte ki.

E nyilatkozatok, szenvedélyes emberi állásfoglalások fényében az életmű s az egyes művek is új 
fényt kaptak, illetve fényük egyértelműbbé vált — s ennek világánál kell tekintenünk elbeszéléseire 
is. Faulkner -  bár a modern amerikai irodalom néhány elbeszélés-remekét alkotta meg -  elsősorban 
nem novellista, hanem regényíró; így elbeszélései mindig vagy arra hajlanak, hogy kisregénnyé 
nőjenek (mint The Bear vagy The Fire and the Hearth), vagy epizodikus zártságuk ellenére kiragadott 
regényrészletként hatnak, melyek vonzzák a nagyobb összefüggést, valamelyik ismert regényben 
keresik helyüket, vagy legalábbis más elbeszélésekkel lépnek úgyszólván önkéntelen kapcsolatba, 
füzérbe rendeződve.

Ez a tartalmi vonásuk egyben formai sajátjukká is lesz : Faulkner novelláiban az az izgalmas és 
újszerű, hogy formailag egyszerre zártak és nyitottak; hogy az epizodikus, ha úgy tetszik: anekdo- 
tikus zártság egyben valamiféleképpen mindkét végén ki is nyitja az elbeszélést, melynek alakjain, 
eseményein átzuhog a környező élet, mint a mélytengerek zsákállatján, melyen örökké áthullámzik 
a víz, s az mégis jól meghatározható, saját életű élőlény marad. Ez a magyarázata részben az elbe
szélések szerkezeti aránytalanságának: sokszor érezzük úgy, hogy elhamarkodta a befejezést vagy 
hogy szükségtelenül új mozzanatot fűzött az egyébként önmagában zárt eseménysorhoz ; de éppen 
ez az eljárás -  mely kétségtelenül ellenkezik a klasszikus novellaalkotás elveivel -  adja ezt az élet
lüktetést írásainak, s egyben ezzel a szerkezeti aránytalansággal, látszólagos könnyelműséggel tudja 
biztosítani azt, ami számára a formai tökélynél mindig jelentősebb volt: a mű morális és szimbolikus 
mondanivalójának arányosságát, teljességét. Novellaépítése -  mely technikájában nem ellenkezik 
regényépítésével, inkább annak kicsinyített és egyszerűsített változata a legtöbb esetben -  a rejt
vényeknek azt a fajtáját idézi emlékezetembe, amelyeken kusza vonalak vagy valamit ábrázoló 
rajz szövevénye mögött kell felfedezni az igazi rajzot, az írói mondanivaló ki nem mondott, de min
den mozzanatban elrejtett, s egyre világosabbá váló lényegét. S e szándék világossága, egyvonalú- 
sága és tisztasága jogosítja, sőt követeli nemegyszer azt a látszólagos szabálytalanságot, amelyet az 
író elbeszélésének anekdotikus részével elkövet.

*
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így néhány jellemzőnek sőt döntőnek tetsző vonását körüljárva talán könnyebb és egyértelműbb 
válaszolni azokra a kérdésekre, amelyeket William Faulknerrel kapcsolatban kezdetben feltettünk 
— amelyeket tulajdonképpen minden olvasója és csodálója fel kell tegyen magának. Egyre vitat
hatatlanabb, hogy századunk egyik legjelentősebb életműve a Yoknapatawpha megye faulkneri 
körüljárása -  s egyre nyilvánvalóbb, hogy ez az út a lokálisból a nemzetin át az általános emberihez 
vezet. Ez adja történelmi -  s nem utolsósorban esztétikai jelentőségét is; ez az, aminek átértése 
vagy megérzése következtében Faulkner írásművészete a világ számos irodalmára termékenyítőcn 
hatott, új utakat nyitott, s ha elszaporodtak epigonjai, nem ritkák az eredményeit eredeti módon 
továbbfejlesztő művészek sem.

Kínálkozó lenne megpróbálni értékrendet felállítani Faulkner és kortársai között, elsősorban 
abban a kérdésben állást foglalni, mely a művészeket magukat is izgatta: ki a nagyobb, Faulkner-e 
vagy Hemingway? (Tudjuk, egymásról elég lekicsinylő volt a véleményük, kölcsönösen; de ez nem 
gátolta meg Hemingway-t abban, hogy művészi versenyre keljen Faulknerrel, s a Wild Palms „Old 
M an”-jének remeklése mellé odaállítsa a maga „öregemberét”, remekre remekkel felelve.) P. Pali- 
jevszkij, „Znamja”-beli izgalmas Faulkner-esszéjében egyértelműen hősének nyújtja a pálmát, 
elsősorban alakjai aktív igazságkeresése okán, mint ahogy érdekes párhuzamokat pillant meg 
-aulkner és Solohov művészete, művészi magatartása között is. Fia idáig talán nem is tudom 
Fövetni, s ha visszásnak érzem is a rangsorolás igényét a két művész — vagy akár az egész generáció 
művészei -  között, beérve a csodálattal, mely egy nagy nemzedék nagyszerű eredményei láttán 
mentheteüenül elfogja a szemlélőt, abban feltétlenül igazat adhatunk Palijevszkijnek, hogy Faulk- 
nernek sok más pálya- és kortársánál teljesebben sikerült a modernizmus döntő vívmányai közül 
néhányat beleépítenie egy realista szemléletű életműbe, s ezzel saját teljesítményét is a maximumig 
fokozni, mások számára is a járható út, az alkalmazható módszer lehetőségét kijelölni.

A viták, melyek ma még elméletben s gyakorlatban oly sok kedélyt izgatnak a század eleji 
művészettechnikai vívmányok alkalmazhatóságáról vagy elvetendő voltáról, azt hiszem, lényegé
ben eldőltnek tekinthetők: ma már szinte nincs író, bármely műfajban tevékenykedjék is, aki 
ezeket a vívmányokat ne használná fel többé-kevésbé. A döntő nem az eszköz, hanem a cél, amelyet 
az író ezekkel az eszközökkel szolgál ; s Faulkner esetében egyre nyilvánvalóbbá és vitathatatlanabbá 
válik, ahogyan életműve teljességét vagyunk képesek szemlélni, hogy nála ez a cél a legnemesebb 
emberi eszmények szolgálata, hirdetése volt; hogy korának s világának alapvető problémáit tudta 
megragadni, kifejezni életművében; hogy ezek a tulajdonságai, amelyek egy rendkívüli erejű mű
vész gejzír-erővel előbuggyanó alkotásaiban öltöttek testet, a világ minden táján akkor is az olvasók 
új meg új nemzedékeinek örömét és lelki gazdagodását fogják szolgálni, amikor már nem is fognak 
emlékezni arra, hogy ezek felett az eszközök, írói módszerek felett valaha mennyi vita folyt, mennyi 
szenvedély csapott össze.

Összetettsége, sokrétűsége, belső dialektikus feszültsége okán Faulknert sokfelé sorozták, sokmin
dennek elmondották; bizonyos, hogy hatott rá Mark Twain éppúgy, mint Freud, Eliot, mint Joyce; 
hogy tanult Prousttól és az expresszionistáktól, Andersontól és Dos Passostól, Hawthome-tól és 
Thorau-tól, s e névsort még tetszés szerint nyújthatnánk. De a lényeges az, hogy mindezektől 
tanulva önmaga tudott maradni, egyiknek sem lett követője, mindegyikből csak annyira volt szük
sége, amennyi önmaga valamely vonására ébresztette; s ezért tudja minden komplexitása mellett 
és segítségével nem az irodalmi tanultság, hanem a közvetlenül visszaadott, szélesen folyó vagy 
lázasan lüktető élet képét kelteni. S ez az a tulajdonsága, amely annyi nagy írót megtermékenyí
tett : Sartre és Malraux elmondották, mi mindent köszönhetnek neki ; de akik nem mondották el, 
az újabb nemzedék -  Böll, Koeppen és Grass, Semprun és Goytisolo, Vian és Salinger, és a sort 
megint tetszés szerint folytathatnánk — írói bölcsője mindegyiknek hosszabb-rövidebb ideig Yok
napatawpha megyében, a Mississippi partján, a szenvedélyeket felszító, forró déli nap alatt ringott. 
S így továbbrezegve a faulkneri életmű jelentősége -  mely pedig önmagában is korszakos -  meg
sokszorozódik, saját magán túlemelkedik, a civilizált emberiség kultúrkincsének szerves, elidegenít
hetetlen és tartósan termékenyítő részévé válik.
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KENYERES ZOLTÁN

Tudós Bóka László

Az eszmény

„Vörösmarty életrajzában alig egy pár szó árulja el, hogy az életrajzíró és a költő ismerték egymást. 
Mikor Gyulai Párizsban élt, Jámbor Pál, aki bejáratos volt Gyulai kedvenc költőjénél, Béranger- 
nál, fel akarta vinni őt hozzá. -  Gyulai vonakodott. Minek »alkalmatlankodjam nála?« Öt csak 
a mű érdekelte, —a document humain, a személyes adat legkevésbé sem.” -írta  mesteréről Hatvány 
Lajos.

Bóka Lászlót mindenekelőtt a document humain vonzotta. Egyetemi szobájában kevés könyv 
volt, csak ami az asztalán elfért, hanem a falakat írók arcképei borították, szenvedélyesen gyűjtötte 
össze a fotókat. A művekben is mindig az embert kereste, az arcot, a személyiséget; az irodalmat 
élő szervezetnek tudta. A Sík Csaba szerkesztésében megjelent Válogatott tanulmányok és a Bessenyei 
György által összeállított Könyvek, gondok c. kötete életművének tetemes részét összegzik; mégpedig 
hitelesen. Markánsan kirajzolják gondolkodásmódjának fő-vonulatát, könnyen felismerhetővé teszik 
a tanulmányait mozgató rugót, a cikkeit meghatározó szellemet: azt az ember és személyiség köz
pontú irodalomtörténetet, melyet művelt.

J. J. Brousson írt egy szellemes könyvet: Anatole France papucsban címmel. Bóka is szerette papucs
ban, személyi közelségben ábrázolni az írókat és művészeket, mert úgy tekintette őket, mint az élet 
nagy regényének hőseit: s velük foglalkozva inkább ezt a regényt akarta megírni, mint hogy elvont 
kategóriákból és lepárolt koncepciókból építse fel a szellem absztrakt várát. Ha tanítványai felke
resték valami kérdéssel, rendszerint egy sor történettel válaszolt. Az alkotást az élmény kisugárzá
sának tartotta, az élmény mögött pedig a személyes embert kereste. A csípős anekdoták, a mulat
ságos epizódok, amelyekkel a szobájába belépőt traktálta, s melyekből az Arcképvázlatok ciklusában 
egy egész gyűjteményre valót találni, mindig azzal a tanulsággal jártak, hogy nem elég olvasni: 
az irodalmat élni kell.

Irodalomtörténetének ember- és személyiségközpontúságát mégsem egyéni alkata, különleges 
érdeklődése és szubjektív szeszélye hívta egyedül életre: kialakulásában a környezet és az idő is 
közreműködött. Bóka nemzedékével, a „harmadik nemzedékkel” együtt, abban a korban nőtt fel 
és bontotta szárnyát, mely éppen az egyéniség legteljesebb megszüntetésével fenyegetett. A könyör
telen olvasztó tégellyel, a faj mítoszával szemben felmutatni a személyiség varázsát, a brutalitás 
tanításával szembeszegezni az emberséget — nem magamutogató szellemeskedés volt, hanem fel-, 
adat, ha úgy tetszik : ideológia. S ez az ideológia végigkísérte pályáján, később is, amikor már egy 
újfajta emberséget kellett kifejleszteni, és akkor is, amikor fennállt a veszély, hogy a művészetkritika 
hajója elsüllyed az absztrakció és a politikai általánosságok tengerében, s vissza kellett kormányozni 
az ember eleven szigetéhez.

írásainak legfőbb eszménye ezért a minél teljesebb életet élő ember volt. írásaival egy reneszánsz' 
embereszmény jegyében küzdött a végletes differenciálódás kóros mellékterméke: az elszürkülés -* 
századunk e betegsége -  ellen. Bóka Gombocz Zoltánja még világutazó és szakács, csevegő charmeur 
és a modern zene szakértője, akinek a szaktudomány olyan csak, mint a lélegzetvétel — nem is érde
mes beszélni róla, hiszen természetes, hogy az ember lélegzik. Kodály Zoltán úgy jelenik meg, amint 
az Eötvös Kollégium kertjében fűrészel, Halász Gábor pedig budai kiskocsmákban ücsörög, és k i 
oktatja az ifjú zseniket, hogyan lehet olajos magvak rágcsálásával lerészegedés nélkül sokat inni- 
írói pózok? Nem. „Die Wissenschaft des nicht Wissenswerten?” Ezeket az adatokat és adalékokat 
érdemes tudni. Az életet szerető alkotó emberhez vezetnek el— és ez nem patetikus modorosság, re* 
torikai fogás, hanem, Bóka elégszer figyelmeztetett rá : az irodalomértés alapkövetelménye. Ahhoz, 
hogy megértsük a müveket, magunknak is vágyódnunk kell a színes, teljes élet után, és fel kell hogy. 
keltse az érdeklődésünket az élet legkisebb rezdülése is.

Az irodalmi problémák leggyakrabban egy-egy írói alkat, emberi figura kontúrjaiból bontakoz
nak ki írásaiban. A kiindulópont a személyiség, innen halad a mű felé. Módszerét sűrítve példázza 
az Őszi napló egyik remek kis portréja : „Szemere Miklóst meg kellene írni egyszer. (Hülye ! Mikor? !) 
A költőt, aki 5 láb és 2 hüvelyknyi pöttöm emberke, kimutatást készít a világ legnagyobb és legkisebb
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termetű embereiről, és vendégeit szobája ajtaján -  székre állva -  leméri, s nevük kezdőbetűjét a 
rovátka mellé írja. Ezért lett huszár 48-ban, mert lovon nem hatott törpének, ezért lett akrobata 
ügyességű tornász, aki hetvenévesen is versenyezett a fiatalokkal, ezért járta meg -  túl a hetvenen -  
Görögországot és Itáliát, és elborzasztotta egy emberöltővel ifjabb útitársait, mikor az athéni Akro
polis oszlopain, párkányain futkosott. Micsoda figura volt! ” Az anekdotikus érdekességektől azután 
egy körrel mélyebbre száll, Szemere politikai magatartásáról ír, majd a szó szerinti értelemben vett 
látásmódját vizsgálja, azt jegyzi fel, ahogy a jelenségeket aprólékos pontossággal megfigyelte -  és itt 
már eljut a műhöz, nagyszerű érzékkel fedezve fel Szemere költészetében a modern tárgyias líra 
egyik előfutárát.

Az emberközpontúság és életteliség Bóka tanulmányainak elsődleges kritikai princípiuma volt. 
Félreérthetetlenül megfogalmazta ezt Ignotusról szólva, amikor azt dicsérte, hogy Ignotus Adyval 
és Hatvanyval egy párton volt az „élethez és az élet harcaihoz való ragaszkodásával”, a Nyugat 
esztétikus, irodalmi szárnyával szemben. „A könyvből merített ihlet, a fikcióra épülő fikció, az 
irodalom valóságtól elidegenedett intellektuális sterilitás pályakezdésétől kezdve idegen volt és ide
gen maradt tőle. Nemcsak tőle, de mindazoktól, akik tanultak Ignotustól.”

Az egyedi valóságában és dialektikus egységében kifejezett élet, az emberi teljesség tükre az, amire 
a legnagyobb alkotóknak törekedniök kellett -  Bóka irodalomtörténetében ez volt az alapkövetel
mény. „Hiszen -  írja Adyról -  minél nagyobb egy költő, annál tágabb igen és nem csattan össze 
lelkében, s gazdag kedélye sírástól nevetésig hullámoztatja érzelmeit. Adyban azonban ezek az el
lentétek nem változatok, s nem váltogatják egymást, hanem egyszerre s olyan egységben vannak 
jelen, hogy integritásukat megtartva egy felsőbb és pozitív értelmet kapnak.” Bóka Arany lírájában 
is azt értékelte, hogy a „teljes embert mondja”, a Madách- polémiák közül azokat pártolta, melyek 
Madách „vitalizmusáról” szólnak, Kosztolányit azért védte, mert az „élet gyerekes szeretője”, 
Juhász Gyula szerelmi líráját azért szerette, mert az Anna-ciklusban testet öltő „reménytelenül is 
kitartó hűség az egész emberre vet világot, teljes ember magatartását értelmezi és értékeli”, József 
Attila pedig azért volt az Ady utáni kor legnagyobb költője, mert „ismét dantei, goethei teljesség
gel szemlélte a világot”.

Bóka tanulmányaiban az „emberség” , a „teljes élet” ,az „emberközpontúság” fogalmai konkrét, 
morális és politikai tartalommal telítve váltak kézzelfoghatóvá. 1940-ben a „teljes élet” Bartók 
életét jelentette számára. „Emberséges életfeltételek megteremtése a Duna völgyében, egy hatalmas, 
egy egész teret betöltő Sodalitas Danubiana megalkotása. Ennek a célnak emberi szimbóluma, 
megtestesítője volt szemünkben Bartók Béla. Nyugat felé: Bach és Beethoven kiadója. Kelet felé: 
a közép-európai népek zenéjének organizátora. S számunkra és az egész világ számára új emberség 
hirdetője, a magyarság egyik legnagyobb formátuma, ki úgy magyar, hogy magyarsága az emberi
ség kincse.” A sovinizmus, a faji előítéletek és a háború ellen emelte fel tiltakozó szavát a fasizmus 
legsötétebb éveiben (pl. a Diárium c. folyóiratban), majd a fasizmus szellemi maradványai ellen 
küzdött a felszabadulást követő években. Nagy kár, hogy e kemény hangú, bátor írásaiból semmi 
nem került bele egyik válogatásba sem : a magyar értelmiség felelősségtudatának és nemzeti fele
lősségvállalásának legszebb dokumentumai közé tartoznak. Mert Bóka embereszménye a küzdő 
ember volt — az emberért küzdő ember. Ennek útját rajzolta meg Adyban és Juhász Gyulában is. 
Embereszményének adózott akkor is, amikor a Fekete kolostort elemezve Guillaume sergeant 
alakjára vetítette a fényt. Egyik legszebb tanulmányában, Ányos Pál elfeledett alakja előtt 
tisztelegve szintén az embereszmény aranyfedezetét mutatta fel: „Nemcsak Caesart és a cézáro
kat gyűlöli, de a forradalmárt is, ha úgy hiszi, hogy a levert lánc helyébe új békót hoz csak. . .  benne- 
szeplőtelen él a teljes szabadság eszméje, úgy, ahogy az a felvilágosodás korában feltündökölt 
az emberiség szemében”.

Bóka az ember- és személyiségközpontúság elvét szellemes és sodró lendületű tanulmányaiban 
évtizedeken át következetes szigorral valósította meg. Attól kezdve, hogy 1938-ban megírta az 
Ember és stílus c. esszéjét: „Nálunk a múlt század végén kifejlődött egy balga műfaji pedantéria, a 
stílus tisztasága helyett a műformák hagyományos kereteinek tisztaságát őrizték az irodalom eu- 
nuchjai... Nem látták, hogy a műfajhatár áthágása egy ostobaság áthágása csak, kívánatos me
részség, amire abszolúciót ad a stílus töretlensége. Az egyéniség töretlensége.”
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Az érték

Az ember- és személyiségközpontú szemlélet általában a moralizáló irodalomtörténetet igazgatja. 
Bóka tudományos műveinek alaprétegét is ez a szemlélet építette fel, erre az alaprétegre azonban 
sok más összetételű réteg rakódott még. A moralizáló irodalomtörténész életközeibe hozza ugyan 
a műveket, és praktikus nevelő célokat teljesít, de viszolyog attól, hogy az irodalomtörténet leg
fontosabb tudományos feladatának eleget tegyen: hogy értékeljen. Ijedten fordítja el a fejét, ha 
azt hallja, hogy a művészet az emberi szellem független tevékenysége, hogy a művészetnek imma
nens értékrendszere van, és az ő feladata éppen az lenne, hogy ennek az értékrendszernek kiépítésén 
munkálkodjék. Bóka tudósi tevékenységének második kristályosodási pontját éppen az axiológia 
alkotta. Arra törekedett, hogy az az ember- és személyiségközpontú szemlélet, amely életszerűvé 
és elevenné tette írásait, ne meggátoljá, hanem elősegítse az értékelés munkáját. Jól tudta, hogy az 
irodalomtörténet nevelő feladatát is akkor szolgálja csak, ha szilárd és szigorú értékrendet alakít ki. 
Jól tudta, hogy célját akkor éri el, embereszményét akkor őrzi meg, ha nemcsak a mű mögött keresi, 
nemcsak az alkotás folyamatában, az alkotó személyében vizsgálja, hanem a műben magában és 
a mű hatásában is. Amint írta: „Egy életművet sem alkotójának gondolkodásmódja, sem jelleme, 
sem mondanivalója nem jellemezhet kielégítően...” Bóka egy elképzelt reneszánsz embereszmény
ből indult ki, a sokoldalú, színes életet szerető humanista, a küzdő ember jegyeit kereste, de úgy, 
ahogy ezek a minőségek a művek esztétikai értékeivé átlényegülve megjelentek. „Ha azt akarjuk 
elmondani, hogy milyen költő volt Ady, akkor arról kell szólnunk, hogyan fejezte ki azt, amit átélt 
és megismert.” Ezért Bóka legtöbb tanulmányában áz ember- és személyiségközpontú szemlélet -  
az elemzések során -  a művek esztétikai értékeléséhez vezetett el.

Embereszményének közvetlen princípiuma mellett, az ezt a princípiumot esztétikummá alakító 
minőség volt tudományos műveinek alapkategóriája. Abszolút hallása, erős minőségérzéke sok 
nehéz kérdésben igazította el, sok heves vitában irányította a helyes útra. ízlésének magas követel
ményében Babits tanítványának bizonyult. Óvakodott attól, hogy egy rossz író nevét valaha leírja, 
hacsak nem ellenpéldaként; a tanulmányaiban olvasható versidézetekből, melyekkel alátámasz
totta gondolatmenetét, az egyik legszebb magyar költői antológiát lehetne összeállítani. A művészi 
minőség, mint a tehetség alkotása illeszkedett emberközpontú szemléletébe, s ennek megfelelően 
nemegyszer még a „realizmus diadalának” engelsi tézisét is a tehetség diadalaként tolmácsolta. 
Kosztolányival kapcsolatban írta: „A művészi tehetség sajátos, felfokozott képesség arra, hogy a 
valóságot részletekbe menő hűséggel, de jellegzetes tulajdonságait kiemelve visszatükröztesse a mű
vész úgy, hogy a tükörkép a tükrözött dolgot ne szakítsa ki jellegzetes környezetéből. A tehetség 
útja a valósághoz igen bonyolult folyamat, nem valamiféle közvetlen tükrözés. Lenin figyelmeztet 
is rá, hogy -  minden tükrözésnél -  fennáll annak a lehetősége, hogy képzeletünk messze szakad 
az élettől. De a művész alapvető képessége mégiscsak a valóság tükrözésére irányul, ha nem is ér
vényesülhet akadálytalanul mindig. Korlátot szabhat ennek a tehetségnek az író társadalmi kör
nyezete, világnézete (sőt betegsége is), de meg nem semmisítheti, s az írói-művészi tehetség az ösz
tönös tevékenység automatizmusával keresi útját a valósággal való művészi kapcsolathoz. (Balzac 
engelsi példája erre példa.)”

Az ember- és személyiségközpontú szemléletre épült tehetségtisztelet és minőségérzék fegyve
rezte fel Bókát, hogy tevékeny részvevő lehessen abban a harcban, amelyet a marxista magyar 
irodalomtörténet a nemzeti klasszicizmus értékrendje ellen vívott a felszabadulás után. A mar
xista irodalomtudománynak komoly hagyományai voltak Magyarországon a 10-es évektől, Czóbel 
Ernő és Pogány József munkásságától kezdve Révai Józsefig, és olyan nemzetközi tekintélyű tu
dóssal büszkélkedett, mint Lukács György. Átfogó irodalomtörténeti koncepció részletekbe menő 
kidolgozására mégiscsak 1945 után kerülhetett sor. Ekkor -  a népi demokrácia megteremtésével 
és megszilárdításával karöltve -  bontakozott ki az az új értékrend, amely nemcsak a magyar iro
dalomtörténetet mint társadalomtudományt helyezte új alapokra, hanem gyökeresen átalakította 
az irodalom és a közönség viszonyát is. Ez az új értékrend, a forradalmi hagyományok oszlopaira 
épülve fokozatosan érvényesült, a nemzeti klasszicizmus szemléletét és a szellemtörténeti módszert 
leküzdő tudományos vitában jött létre. Kialakításában Bókának alkotó szerep jutott. Rendkívül 
termékeny kritikus volt, műveinek bibliográfiája azt tanúsítja, hogy évente átlagban harminc
harmincöt cikke jelent meg, de 1946 és 49 között hatvan-hatvanötöt publikált. 1950-ben pedig ki
nevezték a budapesti Bölcsészettudományi Karon a huszadik századi irodalomtörténet tanárává,
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és ettől kezdve az új tanárgenerációk felnevelésével közvetlen módon is alakította az irodalmi köz- 
gondolkodást.

Bóka a szocializmussal szimpatizáló baloldali polgárság eszmeköreiből indult el, a magyar kö
zéposztálynak ahhoz a -  sajnos nagyon szűk — rétegéhez tartozott, amely tettekkel is kész volt a 
fasizmus ellen harcolni. Családjában még használták az előneveket, amikor őt már József Attila 
proletárversei ragadták magukkal. Pályáján már kezdetben Ady volt a kulcsnév, Bartókról írt ra
jongással, Illyés munkásságát könyvről könyvre végigkísérte kritikáiban. Ifjúkorában Croce, La
zarus, Guyau, Franz Walter, Nicolai Hartmann, Dessoir, Wölfflin és Wickhoff elméleti műveit 
forgatta leggyakrabban. A marxizmussal történt beható megismerkedése mégis inkább csak el
mélyítette munkásságát, tudatosította ösztönös tapogatózásait, de pályakezdésének nagyarányú 
megtagadására nem késztette. Erre nem volt szükség, mert a neokantiánizmusnak, valamint a 
szellemtörténeti kutatómódszernek mindig keményen ellenállt emberközpontú szemlélete és gya
korlatias észjárása. Ezért vehetett részt már az első pillanatban irodalmunk marxista újraértékelé
sében. E munka jelentőségét így fogalmazta meg 1946-ban: „úgy kell folytatnunk nagy íróink igazi 
arcának problémáját, mint ahogy a kereszténység megszületése után fel kellett vetni a klasszikus 
ókor minden értékének újraértékelését”.

Bóka kezdett hozzá az első marxista Ady-monográfia munkálataihoz és elsők közt tett kísérletet 
József Attila felmérésére. Már a felszabadulás előtt a nemzeti klasszicizmus értékrendjét döntögette 
Vajda Jánosról szóló könyvében. Az újraértékelés munkáját folytatta, amikor a lírikus Aranyról 
írva felvázolta egy marxista igényű portré kontúrjait, amikor az addig elhanyagolt XVIII. század 
kutatására hívta fel a figyelmet, amikor a felvilágosodás korának fontosságát méltatta, amikor 
Juhász Gyula költészetének és emberi magatartásának jelentőségét értékelte. Valójában több száz 
cikkének és tanulmányának névsorát kellene ide iktatni, hogy érzékeljük azt a nagyarányú konstruk
tív munkásságot, amelyet az új magyar irodalomtörténet megteremtéséért kifejtett.

E munkássága sokkal jelentősebb annál, hogysem idealizálnunk kellene. Ma már hibáival és té
vedéseivel együtt is tudománytörténeti jelentősége van, nem szükséges tehát elhallgatnunk, hogy 
magán viselte azoknak az éveknek a jegyét, amikor fontosabb volt az alaposzlopok kijelölése, mint 
a rájuk támaszkodó falak pontos és arányos felépítése. Hosszú sort lehetne idézni Bóka tanulmá
nyaiból a túlzó kijelentésekre és a nem eléggé megalapozott történeti vizsgálódásra. Mégis szá
munkra nagyobb tanulsággal szolgál ma írásainak az a másik -  emezzel szüntelenül perelő -  
hangja, amellyel önmagát is korrigálva a vulgarizálás és a dogmatizmus leküzdésére tört.

Figyelmeztetett arra, hogy a szentimentalizmus irodalmát nem lehet közvetlen történelmi ma
gyarázattal II. József abszolutizmusából eredeztetni, mert e korszak ilyetén leegyszerűsítése iro
dalmi értékeinek elszegényesítéséhez vezet. Gúnyosan írt a sematikus irodalomszemlélet romantika
elméletéről, amelyben „a Csongor és Tünde holmi »zavar« kifejezésévé torzult”. Nem háborgatták 
Bóka álmait nyomasztó lidércként századunk formabontó törekvései sem. Sokszor írt arról, hogy 
ha azért zúz szét az író minden hagyományt, azért „tapodja írógéppel a magyar nyelvtan, verstan, 
prozódia, stílus minden szabályát”, mert valami olyan feszül benne, amit másként nem tud ki
mondani, akkor joga van hozzá. Nem hitt abban sem, hogy az írót származása, úgynevezett „osz
tálykorlátjai” meghatározhatják. „Kosztolányi osztálybázisa csak pályakezdésének körülményei, 
tisztázza, csak azokat a nehézségeket tárja fel, melyek gátolták fejlődését, csak eltévelyedéseit mo
tiválja, de művét nem értékeli, nem minősíti... S itt az analógiák nem sokat segítenek. Ha Koszto
lányi művészetét minősítjük, rendszerint a kézenfekvő párhuzamos példára, Thomas Mann pél
dájára szoktunk hivatkozni, aki a polgári bázisról sokkal messzebb jutott, mint Kosztolányi. 
Csakhogy ez az analógia kétélű. Mert az, hogy Thomas Mann tovább jutott Kosztolányinál, az 
éppenséggel annak a bizonysága, hogy az osztálykötöttség önmagában nem determinálhat egy írói 
életpályát.”

A vulgarizáló irodalomtörténetírás felett a legélesebb kritikát akkor gyakorolta, amikor 1957-ben 
egy egyetemi jegyzetben megírta a két világháború közti magyar irodalom történetét. A polgári 
törekvéseket értékelte, hangsúlyozta. „A vulgarizáló irodalomtörténetírás -  mit sem törődve a tör
téneti tényekkel — lebecsülte ezeket a polgári törekvéseket, s irodalmunknak olyan óriásait, mint 
Babits Mihály, mint Kosztolányi Dezső, mint Tersánszky J. Jenő, mint Szabó Lőrinc, Laczkó Géza, 
értékük alá becsülte, s a polgári önkritika olyan jeleseiről, mint Zsolt Béla, Márai Sándor, Hevesi 
András, Kolozsvári Grandpierre Emil, Fenyő László, Sőtér István, Szentkuthy Miklós, hallgatott, 
olyan tisztaságuk okán magános jelenségeket, mint Kuncz Aladár, Berda József, Füst Milán,
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Weöres Sándor, észre sem vett. Holott a fejlődés általános perspektívájában már a múlthoz soroló, 
de sajátos hazai helyzetükben az uralkodó politikával szemben álló polgári íróink, kik meg nem 
valósult, de reális szükségletektől ösztönözve írtak, erősítették a világméretű antifasiszta harcot, 
az értelemért, az igazságért vívott küzdelmet.”

Bóka tudományos munkáinak bibliográfiája -  Bessenyei György állította össze -  1003 cikkéről 
és tanulmányáról tud. A Válogatott tanulmányok és a Könyvek, gondok c. kötet írásainak alig húsz 
százalékát tartalmazza. Mégis tanulságos, ha belenézünk a névmutatójukba -  mintegy 1200 nevet 
találunk bennük. Ha megvizsgáljuk mely nevek fordulnak elő a leggyakrabban, magától kirajzoló
dik előttünk Bóka kutatásainak iránya. A legtöbbször olvasható hét név: Ady Endre, Babits Mihály, 
Petőfi Sándor, József Attila, Móricz Zsigmond, Kosztolányi Dezső, Illyés Gyula. Bóka írásai arról 
tanúskodnak, hogy irodalomtörténetének értékrendje valóban erre a hét oszlopra támaszkodott. 
E névsorban az a figyelemre méltó, hogy irodalmunk forradalmi hagyományai : Petőfi, Ady, Mó
ricz, József Attila, Illyés Gyula mellett -  velük egy sorban -  helyet kapott benne a magyar polgári 
irodalom két legnagyobb alakja: Babits és Kosztolányi. Bóka irodalmunk újraértékelését olyan 
feladatnak tekintette, amelyben nemcsak a nemzeti klasszicizmus igazságtalanságait kell megszün
tetni, hanem arra is törekedni kell, hogy nemzeti kultúránkat a lehető legteljesebb módon megőriz
zük és összegezzük. Bóka nem úgy szolgálta a magyar irodalom forradalmi hagyományainak ügyét, 
hogy Ady Endrét és József Attilát egy pusztán árulásra kész, megalkuvó és ellentmondásokkal terhes 
Babitsosai és Kosztolányival szemben becsülte volna, -  hanem úgy, hogy művészetük értéktöbbletét 
Babits és Kosztolányi értékeinek maradéktalan elemzése mellett mutatta fel.

„A polgári irodalom elmúlhat, de maradandó széptani értékű alkotásai csorbítatlanul beleépül
nek a születőben lévő új világ közízlésébe” — írta, és ez az elv vezette, amikor századunk magyar 
irodalmával foglalkozott. Árnyalt értékrendre törekedett, óvakodott attól, hogy elsietett vélemények 
kiszakíthassák a merítőhálót, amellyel modern irodalmunk értékeit kiemelheti. Miként a föld fel
színét sem a hegycsúcsokhoz, hanem a tenger szintjéhez mérik, úgy ő is az irodalom tengerszintjét 
kereste az értékelés munkáját végezve. Századunk irodalmi törekvéseit nem a csúcspontokhoz 
mérte, hanem mindig a történelmi korszak összetett politikai és társadalmi lehetőségeihez és adott
ságaihoz, valamint szellemi légköréhez. így tudta megőrizni -  Ady és József Attila, a forradalmi 
irodalom és a baloldali népi írók jelentőségének teljes tudatában — a magyar polgári irodalom 
értékeit is. Ami Adyhoz viszonyítva visszavonulásnak látszott, ami József Attila mellett vitathatat
lanul megalkuvás volt, az a Horthy-korszak politikai és ideológiai légkörét tekintve még a tagadás 
szellemét hordozhatta, s -  ha mégoly izolált területen és mégoly rendszertelenül is -  a szellemi ellen
állás magvát hinthette el.

Bókát a magyar polgári irodalom hagyományainak gondos elemzésekor a politikai igazságszol
gáltatás mellett elsősorban az vezérelte, hogy igazságot szolgáltasson a művészi minőségnek. Babits 
Mihály és Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád és Füst Milán, Krúdy Gyula és Karinthy Frigyes, 
I'ersánszky J. Jenő és Móra Ferenc olyan művészi értéket teremtettek, ami ma már a magyar 
irodalom gerincének csigolyáit alkotja. Bóka szemében tehát az évtizedes harcok árán kiküzdött 
marxista értékrend természetes organizmusát bontotta meg az, aki őket (a népi írók olyan nagy 
művészeivel együtt, mint pl. a korai Erdélyi József) kitudta az értékrend első vonalából. Bóka maga 
is felkarolta azokat a kutatásokat, amelyeket főleg fiatalabb kollégái kezdeményeztek, hogy ki
mentsék a méltatlan feledés örvényéből szocialista örökségünk elsüllyedt műveit és íróit. Hasznosnak 
tartotta azokat a kutatásokat is, amelyek a magyar avantgarde törekvések pontos térképét akarták 
elkészíteni. Vallotta és hirdette azonban, hogy századunk első felében irodalmunk domborzatán a 
csúcsok -  Ady Endre, Móricz Zsigmond, József Attila, Illyés Gyula -  között a Nyugat és a népi 
írók mozgalma alkotta a fővonulatot.

Az „érték” fogalma Bóka irodalomtörténetében immanens, művészeten belüli fogalom volt, nem 
azonosította a művek közvetlenül hasznosítható, agitatív tartalmával. Amikor értékrendet állított 
fel, akkor az esztétikai minőséget vizsgálta, és ezt nem a művész világnézetének tükrében kereste, 
hanem alkotómódszerének megvalósulásában mutatta fel és a műnek a valósághoz való viszonyával 
mérte.

Bóka Lukács György esztétikáját hasznosította, amikor a módszer vizsgálatánál azt tekintette 
döntő értékelési szempontnak, hogy mennyiben segíti elő a valóság művészi megformálását. A tük
rözéselmélet híve volt, s hitt a művészet megismerőtevékenységében. „Amit a szépről, az esztétika 
tárgyáról tudunk, azt művészi alkotásokról olvastuk le; a valóság szépsége a műalkotásokban válik
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felismerhetővé, szemlélhetővé, érzékelhetővé.” A valóság tükrözését, a szép megismerését azonban 
nem hitte automatikus folyamatnak, melyben a művész csak amolyan katalizátor szerepét tölti be. 
Az alkotó módszerben éppen a tudatosság, a szándékosság, a tervezés elemei egyesülnek, és szervezik 
meg az író alkati adottságait, hogy ki tudja fejezni a valóságot. Mivel a valóság, melynek ábrázo
lását a művész megtervezi, szüntelenül változik, a művészetnek is korszakonként szüntelenül vál
toztatnia kell módszerét, hogy alkalmazkodjék a változó valósághoz. A realizmus nem idő feletti, 
metafizikus fogalom tehát, nem is egy meghatározott korszak módszere csupán, hanem éppen az 
a képesség, hogy a művész változtatni tudja a módszerét; pontosabban: a megfelelő mértékben 
változtatja meg. Durva hasonlattal : ha a fényforrás elmozdul, a tükröt is utána kell fordítani, ha 
azt akarjuk, hogy továbbra is visszaverje a fénysugarakat.

Mindez azt jelenti, hogy Bóka úgy volt híve a realizmus esztétikájának, hogy szemléletében 
döntő szerepet töltött be a korszerűség fogalma. „A hitelüket vesztett szavak, a lejáratott műformák 
hiába mondanák ki az igazságot, hiába fejeznének ki valami újat: az új időknek új dalokra van 
szükségük” — írta Adyval kapcsolatban. Ha a realizmus a valóság ábrázolásához szükséges változás 
képessége, akkor a korszerűség a változás állandóan ösztökélő igénye. Az irodalom története nem 
más, mint e szüntelen felfrissülés és megújulás folyamata. Bóka elméleti megjegyzéseiből az követ
kezik, hogy a huszadik század irodalmának történetével sem foglalkozhatunk anélkül, hogy a vál
tozó valósághoz alkalmazkodó változó alkotómódszerek pontos útvonalát fel ne tárjuk. Ez pedig 
azt jelenti, hogy ki kell dolgozni a modernség kategóriáját, amellyel az elmúlt hat évtized rend
kívül felgyorsult menetű történelmét -egész emberi világát -adekvát módon, tehát reálisan kifejező 
művészetet jelöljük. A művészi teremtés valójában ennek a kifejezésnek a megteremtése.

Közkeletű irodalomtörténeti felfogás -  nemcsak nálunk, hanem számos más európai országban is 
-, hogy a „modern” irodalom a késő romantika és a szimbolizmus korával kezdődött. Bóka is 
hangsúlyozta, hogy „a marxizmus zászlóbontásától, a kapitalizmus válságának első jeleitől egyetlen 
hatalmas folyamat részese az emberiség”. A marxista történettudomány mégis különbséget tesz 
ezen az íven belül az imperializmusnak a századfordulón kialakuló korszaka és az azt megelőző 
korszaka között. A művészet fejlődése nem függvényszerüen tükrözi a közvetlen politikai-társa
dalmi változásokat, de pontosan követi az embernek az egész valósághoz való viszonyát, melynek 
a politika csak egy része. E nagyarányú politikai-társadalmi változáshoz hozzá kell tehát számíta
nunk a tudomány és technika, ugyancsak a századfordulón kezdődő forradalmát is : Becquerel fel
fedezi a rádioaktivitást, Curie a rádiumot, Lorenz felállítja az elektronelméletet, Planck meg
alkotja a kvantumelméletet, Einstein kidolgozza a speciális relativitás elméletét, Soddy felfedezi az 
izotópokat. Közben felszáll az első repülőgép, pöfékelnek az első autók, felépítik az első vasbeton 
épületeket, előállítják az első szintetikus gyógyszereket, peregnek az első filmek. Mindez együtt 
gyökeresen átalakította az ember „világtudatát”.

Nem véletlen tehát, hogy az irodalom is kivezető utakat keresett a szimbolizmus sejtelmesen 
csengő-bongó erdejéből, és a tudatosság keményebb hangján szólalt meg. A szimbolistáknál a 
polgári világ válságának érzete — most már a válság tudata fejeződött ki. A szimbolisták az anyagi 
világjelenségei mögött bódító rejtelmet szimatoltak -  most már feltárultak az anyag szerkezetének 
törvényszerűségei. Nem lehetett már a szimbolizmus módszerével tovább dolgozni: modern iroda
lomnak éppen azt kell neveznünk, amely a társadalom átalakulását és a megváltozott világképet 
tükrözte; ez az irodalom pedig a szimbolizmuson „túl”, gyakran éppen ellene hadakozva jött 
létre.

E folyamat képét nálunk nem könnyű megrajzolni. Bonyolítja, hogy a magyar irodalom -  az 
általános felfogás szerint -  „elkésett” a nagy nyugati irodalmakhoz viszonyítva, és a szimbolizmust 
majd negyedszázados késéssel akkor honosította meg Ady nemzedéke, amikor ott már újabb utakat 
törtek. Eszerint elszomorító az összehasonlítás: Ady Apollinaire kortársa volt, és Baudelaire meg 
Verlaine módján írt verseket. De mire támaszkodik ez az immáron hagyományossá vált felfogás, 
melyet Elorváth Jánosnál és Révai Józsefnél egyaránt megtalálunk? Mindenekelőtt stilisztikai, for
mai jegyekre, az olvasmányélmények biográfiai adataira és a kortárs kritika megnyilatkozásaira.
A kortárs kritika azonban értetlenül állt szemben az „új idők új dalait” zengő nemzedékkel, az 
olvasmányélmények pedig csupán az iskolai bizonyítványt mutatják be (kinek jutna eszébe Petőfi 
népies realizmusát azzal cáfolni, hogy a romantikus Vörösmartyt olvasta?). A stilisztikai bizonyító 
apparátus arról tanúskodik, hogy alkalmazói a szimbolizmust stílustörténeti kategóriának minő
sítették és lényegét a formában keresték. („Ez a forma a szimbolizmus.” -  írta Révai Ady verseinek
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formájáról.) De a stílusjegyek, melyeket feltártak -  a távoli fogalmakat összekapcsoló jelzős szer
kezetektől a szimbólumok alkalmazásáig -  legtöbbnyire még a francia szimbolizmust sem minősí
tik, mert fellelhetők az európai irodalom más korszakaiban is. Másfelől a szimbolista Verlaine és 
Mallarmé költészete között legalább annyi stilisztikai eltérést találhatunk, mint amennyi egyezés 
Verlaine és Ady között kimutatható.

E bizonyító eljárás leggyengébb pontja éppen a szimbólum fogalmának értelmezése volt. Már 
Goethe kifejtette, Lukács György pedig Az esztétikum sajátossága c. művében egy terjedelmes feje
zetben bizonyítja, hogy a szimbólum nem stilisztikai, hanem módszertani kategória és jelen van a 
művészetek egész történetében. Az irodalomtörténésznek éppen az a feladata, hogy a kérdéses kor
szakokat tárgyalva a szimbólumalkotás módjára vesse tekintetét, ennek funkcióját és változását 
keresse. Azt kutassa, hogy az első nemzedék a francia szimbolisták irodalmi korszakán iskolázva, 
hogyan teremtette meg a század új mondanivalóját kifejező modern magyar lírát; vagyis azt kell 
megvizsgálni, hogyan alakította át, hogyan korszerűsítette tanítóinak módszerét. Mert Ady nem
zedéke felszívta magába a francia szimbolizmus értékeit, eredményeiket beleépítette a magyar 
líra útjába, de ezen az úton azonnal tovább is haladt.

Bóka már egy korai tanulmányában azt fejtegette, hogyan emelkedett ki Babits a francia szim
bolisták „sejtelmes világából”, hogy lírája már az első köteteiben is konkrétabb, tárgyiasabb volt 
az övékénél, hogy éppen szimbólumai voltak szemléletesebbek és kézzelfoghatóbbak. Azt bizonyí
totta, hogy Babits képrendszerében inkább a régi holland tájképek világa elevenedett meg. A szim
bolizmuson túli Adyt fedezte fel akkor, amikor egy későbbi esszéjében arról írt, hogy Ady szimbo
lizmusa a valóság teljességére utalt és utat nyitva az egyszerűség és világosság felé megteremtette a 
lehetőségét az igazi népre és igazi múltra utaló lírának. Kimutatta azt is, hogy Ady versei hogyan 
törtek utat József Attila dalformája elé. Egy új stílus bölcsőjénél c. tanulmányában az első nemzedék 
szimbólumalkotásának módját elemezve szögezte le: „nem a szimbolikus kifejezési forma új tehát, 
hanem az a sajátos szimbolizmus, mely egyrészt szubjektív rendszert alkot, másrészt olyan fogal
makat emel jelképekké, melyek egyben a valóságra világító feloldásai és konzekvenciákra utaló, 
tettekre mozdító megvilágításai a szimbólumoknak”.

Mégis, Bóka, aki világosan megfogalmazta, hogy Ady kezdet volt és nem zárókő, „a jövendő 
küszöbe” volt, megindítója a modern magyar lírának, Bóka, aki jól hallotta, hogy Ady sajátos 
jambusverse éppen a szimbolizmus zsongító verszenéjét törte meg, aki jól látta: Ady szabad asszo
ciációi már egy új képrendszer felé vezettek, látásmódjának konkrétsága, néha tárgyiassága az új 
objektív líra felé mutattak -  Bóka soha nem szintetizálta e részletmegfigyeléseit, nem vonta le a 
belőlük kínálkozó következtetést. Tanulmányaiba végső soron átvette az első nemzedék szimbo
lizmusáról szóló hagyományos koncepciót. Nem tudhatjuk, hogy Ady-monográfiáját folytatva 
milyen végeredményre jutott volna, nem tudjuk, részletmegfigyeléseit hogyan összegezte volna 
későbbi tanulmányaiban. Ötvennégy éves korában, ereje teljében meghalt, és századunk irodalmával 
foglalkozó kutatásaiban, fő kutatási témájában feloldatlan maradt ez az alapvető ellentmondás -  
vagy talán, a kegyesebb utókor szavával : következetlenség.

A módszer

Ez a következetlenség Bóka tudósi munkájának módszerére vet fényt. Tanulmányai pezsegnek a 
fel-feltörő ötletek gazdag áramában, csillognak a részletek szépségében : soha nem is titkolta, arra 
szánta őket, hogy utókora majd szorgalmasan feléli a munkáját, „megírja”, amit ő csak fölvetett, és 
végiggondolja, amit félig gondolt. Ha úgy érezte, hogy írásainak hangulatát lerontaná egy nehéz
kesebb elméleti összefoglalás, akkor habozás nélkül elhagyta. Nem kioktatni : hatni akart. Többre 
becsülte, ha egy tanulmány elgondolkoztatja olvasóját, mintha erőszakosan meggyőzi. Jobban sze
rette, ha olvassák, mint ha jegyzetelik, amit írt. Az irodalomban az életet kereste, hogy is enged
hette volna meg, hogy holttá merevedett terminusokban írja le. A tartalom és forma egységét a 
tudományos műben is követelménynek tekintette. Ezért mindég arra törekedett, hogy tanulmá
nyaiban is megelevenítsen, ábrázoljon és éreztessen, ha kisebb mértékben is, de hasonlóan mint 
egy szépirodalmi műben. Ha a versnek hangulata van, akkor, úgy gondolta, a verselemzésnek is 
hangulatot kell teremtenie.

E célkitűzéséhez közel állt a francia impresszionista kritika iskolája. Tanulmányaiban úgy lépnek 
elénk az írók, mint ahogy Ernest Renan tanár úr lépett be a Collège de France előadótermébe,
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Jules Lemaître híres tanulmányában. „Belép, tapsolnak. Kis fejbólintással, melyet jó kedélyű mo
soly kísér, köszöni meg. Vállas, alacsony, kövér, rózsás arcú; nagy vonások. Hosszú szürkülő haj, 
nagy orr, finom metszésű száj ; egyébként pedig csupa gömbölyűség, és nagy fejét vállai közé húzva 
úgy mozog, mintha gurulna. Látszik, hogy örül az életnek és jókedvűen fejtegeti, miként alakult ki 
az a történelmi Corpus, mely magában foglalja a Pentateuch-ot és Józsué könyvét és melyet helyesebb 
lenne Hexateuch-пак nevezni.” — Látszólag üres fecsegés ez, valójában: sűrítés. Mert aki ilyen zseniá
lisan észrevette, hogy Renan lényege a pirospozsgás anyagiság, annak előbb nagyon alaposan el 
kellett olvasnia a Corpus inscriptionum semilicarumot, a Sur les langues sémitiques-et és az Histoire des 
origines du christianisme-ot. Csak az impresszionista kritikus a tudásanyagát a személyes élmény, ha 
más nem, olvasmányélmény varázsával akarta közvetíteni, tehát tömören és közérthetően, mellőzve 
a hosszadalmas és bonyolult okfejtést.
Ez volt a célja Bókának is, amikor a Nagyidai cigányok kiábrándult keserűsége köré odafestette a 

geszti Tisza-ház képét, ahogy Aranynak látnia kellett, ahogy a „megyei ellenzék ott sátorozott a 
hajdani gyűlölt adminisztrátor házában. Együtt búsultak a haza sorsa felett, rákönyökölve a dúsan 
terített asztalra... A búsuló főurak kedves mulatsága volt, hogy az udvari pap, mikor Tisza Lajos, 
aki természetesen az egyházmegye koadjutor kurátora volt, s a traktuális gyűlések után megvendé
gelte az egybegyűlt nagytiszteletű urakat, »megetette velük a fácán tollas fejét, a côtelette papírját, 
megpaprikáztatta a fagylaltot, megitatta a szájvizet, és szájöblítésre használtatta velük a teát.« 
Ezek a kopott, fényes és megzöldült, agyonkefélt, fekete magyarban fölvonuló falusi papok mégis
csak a megye legműveltebb értelmisége voltak, s községükben társadalmi állásuk magasan az 
Arany-féle kisnótáriusok, sőt írnokok fölött állt, s most látta, hogy röhögik őket az urak. Hogy 
visszagörnyedhetett jobbágyi múltjába ebben a környezetben!” Ez a megelevenítő, helyzetteremtő 
és környezetfestő módszer a művek magyarázatát szolgálta, nem öncélúan színesítette Bóka tanul
mányait. Ugyanígy írta le Eperjest, Ignotus diákéveinek színterét, és Oravicabányát, Király György 
szülőhelyét: szemléletük gyökerét, kritikáik későbbi irányát tudta e leírásokkal érzékletesen és tö
mören megragadni.

A példákat hosszan lehetne még sorolni. Bóka majdnem minden tanulmányban felhasznált 
szépírói eszközöket is, hogy elvont filozofálás helyett az irodalom és az irodalmi problémák élet- 
szerűségét sugallja. A műelemzéshez is a szubjektív élmény -  olvasói élmény -  elemzését tekintette 
a kiindulópontnak. Tételesen is írt arról, hogy a műelemzés nem más, mint annak a szubjektív 
hatásnak az elemzése, amelyet a mű az olvasóra tesz. Ez pedig az impresszionista kritika jellegzetes 
célkitűzése volt. „Aki eleve maga elé szegezett szempontok szerint olvas, az csak sematikus kritikus 
lehet : olvasni csak impresszionista módon lehet. A kritika legfontosabb eleme a hatáselemzés, hi
szen a kritikus nem valamely kartotékrendszer számára kritizál, hanem a jó müvek hatását akarja 
fokozni, a rossz művek hatását akarja megsemmisíteni, illetve az írónak akar segíteni azzal, hogy 
elmondja: miért hat helyesen vagy helytelenül a műve.”

A szubjektív benyomást elemző impresszionista kritika ellen már a századfordulón megindult az 
ellentámadás Franciaországban. Brunetiére már 1891-ben, fénykorukban bírálta Lemaître, Des
jardins és Anatole France kritikai módszerét, az Essay sur la littérature c. tanulmányában. Bár sok 
tekintetben éppen az ő munkásságához mérve lépett előre az impresszionista kritika, abban igaza 
volt, hogy a kemény ítélkezés, a pontos rendszerezés és a tárgyilagos szövegelemzés hiányát vetette 
a szemükre. Nálunk, Magyarországon, mégis -  a hazai pozitivizmus sekélyessége, majd a szellem- 
történet mesterséges homálya ellen -  újabb és újabb kritikus generációk nőttek fel Lemaître isko
láján. Az impresszionista kritika hatása egy tekintetben még ma is jótékony célt szolgál: eredményes 
gyógyszernek bizonyul, amikor irodalomkritikánkat, lapjainkban és folyóiratainkban belepi a 
szürke személytelenség, mondataiban egy színtelen és ötlettelen politikai zsargon csikorog.

Bóka a megelevenítés és élményszerűség célkitűzésében az érzékeltetés és hangulatfestés eszközei
ben Lemaître iskoláját követte. Mégsem volt impresszionista kritikus a szó eredeti értelmében, 
hiszen már pályakezdésekor sem vallotta az impresszionisták szubjektivista-realista filozófiáját. 
Egész pályáján az értékek viszonylagossága ellen küzdött, egy szilárd, esztétikai alapon nyugvó 
értékrend kialakításán munkálkodott. Mint írta: „Az impresszionista és az immanens kritikától 
ott válik el a marxista kritikus, hogy a hatás-elemzést, az írói szándék bírálatát objektív igazságok 
alapján végzi: objektív értékű módszerrel, hogy a végső szót nem szubjektív impressziója mondja 
ki, hogy az író szándékát nem fetisizálja, hanem a szándékot a megvalósulással és a hatással szembe
sítve, a társadalmi haladás szempontjából megbírálja.”
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Irodalomtörténetünk legfőbb módszertani problémája ma éppen az, hogy milyen eszközökkel 
tehet eleget a legeredményesebben ennek a követelménynek, vagyis hogy kidolgozza azokat a 
módszereket, amelyek a művek eleven hatásából kiindulva objektív tartalmuk lehető legteljesebb 
feltárásához vezetnek el. Irodalomtörténetünkben előtérbe lépett a műelemzés jelentősége. Bóka 
méltán híres volt elemzéseiről, a „miért szép?” kérdésére szenvedélyesen kereste a választ. Elemzé
seiben mégis inkább tehetségének, zseniális beleérző képességének tárházából élt, és rendszeres, 
aprólékos módszertani kutatással nem foglalkozott. Hitt a konkrét elemzés lehetőségében, de nem 
hitt abban, hogy általános érvényű módszerek is kido'lgozhatók. Ez a szkepszise néha egy-egy mód
szertani vitában konzervatív állásfoglalásra késztette.

Ma már másfél évtized távlatából világosan kirajzolódik, hogy az a vita, amelyet Vargyas Lajos 
verstana kiváltott, szélesebb körű irodalomtudományi-módszertani kérdéseket is felölelt. Végső 
soron az irodalom nyelvészeti megközelítéséről volt szó benne. Vargyas bírálói, Bóka is közéjük 
tartozott, e megközelítéssel szemben fejezték ki bizalmatlanságukat : attól féltek, hogy az akusztikai 
jelenségek leírásában szem elől téved a nyelv gondolathordozó szerepe, a verstani vizsgálatban a 
vers esztétikuma. Idealizmust kiáltottak, pedig éppen Vargyas törekedett arra, hogy a költészet 
szó szoros értelemben vett materiális alapjához, nyelvi anyagához hozzásegítse az elemzőket. Két 
évvel később, 1955-ben Bóka már egy lépéssel közeledett a Vargyas felvetette kérdésekhez. A Vers
tani problémák c. tanulmányában mégis határozottan azt hirdette, hogy „a leíró verstannak és a 
történeti verstannak az irodalomtudományban helye nincs, illetve az irodalomtudomány szem
pontjából úgy van jelentősége, mint a leíró nyelvtannak és a nyelvtörténetnek.” Ez pedig csak 
elég kis helyet biztosított, mivel a nyelvészet iránt az irodalomtörténet akkor még mindig ellenséges 
érzületet táplált. Éveknek kellett még eltelniük, mire az irodalomtörténet felfedezte a nyelvtudo
mányban, elsősorban a leíró nyelvészetben a történettudománnyal egyenrangú szövetségesét. 1958- 
ban a Verselemzés problémái c. tanulmányában már Bóka is elismerte, hogy az irodalmi művek nyel
vének és stílusának alaposabb, rendszeresebb vizsgálatára van szükség, máskülönben az irodalom- 
tudomány, mint mondta, „tudomány voltáról mond le”. Néhány alapszempontot is felvetett a 
rendszerezés megindítására, a rendszerezés munkájában az elemzés új tudományának kiépítésében 
azonban nem vett már részt több elméleti tanulmánnyal.

Bóka a verselemzés gyakorlatát művelte. Kozervatív elméleti állásfoglalásainak idején, az ötvenes 
években is, bővelkedtek tanulmányai a ragyogó megfigyelésekben és az elemzési ötletekben. Gom- 
bocz Zoltán tanítványa volt, nyelvésznek indult, s a nyelv rejtelmei akkor is rabul ejtették, amikor 
elméletben a nyelvészeti és verstani vizsgálódás érvényét kétségbe vonta. Érdemes figyelni, tanul
mányainak két gyűjteményében, miként gazdagodott, miként mélyült el elemzési készsége, hogy 
utolsó rádióelőadásaiban és cikkeiben e tudományág eddig legszebb magyar példáit teremtse meg. 
A Füst, az Esti sugárkoszorú és az Elégia elemzésében mesterremeket alkotott. De elemzéseinek sűrí
tett példatárát kínálja 1946-os József Attila-esszéje is. Részletes módszertani tanulmányban illenék 
összegyűjteni és rendszerezni azt az ezernyi ötletet, ahogy például József Attila jelzőiből kibontotta 
a világhoz való viszonyát, ahogy szürrealista képeit boncolta, ahogy felfedte a „ringatózás” mo
tívumszerepét költészetében, ahogy nagyító alá vette a keleti miniatúrákra emlékeztető képalkotási 
módját, vagy ahogy természetleírásaiban felfigyelt egy panteista mitológia jelentkezésére. Bóka 
bőkezűen ontotta az ötleteket, forrása soha nem apadt ki: versértő intuícióját mindig mozgásba 
lendítette a friss élmény.

Bizonyos, hogy a jövőben a műelemzés eszköztárának még tovább kell bővülnie és az eddiginél 
rendszerezettebb módszertani kutatásra van szükség. Az ötletszerűséget a tudatos tervezés, a meg
figyelést a módszeres vizsgálat váltja majd fel. A mű belső szerkezete, tartalmának teljes gazdag
sága, esztétikai minőségeinek együttese komplex történeti és leíró elemzést igényel, mely felöleli a 
biográfiai adatoktól a legapróbb formai elemig a mű megszületésének, struktúrájának és társadalmi 
hatásának teljes körforgását. De egy-egy bonyolult, gazdag tartalmú alkotás elemzése ily módon 
egész kötetnyi terjedelmet tenne ki. Olyan jelrendszer kidolgozása szükséges tehát, amely lerövidíti 
és meggyorsítja az elemzés munkáját. Ez a jelrendszer természetesen csak a mű struktúrájának, 
stilisztikai, formai elemeinek leírására és értékelésére vállalkozhat. Itt azonban annál is nagyobb 
szükség van rá, mivel e „külső” elemzés amúgy is csak út a mű lényegéhez, a jelentéséhez.

Az impresszionista kritika intuitív alapú élménysűrítése ma már nem elegendő, nem is mindig 
megbízható: új módszereket kell keresni. Az elmúlt években megindultak már az első kísérletek 
arra, hogy a matematikai logika és az információelmélet segítségével képletekbe sűrítsék egy-egy
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vers formai sajátosságait. A Columbia egyetem magyar származású tanára, Lotz János például 
feltárta József Attila szonettkoszorújának A kozmosz énekének teljes verstani struktúráját. E totális 
elemzésben egy egész füzetre való adatot és anyagot gereblyézett össze: a 210 rímelő sor 47 rímének 
bonyolult kapcsolódása, a szótagszám és ritmus pontos vizsgálata bizony nem kis feladat elé állítja 
a prozodistát. És ez csak a vers legkülső rétegének elemzése Lotz János vizsgálatának eredményét 
azonban egyetlen matematikai logikai képletbe sűrítette, tanulmányának végén, lehetőséget adva 
a jelrendszer értőinek, hogy ennek az egyetlen sornak az elolvasásával és megtanulásával birto
kukba vegyék e 15 X 14 soros vers minden verstani elemét.

Ha figyelemmel kísérjük a legújabb szovjet, cseh és lengyel kutatásokat, ha elolvassuk a Sebők 
Tamás, egy másik Amerikában élő magyar tudós szerkesztésében elkészült Style in language c. ta
nulmánykötetet, vagy a Helmut Kreuzer és Rul Gunzenhäuser összeállításában megjelent Mathe
matik und Dichtung c. gyűjteményt, akkor meggyőződhetünk róla, hogy az egzaktságra törő formai 
elemzések újszülött tudományága máris felhasználható eredményekkel rendelkezik. A hazai kuta
tások is megkezdődtek már, s biztató ütemben fejlődnek. Talán nincs messze az az idő, amikor a 
bölcsészhallgatók felső matematikát fognak tanulni, amikor az irodalmi folyóiratok hasábjait gra
fikonok ábrái tarkítják majd, egy-egy monográfia megírásához pedig kibernetikai gépre lesz szükség.

Bóka László életműve mégis arra figyelmeztet, hogy legyünk óvatosak: ha az irodalomtörténet 
elszemélyteleníti önmagát, akkor elevenségét és életszerűségét is elveszíti, s legalapvetőbb feladatá
ról mond le, arról, hogy a teremtő emberi szellemről beszéljen. A módszertani kutatásoknak abban 
az irányban kell tovább haladniok, hogy Bóka kritikáinak eszményét, az ember- és személyiség- 
központúság elvét megőrizve szállhassunk le egyre mélyebbre a művészi alkotás titkaiba.

A Moszkvai Művész Színház vendégjátéka
Színháztörténet egyetlen mondatban: Sztanyiszlavszkij és Csehov alapította két évvel a századforduló előtt — 
jövőre lesz hetvenéves. Ennyi idő emberi mértékkel mérve is tiszteletre méltó, egy színház életében meg éppenség
gel matuzsálemi kornak számít. A Művész Színház mostani, immár harmadik (a felszabadulás óta második) 
vendégszereplése azonban nemcsak arról győzött meg, hogy színház-matuzsálemek is lehetnek szellemileg ifjabbak, 
mint átmeneti, divatos irányzatok tojásából frissen kibújt, harsányan kakukkoló teátrum-újszülöttek, hanem 
ezenkívül más — lényegesebb -  tanulsággal is szolgált. Tulajdonképpen most nyílik majd igazán lehetőség a hazai 
színházelmélet és kritika előtt, hogy művészeten kívüli meggondolások vagy elkötelezettségek nélkül elemezze az 
együttes színháztörténeti és stílusteremtő jelentőségét. Első látogatásukkor, 1925-ben csak a Kosztolányi recenzió
jából is kicsengő elragadtatott rácsodálkozás lehetett a szovjet színház sztanyiszlavszkiji és meyerholdi-tairovi 
irányát egyaránt kevéssé ismerő, sőt a Herczeg—Molnár-dramaturgia visszahúzó ereje folytán mindenfajta európai 
színházi kísérletről lemaradt hazai kritika és néző optimális reagálása. Tizenegy évvel ezelőtt, 1956-ban pedig 
még nem tisztázódhatott kellő világossággal a dogmatikus irodalomszemlélettel való leszámolás utáni helyzet; 
már megtörtént Meyerhold és Tairov színházának „rehabilitálása” és az ún. „Művész színházi stílussal” szemben 
voluntarista módon elmélyített ellentétének feloldása, de úgy tűnik, nem kérhettük még számon azt a felismerést 
hogy a sztanyiszlavszkiji-dancsenkói módszeren alapuló színpadi megjelenítés egyike a korszerű színház lehetséges 
útjainak. Ma már -  és éppen a mostani vendégjáték után, hiszen bármennyire is jól ismerjük Sztanyiszlavszkijnak 
valamint tanítványainak teoretikus életművét, a döntő érvet végül is a praktikus gyakorlat, az élő színház szolgál
tathatja -  feltehetően arra is sor kerülhet majd, hogy a Művész Színház alkotótevékenységét a XX. század 
művészetében elfoglalt korszakmeghatározó jelentősége és a magyar színházkultúra fejlődését inspiráló befolyása 
kölcsönhatásában elemezze a szaktudomány.

Anélkül persze, hogy mindenáron megkísérelnénk az esztétikai kategóriák Prokrusztész-ágyába szorítani. 
A kialakulása óta hol egyedül üdvözítőnek tartott, hol lekicsinylőén emlegetett „Művész színházi stílust” nem 
lehet skatulyába kényszerítem. Nevezhetjük „pszichológiai realizmusnak”, „a drámai akciók naturalizmusának” 
vagy bármi másnak -  művészetük lényegéhez így nem jutunk közelebb. Jellemző módszerük: az elmélyült lélek
tani analízis, az aprólékosan kidolgozott, részletező előadásmód, mely az emberi élet teljességét akarja felmutatni.
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Ennél nagyobb vállalkozás aligha ismeretes a színház két és fél évezredes történetében. Ha Gribov csupa-báj 
Firszét és a gnómok félelmetes esetlenségével mozduló Szobakevicsét látjuk; Petker leheletfinom gesztusokkal 

jellemzett órását Pagogyin darabjában és ugyancsak őt a Holt lelkek női condrákban, szinte már az emberi lét végső 
határán vegetáló Pljuskinjaként; vagy Zujevátaz egyhelyben üléstől összenött-tagú, malackaarcú földbirtokosnő, 
Korobocska szerepében — szempillantás alatt világosan értjük Sztanyiszlavszkijt, aki „az emberi szellem életének” 
ábrázolását jelölte meg legfontosabb színészi feladatként.

Leginkább a Holt lelkek előadásán figyelhető meg a Művész Színháznak az az utolérhetetlen képessége, hogy 
a megmerevedés, múzeumi anyaggá válás veszélye nélkül örökíti az utókorra régi nagyjainak színháztörténeti 
értékű produkcióit. Olyan ez a Sztanyiszlavszkij rendezésében harmincöt éve műsoron levő előadás, mint az 
örökérvényű interpretációkat megőrző, egyre újabb nemzedékeket gyönyörködtető hanglemez — a régi, megkarcolt 
fonográf-felvételek recsegése és sercegése nélkül. Frissnek és elevennek hat Bulgakov regény-adaptációja is. Legfőbb 
erénye, hogy levegős : módot ad a színészeknek, hogy a gogoli csinovnyikok és vidéki vegetálásba fulladt nemesek 
posvány-tenyészetét saját művészi eszközeik teremtette véglény-figurákkal töltsék meg. A már említett szereplő
kön kívül az előadás valamennyi résztvevőjét felsorakoztathatnánk annak bizonyítására, hogy Sztanyiszlavszkij 
örököseinek művészete továbbra is a színészi alakításokban teljesedik ki. Nem véletlen, hogy a rendezők mind
egyike elsősorban színész (Sztanyiszlavszkij is az volt) : az ennyire figuráiban élő darabnál, mint a Holt lelkek, 
elképzelhetetlen nagyobb erény, mint a jellemek minuciózus pontosságú kidolgozása. (Arra viszont nem adott 
választ a vendégjáték, hogy nagy drámai konfliktusok közvetítésére mennyire alkalmas ez a játékmodor, amely 
nemigen él egy-egy lényeges gondolat vagy hangsúlyosabb jelenet kiemelésének lehetőségével.)

A szereppel való külső és belső -  biológiai és élettani -  azonosulást leginkább ezen az előadáson érhettük tetten. 
Szinte az volt az érzésünk, hogy leírt szöveg híján is mindenki magától értődő természetességgel tudná folytatni 
jelenetét a függöny legördülése után. (A második előadáson meg is történt, hogy Csicsikov és Nozdrev dialógusá
ban Belokurov felcserélte a holt lelkek vásárlásának kitalált indokait: a házassággal, illetve az úri társaság előtti 
tekintéllyel való érvelést. Nemhogy zavarnak nem volt semmi nyoma, de még csak az ilyenkor szokásos cinkos 
színészi összekacsintás is elmaradt. Livanov talán észre sem vette, hogy valami nincs rendben, hiszen nem betanult 
szöveget mondott, hanem Nozdrev spontán reagálásait közvetítette.)

A V. J . Sztanyicin rendezésében 1958-ban felújított Cseresnyéskert is lényegében az eredeti Sztanyiszlavszkij 
interpretáció gondolatát őrizte meg. A századelő hangulatos vidéki kúriáinak nosztalgikus-ironikus búcsúztatásá
ban itt egyértelműen az előtagon van a hangsúly, és ha „mai fülünk” inkább az ironikus felhangokat érzékeli is 
jobban, a csehovi érzelmek ambivalenciáját ez az előadás tolmácsolja autentikusan. Ebben a felfogásban Ranyev- 
szkaja egyértelműen tragikus figura. Alla Taraszova csupán pasztellszínekkel, szinte csak hanghordozással érzé
kelteti az asszony szertelen bohémságát, inkább a Lopahinok mohóságának áldozatul esett tehetetlenséget ábrá
zolja Ranyevszkájában. P. V. Masszalszkij Gajeve a gyerekkorból soha fel nem cseperedő, fennkölten szavaló 
„felesleges ember” típusa. A Holt lelkek csupa ideg, csupa mozgás Csicsikovja, Belokurov most elegáns és maga
biztos Lopahin, az újgazdagok és jövendő birtokosok minden fölényével, a „finom emberek” iránti megvetéssel 
és titkolt irigységgel. A„cseresnyéskertek” dekadenciája és az újgazdagok rámenőssége mellett Trofimowal és Anyá
val a jövő nemzedék tiszta szellemű, felszabadult vágyainak, merész álmainak levegőjét hozza be a színpadra. 
Külön említést érdemel. Sz. N. Garrel Sarlotta Ivanovna szerepében: a harsány szerepjátszását követő meditativ 
csendekkel egyszerre villantotta fel a nevelőnő ünnepeit és hétköznapjait. Az előadás megrendítően nagy alakítása 
A. N. Gribové, az öreg Firsz szerepében. Egy aggastyán, akinek a teste már halott s csak az a vékony szál tartja 
életben, amely egyetlen földi rendeltetéséhez köti: a Gajevről való gondoskodás. Ha feladatának eleget tett, az 
évszázados tölgyek mozdulatlanságával áll őrt gazdája mellett. S aztán, amikor egyedül hagyják a bezárt, lesöté
tített házban, a csehovi elpattanó húr pendülésének pillanatában hullik ki kezéből örökre a bot.

A Kreml toronyórája előadása -  a Holt telkekhez hasonlóan -  ugyancsak színháztörténeti jelentőségű, jóllehet 
Pagogyin a negyedszázaddal ezelőtti bemutató óta átdolgozta művét, s az eredeti Nyemirovics-Dancsenko- rende
zést is többször felújították. Mai terminussal akár dokumentumdrámának is nevezhetnénk az Októberi Forradalom 
utáni viharos idők légkörét a történelemkönyvek szószerinti hűségén túl a megjelenítés erejével rekonstruáló 
színművet. Ez indokolja, hogy a Művész Színház európai és amerikai turnéin az állandó műsordarabok egyike 
Zabelin mérnök emberi drámája. Gyors tudati metamorfózisa talán vesztett valamit nagyerejű, romantikus 
pátoszából, viszont annál elevenebbek maradtak a NEP-korszak jellegzetes figurái: feketéző kereskedők, rém
hírterjesztő kispolgárok, deklasszálódott arisztokraták. És eleven természetesen Lenin alakja, akit B. A. Szmirnov 
a korabeli filmhíradókból is ismert, jellegzetes apró gesztusokkal és a lenini szellemiség egész ívének felrajzolásával 
úgy ábrázol, hogy egyszerre teremti meg a történelmi alak és a drámai hős igazságát. Zabelin mérnököt a második 
előadáson M. P. Bolduman játszotta. Nem az elefántcsonttoronyban élő, elvont típus-értelmiségit formálta meg 
(ez a Zabelin nem menne az utcára gyufát árulni), hanem a világnézetileg óhitű makacs szabotőrt -  a dráma 
Zabelinjét. Petker már említett kongeniális órása külön tanulmány: valójában ebből az egyetlen alakításból 
oktatni lehetne Sztanyiszlavszkij valamennyi szerepformálási elvét. Alla Taraszova (Zabelina), L. F. Zolotuhin 
(Ribakov) M. V. Anasztaszjeva (Mása) kiváló játéka mellett a legapróbb epizód alakítóját is meg kellene említe
nünk a néma szereplő M. V.Jurjeva érdemes művészig (Nő csipkékkel). Az egyik este főszerepet játszó, másnap 
statisztáló művészek lényegtelen feladatot nem ismerő játékszelleme a színészetika fogalmának sztanyiszlavszkiji 
értelmezéséről és nagyfokú művészi alázatról vall.
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Két mai szovjet dráma, Lev Sejnyin S ú lyo s  v á d  és V. Lavrentyev T is z te ld  a p á d a t c. színműve egészítette ki 
vendégeink budapesti repertoárját. A Művész Színház tevékenysége kezdettől fogva összeforrt az új dráma ügyé
vel: elsőként adott színpadot Csehov, majd később Gorkij drámáinak. Az írókkal való szoros együttműködés, a 
gondos dramaturgiai munka az Októberi Forradalom után is folytatódott, példa rá a szovjet színház történetének 
egyik legnevezetesebb eseménye: Vszevólod Ivanov Páncélvonat c. drámájának előkészítése és színpadra állítása 
1927-ben. B. N. Livanov és J. M. Tarhanov rendezők láthatóan ezt a gyakorlatot igyekeznek folytatni. Mindkét 
bemutatott drámából világosan látszik, hogy a Művész Színház sajátos igényei formálták: a legkülönfélébb 
zsánerfigurák sorát vonultatják fel, hogy -  akár dramaturgiai engedmények árán is -  jobbnál jobb kabinetalakí
tásokra adjanak alkalmat. A Súlyos v á d  például egy 1918-ban elkövetett állítólagos árulással megvádolt kommu
nista ügyének tisztázását kíséri nyomon. Lehetőség nyílna itt akár a gyanúba került gyárigazgató, akár a bizalom 
kérdésében állásfoglalásra kényszerülő КВ-titkár, vagy éppenséggel a múlt immár történelemmé vált harcaival, 
a felelősség súlyával először találkozó fiatal nyomozó drámájának kibontására. Csakhogy a szabályok szerint 
mindhárom esetben kamaradráma születne. Sejnyin más utat választ. Szinte a detektívtörténetek szigorú kérlel- 
hetetlenségével, a tényékhez ragaszkodva szegődik a vádlott Loginov (B. A. Szmirnov) múljának nyomába. 
Kargin, a fiatal nyomozó (N. V. Penykov játssza kitűnően) egyenként kutatja fel az egykori események élő tanúit, 
hogy kiderítse: miért kegyelmezett meg 1918-ban Dutov atamán Loginovnak, míg hat társát kivégeztette. Végül 
eljut egy volt kereskedőhöz, aki bevallja: ő já rt közben az atamánnál Loginov érdekében. Lánya szerelmes volt 
Loginovba, ő pedig a férfi megmentése fejében azt szabta feltételül, hogy örökre mondjon le róla.

Bár a hosszadalmas vizsgálat némileg lelassítja és szétforgácsolja az eredeti drámát, a nyomozás epikus szálára 
felfűzött életsorsok izgalmas körképet adnak a mai emberek egy-egy típusáról. Az alakítások közül -  talán éppen 
mert a figura az egyedihez és nem a típushoz áll közelebb -  kiemelkedik A. P. Georgijevszkaja apácafőnöknője 
és M. I. Prudkin notórius hamis tanúja.

A T i s z te ld  a p á d a t drámai összeütközések rendszere helyett eleve csupán egyetlen helyzetet épít fel azzal a nyíltan 
vallott szándékkal, hogy három nemzedék minél több tagját merítse meg a mai szovjet élet néhány minden nap 
adódó konfliktusának áramában. Tulajdonképpen lehetetlen elmondani, hogy mi is történik a darabban, annyira 
nincs egységes cselekményszála vagy drámai erőtere. A Kicsigin család egy napját látjuk. Látogatóba érkezik 
faluról a családfő apja egy másik öreggel, akiről kiderül, hogy Kicsiginék fogadott fiának nagyapja. Mindketten 
azzal a szándékkal jöttek, hogy a „jussukat” követeljék, amin főleg anyagiakat értenek. Az érzelmi zsarolás nem 
jár eredménnyel: megtudjuk, hogy a fiú, Makszim mindvégig édesanyjaként tisztelte és szerette nevelőanyját. 
Makszim ezen a napon szakít menyasszonyával, mert sugárfertőzést kapott, és úgy érzi, nincs joga a családalapí
tásra. A másik két testvér élete ugyanakkor kedvező fordulatot vesz: Irina tisztázza viszonyát vőlegényével, a 
bevonulás előtt álló Vszevka újdonsült menyasszonyát pedig befogadja a család.

Az inkább életképek sorozatának, mint valódi drámának tetsző színmű tablótechnikája, az egyes szituációk 
anekdotikus elemekkel való „kibélelése” ismét virtuóz teljesítményekre serkenti a kitűnő művészeket, akik lát
hatóan jól érzik magukat a változatos figurateremtő lehetőséget kínáló, bár gyakran lélektani buktatókat is rejtő 
szerepekben. Főként az ő érdemük, (és J . M. Tarhanov rendezőé), hogy ezen az estén is friss, üdítő színházi élmény
ben volt részünk.

A Művész Színház előadásai a tökéletes spontaneitás hatását keltik. Mintha minden az adott pillanatban, 
a szemünk előtt születne. Az ilyenfajta színpadi természetesség előfeltétele a részletek szigorúan pontos kidolgo
zása. Ezek a produkciók nem olyan értelemben kidolgozottak, mint például a Royal Shakespeare Company 
Tévedések v lg já té k a ,  vagy a Berliner Ensemble A rtu ro  U ija. Nem egyfajta akrobatikus, pantomimikus kiszámítottság, 
hanem elsősorban a szereppel való lélektani azonosulás jellemző rájuk. A színész a végsőkig elsajátítja szerepének 
emberi világát, teljes szociológiai hátteret rajzol köré, belehelyezkedik múltjába és jövőjébe. Ha a korszerű szín
játszást rosszul értelmezők miatt újabban majdhogynem restelkedve mondjuk is ki minden szerepalakítás sine 
qua non-ját: az átélést, akkor most, a Művész Színház előadásait látva végérvényesen vissza kell helyeznünk 
jogaiba ezt a fogalmat, amit igazi színház valójában persze sohasem diszkreditált.

Sietek hozzátenni azonban, hogy a Művész Színház játékstílusa egyéni, utánozhatatlan és megismételhetetlen. 
Csak olyan együttes képes rá, amelyik generációk során adta tovább szellemiségét és hagyományait, s az új 
nemzedék könyvekből tanulható elvek helyett a mindennapi táplálkozás természetességével fogadja be a még ma 
is aktív Sztanyiszlavszkij-kortársak tapasztalatait. Ez a beilleszkedés a Művész Színház mai, harmadik generációja 
számára nem a leckefelmondás kötelességét jelenti, hanem elsősorban biológiai felkészültséget feltételez: a rekesz
izmok és idegek működésének „beállítását”, a régiekkel való azonos hullámhosszra hangolódást. (G. G. Konszkij- 
ról, a H o lt  le lk e k  kormányzójának alakítójáról mondta az előadás egyik 35 éve állandó szereplője : alig észrevehető, 
hogy csak beugrással játszik a darabban. Később kiderült, hogy a „beugrás” -  négy éve történt.)

Olyan színházat láttunk Pesten, amelyik nem tűri a rendezői önmutogatást, a sztárkultuszt, a semmiből felfújt, 
súlytalan léggömbprodukciót, hanem teljes energiával és feltétel nélkül azonosulva a vállalt drámai anyaggal, 
a színész révén realizálja az író gondolatát. És ez tanulságnak nem is kevés.

K o lla i T am ás
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Új magyar drámák
Az elmúlt évek stagnálásával, hitetlenkedésévcl szemben egyre jobban szaporodnak a magyar dráma front- 
áttörésének, helyére szökkenésének jelei. Mellőzve a teljes kép felvázolását -  hiszen néhány kitűnő írás már több 
ízben tudósított, értékelt fővárosi és vidéki ősbemutatókról -  ezúttal az eddig háttérben maradt, kellő publicitást 
nem kapott produkciókra irányítjuk a figyelmet, továbbá megkísérlünk híradást nyújtani az utóbbi évek kétség
telenül legjelentősebb tettéről és eredményéről, a múlt év végén befejeződött és eredménnyel zárult drámapályá
zat díjazott alkotásainak bemutatóiról. Ügy tűnik, hogy a jelenlegi évadban nagyobb a lelkesedés, a vállalkozó
kedv, összefogottabb, tervszerűbb a színházi apparátus, a sajtó és az állami támogatás együttes, új magyar drá
mákat dajkáló tevékenysége. Mindennek eredménye az ősbemutatók számszerű növekedése, új drámatörténeti 
típusok jelentkezése és izgalmas, korszerű rendezésben való színrevitele, s a legnagyobb eredmény : kitörés egy 
bűvös tematikai körből, a privatizáció lassan megunt köréből.

Először tehát a már meglevők, a régebben elkészült, de különböző okokból színpadra még nem került alkotások 
bemutatására került tömegesen sor. Németh László újabban vidéki színházaink számára is állandóan izgalmas vál
lalkozás, s darabjainak színrevitelében a most is jeleskedő veszprémi színháznak sok-sok tapasztalata van. így vál
lalkozhattak a Papucshős bemutatására, amely persze éppen egy vidéki város közegében igazán izgalmas, már ami 
a közönség egy részének reagálását illeti. Miképpen gyűri le egy nagy tehetségű embert felesége vezérletével kicsi
nyes, kisvárosi környezete egy dunántúli városkában, egy okos, tiszta szándékú nőalak minden erőfeszítése ellenére 
-  ez az, ami a rendezőt, Horvai Istvánt és a színészeket izgathatta, s ami -  ilyen vagy olyan kifogások ellenére is -  
izgatta a vidéki és később a budapesti előadások jóvoltából, a fővárosi közönség nagy részét. A C sapda  a miskolciak 
interpretálásában Németh László egyik újabb alkotásával való kísérletezést jelentette, tehát már a vállalkozás 
ténye is külön érdeklődést keltett. A téma persze nem új, Némethnél sem az, s nem is a legjobb dramaturgiájú da
rabja, de Puskin sorsának drámai formában történt megfogalmazása újból ráirányította egy vidéki színház közön
ségének a figyelmét a művész és társadalom, politika kapcsolatának kérdéseire. Nem feladatunk itt azt vizsgálni, 
hogy e Németh-darabok milyen értékűek. Inkább azon tűnődünk, hogy lám, az elmúlt évek gyakorlatával 
szemben ma már arra is telik színházaink figyelméből, hogy egészen eredetire, műsorpolitikailag is újra, sőt, dráma- 
és irodalomtörténeti szempontból is jelentős tettre vállalkozzanak. Ide kívánkozik egy újabb bemutatónak a mélta
tása. A lelkes veszprémiek -  ismét Horvai István rendezésében -  vitték színre Sarkadi Imre nemrég felfedezett, 
nyomtatásban még meg nem jelent művét, a H á z  a város m ellett című drámai torzót. így kell rögtön jellemeznünk a 
művet, amely -  mintegy az O szlo p o s Sim eon  elődjeként -  Sarkadi démoni erőkkel viaskodó lelkének zseniális részle
tekben pompázó, de vázlatos, erőtlen jeleneteket is tartalmazó produktuma. A tett figyelemre méltó, a rendezői 
szándék koncepciózus, kár, hogy mindezt nem támasztotta alá a több vonatkozásban vitatható szereposztás, vala
mint a kései Sarkadi-művek interpretálásában elengedhetetlen feszes ritmus.

Szerepeltek az elmúlt hónapokban vidéki színpadokon mai középkorú, de máris igen sok nemzetközi sikert is 
arató írók művei, például Gyárfás Miklósé (Miskolc, Veszprém) és Hubay Miklósé (Miskolc). Gyárfás a Joh an n a  
é jsza k á já v a l -  egyrészt bravúros, modern dramatúrgiájú darabot alkotott, másrészt -  újabb drámáiban gyak
ran tapasztalható módon — finom érzékkel boncolgatott aktuális etikai és politikai problémákat. Hubay 
Miklós — sok kritikus által kifogásolt dramaturgiai hibái mellett — R ó m a i karn evá ljá b a n  — kitűnően közvetít, 
sok-sok áttételességgel művészetikai és ugyancsak politikai kérdéseket, jól ötvözve egyéni, kesernyés hangu
latát egy nagy lehetőségeket adó, igazán irodalmi témával. E két vállalkozás is bizonyítja, hogy a vidéki 
színjátszás is képes interpretálni közönsége számára intellektuális jellegű, feszültségű új magyar darabokat. 
Itt emlékezünk meg Gáspár Margit darabjáról, a H a  elm ondod, le tagadom  veszprémi és debreceni sikeréről. (Azóta 
a Madách Színház is bemutatta !) A szerző a színpad törvényeinek kitűnő ismerője, s a felszabadulás óta több ízben 
jelentkezett már jól megfogott, aktuális problematikájú, többszörös telitalálatot jelentő darabjaival ( Ú j  isten  
T h ébában , É g iháború , H am lelnek nincs ig a z a ) . Ismeretes, hogy e műve évek óta bemutatásra várt, s most egyszerre 
két színház vállalkozott vidéken színrevitelére. Ügy véljük, e vállalkozás mögött az is van, hogy közéletünk egyre 
jobban elbírja az egészséges, jó szándékú bírálatot, s ugyanakkor művészeink is egyre nagyobb felelősséggel nyúlnak 
hozzá a kényesebb témákat megfogalmazó darabokhoz. A kitűnő dramaturgiai munka nyomán mindkét produkció 
irányítója és együttese láthatta, hogy — Hermann István szellemes megfogalmazása szerint — itt egy mai tündérjá
tékról, paraboláról van szó, s ebben az értelmezésben már rögtön nem lényeges, hogy a főszereplő Viki miért éppen 
orvosnő, ideggyógyász, s miért csak ő lát tisztán stb., stb. Viki tulajdonképpen jelkép, az ész, az ifjúság — s minden 
erőltetettség nélkül mondhatjuk — legfontosabb mai politikai törekvéseink jelképe, s ha úgy tetszik, egy talpraesett 
szocialista tündér is, aki céltudatosan bogozza ki az összegubancolódott szálakat, s elősegíti a jó érdekében történő 
végkifejlést. Nem a politikai-társadalmi helyzet pesszimista bírálata, hanem éppen az egészséges erők győzelmébe 
vetett hit árad ebből a darabból. Itt jegyezzük meg, a fenti produkciók rendezői, Horváth Jenő és Miszlay István 
nevének megemlítése után, hogy az évad elején a Szegedi Nemzeti Színház is bemutatott egy mai magyar darabot. 
Igaz, hogy ez a mű -  Vas István-Illés Endre T r is z lá n \a  -  immáron egy évtizedes, s annak idején szép sikerrel já t
szották a Jókai Színházban, szegedi bemutatása mégis revelációként hatott. Régebben részben a kritika, másrészt 
az előadásra vállalkozók is úgy hitték, hogy a T r is z tá n  mindössze azért érdekes, mert az újromantikus verses drá
mák sorát gyarapítja. Mindazok, akik látták a szegedi felújítást,érezhették, hogy a mű sok-sok modern asszociációra 
adott lehetőséget, s a kitűnő előadásban (Bozóky István rendezte) ott izzott, feszült megannyi mai etikai probléma:
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A férfi és nő kapcsolatának, a kiemelkedő képességű és szándékú ember és kisszerű környezete harcának kérdéseit 
boncolgatta a darab bemutatásával a szép ensemble-játékot produkáló együttes.

A győri Kisfaludy Színház bravúros gyorsasággal és munkával segített színpadra egy új magyar, paraszttémájú 
darabot, Taar Ferenc Örök harag című színművét. Főképpen a színház igazgató-főrendezőjének, Várady György
nek köszönhető, hogy február elsején már megvolt a bemutató a darab színpadi változatából. A mű megítélésében 
különböző, gyakran igen élesen megfogalmazott kritikai szempontok csaptak össze, néhány tény azonban vitat
hatatlan. Tény elsősorban az, hogy az utóbbi fél évtizedben a paraszttémájú darab úgyszólván eltűnt színpad
jainkról. (Nem biztos persze, hogy az a kérdés lényege, hány paraszttémájú darabot ad a magyar drámaírók 
tábora a mai magyar színháznak, de hát azért ez sem mindegy.) Taar érdeme elsősorban az, hogy vállalkozott a 
parasztság egy jelentékeny rétegének, a tanyasi parasztság életének ábrázolására, s ezt ráadásul úgy tette, hogy 
művének -  minden tiszántúli specialitása, íze, jellegzetessége ellenére is -  általános mondanivalója van : közösségi 
társadalomban élünk, a parasztság számára sem az ma már a fő probléma, hogy vállalja-e ezt a közösségi élet
formát, konkrétan a termelőszövetkezetet, hanem az, hogy miképpen tud megszabadulni kicsinyes, visszahúzó, 
anakronisztikus, ma még tragikomikus, holnap talán egyszerűen csak komikus tulajdonságaitól, tudatmaradványai
tól. Darabja részben szociografikus jellegű, tartalmú alkotás, s ilyen vonatkozásban sikeresen egyesített két nagyon 
aktuális irodalmi, illetve félig irodalmi tendenciát, a szociografikus és belletrisztikus parasztábrázolást. Mindehhez 
hozzátehetjük még, hogy a darab modern dramaturgiai felépítésű (bár korántsem hibátlan), szerkezetében, 
jellemábrázolásában, de nyelvi anyagában is a tragikus és komikus jellemvonások, tendenciák sajátos vegyítésével. 
Egyúttal alkalmat adott arra, hogy két kitűnő színészünk, Görbe János és Solti Bertalan tovább gyarapítsa nagy
szerű parasztábrázolásainak számát.

Krónikánkat a drámapályázat több díjazott műve bemutatójának méltatásával fejezzük be. H. Barta Lajos 
Kiáltás című műve nehéz feladat elé állította a Katona József Színházban színre került alkotás rendezőjét, színé
szeit, és alaposan meghökkentette a kritikusokat is. Az író annak idején nagy port kavart, a bűnügyi krónikában 
szerepelt esetet írt meg eredetileg Tanúvallomások és közjáték címmel ellátott darabjában. Sajátos formájú, szerke
zetű alkotás, montázsszerűen összevágott mondatokból, kisebb-nagyobb jelenetekből, egy szép monológból, hagyo
mányos drámai jelenetből s újból montázsszerűen összevágott mondatokból áll. E forma, e felépítés oratórium
szerű, szigorúan megkomponált szerkezetével, s a látszólagos összevisszaság ellenére gyakran nagy programzenéi 
alkotásokra emlékeztet. Nem vitás, hogy az íróra erősen hatottak az irodalmi színpad mozgalom egyes eredményei, 
amely mozgalom nem csak az amatőr színjátszás egyik erős, modern hajtása, hanem egyúttal ihletője, terem
tője új színpadi, vagy ha úgy tetszik, pódiumi formáknak. Mindezek alapján világos, hogy szinte teljesen re
ménytelen és felesleges konzervatív vagy mindennapi esztétikai-dramaturgiai normák szerint ítélkezni a mű fölött, 
amelynek különben van egy, fentebb már említett, sikerült része, özv. Csernyik Andrásné monológja. Both Béla 
rendezése kellő stílusérzékkel és alázattal, lelkesedéssel szolgálta a szokatlan ügyet, a színpadkép — Csányi Árpád 
jóvoltából is — puritán, kifejező, egyszerű, a színészek sallangmentesen, manírok nélkül játszanak, Kohut Magda 
alakítása pedig rendezői és színészi telitalálat, lenyűgözően nemes, egyszerű, hivalkodásmentes. Nem egyszerűen 
apagyilkossági történet ez, hanem lélektanilag és társadalmilag elég alaposan indokolt, motivált igazságtevés, 
egy kis közösségnek, egy szomorú sorsú családnak felemelkedését példázó „boldog ember”-történet, sok részlet
szépséggel, katarzist okozó megformálással. Tisztelet illeti a Nemzeti Színházat, hogy ezt a meghökkentő, 
felrázó művet példamutató gyorsasággal és alapossággal vitte színre a belváros közepén levő kamaraszínpadán.

Sándor Iván Tiszaeszlárít a Miskolci Nemzeti Színház együttese mutatta be. Lendvai Ferenc igazgató-rendező 
világosan látta, hogy a mű csak részben szól a hajdani tiszaeszlári bűnperről, azaz az antiszemitizmus akkori és 
esetleges mai gyökereiről. Sándor Iván finom érzékkel és erkölcsi fegyelemmel mai asszociációkat is teremt, azt 
vizsgálja, miképpen tud eljutni egy kis közösség vezetője, néhány tagja odáig, hogy legjobb akarata ellenére olyas
miket valljon, melyek nem igazak, csak egy adott pillanatban a kérdéses közösség megmentését szolgálják. A mű így 
egyszerre történelmi dokumentumdráma, kölcsönözve elemeket a krimik eszköztárából, izgalomkeltő módszeréből, 
másrészt modern problémákat boncolgató erkölcsdráma is. Az első felvonás kitűnően sikerült, s bár a feszültség he
lyenként lankad, a további felvonások, jelenetek nem egyforma színvonalúak, a mű mégis jelentékeny tett és ered
mény. A rendező mindennek megfelelően nem kívánt aprólékos részletezéssel korrajzot adni, hanem nagyvonalú, 
általánosításra, fokozottabb gondolati munkára serkentő színpadképet terveztetett Bartha Lászlóval, elvonttá tette 
a színészek játésktílusát, s valamennyi közreműködő művészét szép, sallangmentes, intellektuális feszültségű játékra 
késztette. A rendező és a színészek, tervezőművészek munkáját színvonalasnak tartjuk, s a miskolciak szempontjá
ból az elmúlt időszak legszebb teljesítményének.

A Szegedi Nemzeti Színház Salamon Pál Méz a kés hegyén című díjnyertes darabjával vett részt ebben a sorozat
ban. Salamon már első drámai alkotásában is etikai érzékével tűnt ki, ebben a művében ez az érzékenység egyete
mes távlatú. X II. Károly svéd király és Nagy Péter orosz cár tettein keresztül azt vizsgálja, mi a feltétele annak, 
hogy az ember az emberért is cselekedjék, s ne csak az emberiségért általában. Másképpen megfogalmazva: kutatja 
a hatalom különböző felhasználásának módozatait, a hatalom és nép kapcsolatát. Modem példaképekre emlékez
tető dramaturgiával nagyszabású történelmi parabolát írt, s a példaképek említése ezúttal igazán nem rosszindu
latból történik. Valljuk, hogy az új magyar dráma megújhodásának egyik kulcskérdése -  a tartalmi kérdések elsőd
legessége mellett -  a dramaturgiai megújhodás, korszerűsödés, s nem tartjuk helytelennek, ha egy újabb drámaíró
nemzedék a legmodernebbektől és legnagyobbaktól tanul, ha ehhez, mint Salamon esetében -  őszinte szándék és
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aktuális eszmeiség párosul. A Méz a kés hegyén szerkezete -  bár értjük az író elgondolkoztató szándékát -  mégis 
túlzottan bonyolult, s az egész mű némiképpen központi gondolat, vezérfonal nélküli, talán állásfoglalás szem
pontjából is bizonyos ingadozással küszködő, a tett azonban ebben is jelentékeny, szubjektív őszinteségéhez nem 
fér kétség, formailag-művészileg pedig mindenképpen előrelépés az író pályáján. Angyal Mária rendező sok 
tekintetben kitűnő munkát végzett, kamaraelőadásnak rendezte Salamon sok színből, sok szereplőből álló művét, 
egy színészre több szerepet is rábízott, s így jó együttesjátékot teremtett, Székely László értően megkomponált 
színpadképének segítségével.

Görgey Gábor Rokokó háborúba, jelentette talán a legnehezebb rendezési és színészi, tervezői feladatot a kaposvári 
Csiky Gergely Színház számára. A mű egy mai imperialista nagyhatalom (érezhetően az USA) embertelen és anak
ronisztikus tendenciáinak ábrázolása, az abszurd dráma eszközeivel. Valósággal kórkép, maró szellemességgel, 
kitűnő ötletekkel megírva, s így az író arra is példát mutat, hogy miképpen funkcionálhatnak ezek a most már 
nálunk is eléggé ismert groteszk elemek, ötletek egy politikailag teljesen világos és számunkra nagyon hasznos mon- 
danivalójú darabban, ténylegesen pozitív értelemben. Sándor János rendező méltó társa volt a szerzőnek, a szó 
gyakorlati értelmében: együttesjátékot teremtett a színház legjobb művészeinek segítségével (akik közül három, 
Tímár Éva, Demeter Hedvig s Máriáss József díjat is nyertek alakításukkal a nemrég megrendezett kaposvári 
fesztiválon), ontotta a remek ötleteket a groteszk játékstílus megteremtése érdekében, nemegyszer nyíltszíni tapsot 
aratva rendezői gegjeivel. Székely László díszlettervező itt is remekelt, bizarr stílusú, játékos-jelzéses és mégis lát
ványos díszlete elősegítette a néző gondolati munkáját.

Elmondható ez még az eléggé fanyalgó kritikát kiváltó szolnoki bemutatóról is. A Szigligeti Színház az ugyan
csak díjnyertes Bágyoni-darabot, a Hogy látva lássanak című színművet mutatta be, Lovas Edit invenciózus, modern 
fantáziájú rendezésében, Fehér Miklós kitűnő díszleteivel. A tavalyi évadban A Botlár-ügy című művel sikeresen 
szerepelt Bágyoni Attila új darabjával a krimi és mai erkölcsdráma ötvözetét próbálta megteremteni, s mind a 
zsűri bírálói, mind a lelkes munkát végzett szolnokiak ezért láttak fantáziát a  darabban. Érdekes módon az előadás 
a nagyközönség előtt sikert aratott, a kritikusok azonban eszmei és művészi fogyatékosságokban marasztalták el. 
E kétfajta értékelés minden bizonnyal a darabot illető dramaturgiai beavatkozásnak is köszönhető. A szolnokiak 
ugyanis nem vállalták a mű krimi-burkát, keretét, s azt szinte teljesen elhagyták. így lerövidítették a művet, kidol
gozatlannak tűnt ennek következtében a darab több figurája, s felületesnek mutatkozott az író szemlélete, alkotói 
módszere. Az eredeti mű sem volt hibátlan alkotás, mindössze jó, szórakoztatásra alkalmas, ilyen lehetőséget 
biztosító darabnak mondható.

Krónikánkban nem tekintettük át az egész évad termését. A következtetések azonban így is levonhatók, újból 
hangsúlyozva, hogy például a Thália Színház Örkény- darabja körüli bábáskodó munkáját s még több, régebben 
már e folyóirat lapjain méltatott eredményt nem volt feladatunk értékelni. Ezekkel együtt kiváltképpen indokolt 
optimizmusunk, a magyar drámaírás kezd kimozdulni -  valljuk be őszintén -  provinciális ízű elmaradottságá
ból, s már számottevő értékeket is kezd produkálni.

Rögei József

Norvég színház Budapesten
Vendégjátékra érkezett a Madách Színházba az oslói Det Norske Teatret Ibsen Nórájával, amelyet -  költői, 
drámai és dramaturgiai értékei mellett — a nőemancipáció iránydrámájának ismerünk. Problematikája ebből a 
szempontból idejét múlta volna, a modernizálásnak pedig mélyen realista korhoz kötöttsége és korba ágyazottsága 
miatt ellenáll. Vendégjátékra éppen a Nórát választani kockázatosnak látszott tehát, részben ezért, részben 
amiatt, hogy elsősorban dialógusra épül, s nyelvi közvetítés híján elveszti ez egyetlen eszközét. Látványossággal 
és külső mozgással, a darab természete folytán, a veszteséget nem lehet pótolni. Az egyetlen mód, ahogyan a norvég 
színészek idegen nyelvű közönségükhöz hozzáférhettek, az alakformálás plasztikussága volt. Erre Ibsen megadott 
minden alkalmat, s Tormod Skagestad, a rendező valóban semmit sem hagyott kihasználatlanul. Gyors és éles 
kontúrú játékot parancsolt, s az volt a legfőbb törekvése, hogy az alakokat bevésse a néző emlékezetébe, néha 
-  főként a könnyedén mozgékony Helmer és a nem érzelmes, inkább keserű humorral dolgozó Rank doktor 
esetében -  a nálunk szokásostól eltérő módon. Törekvése sikerült, s igazolta választását is. Nem ment számunkra 
veszendőbe Ibsen mesteri drámájának egyetlen mozzanata sem, és emellett élő és hatásos színházat is kaptunk, 
erkölcsi tanulságul pedig azt a ma is érvényes tételt, hogy a férfi és nő együttélése csak kölcsönös tiszteleten és 
bizalmon alapulhat, hazug „hierarchián” és önáltatáson nem. A századforduló ruháiba öltöztetett alakoknak ez 
az igazsága mindkor időszerű.

A norvég társulat előadásában kidomborodott ezenfölül a drámának egy másik -  atmoszferikus -  vonása is, 
amely különös nyomatékkai látta el minden mozzanatát. Norvég színészek játszották legnagyobb nemzeti klasszi
kusukat, akinek szavai, egyes mondatai a nemzet érzületi közkincséhez számítanak. Magyar színész a Bánk bánt 
vagy Madáchot, angol Shakespeare-t, francia Corneille-t nem mondhatja nagyobb áhítattal, több becsvággyal 
és ösztönös nemzeti sajátlagossággal. Egy szakavatott rendező barátom megjegyezte az előadás szünetében, hogy 
Monna Tandberg úgy játssza Nórát, ahogy nálunk az antik drámahősnőket szokták. És valóban: minden szónak 
érzelmi és indulati hangsúlyt adott, minden hangsúlyt gesztussal nyomósított és kísért, minden érzelmi rezdületet
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szemléletes arc- és testjátékkal fejezett ki; s ez aligha csupán az idegen nyelvű közönségnek szólt, inkább az 
írónak, a nemzeti klasszikusnak. Monna Tandberg játéka így a színészi ábrázolásban érvényre juttatta Ibsen 
költőiségét is, s a játékosságtól az öntudatosságig teret adott a jellem belső fejlődésének. Nóra szerepe minden
képpen hálás szerep: Monttá Tandberg a fentiek értelmében klasszicizáló realista alakítása kétségkívül elsőrendű 
teljesítmény. Nemcsak központi szerepe révén, hanem egyéniségének pillanatról pillanatra változó színeivel és 
érzelmi hullámaival Nóra fiatal alakítója vitte, hordozta, diktálta az egész produkciót. Az ö gyors tempója szabta 
meg a többi szereplő játékának és az egész előadásnak az ütemét.

Az előadás -  hagyományos formák közötti, sőt klasszicizáló -  modernségét mégis a gyors tempójában megnyilvá
nuló intellektualitásában keresném. Hatásszünetet, amellyel itthon olykor szeretünk ma is visszaélni, jóformán 
nem alkalmazott a rendező, a szövegtől független öncélú játékot nem engedélyezett. Racionális és világos szöveg
interpretáció, határozott, a fő vonásokat kiemelő és csak a lényegre szorítkozó alakábrázolás, sima összjáték és 
mindez rendkívül precíz begyakorlottság eredményeként: -  érdemes az oslói Det Norske Teatret játékstílusának e moz
zanataira figyelni és szükség esetén példát venni róla.

Vajda György Mihály

Előadóestek az Egyetemi Színpadon

Üj, sajátos premiernek voltunk részesei tíz napon keresztül az Egyetemi Színpadon. Első ízben rendezték meg 
Magyarországon — a költészet napja tiszteletére — az előadóművészek fesztiválját. Kilenc önálló estre került sor 
ez idő alatt. Kilencféle műsorszerkesztési koncepcióval és előadóstílussal ismerkedhettek meg a vers barátai.

„A népköltészet sok-sok arcát ismerni kellene végre. Cifrálkodása mellett észrevenni ékességét, realizmusa mel
lett absztrakcióit, világossága mellett rejtett áttételeit. Ritmusában a lélegző elevenséget” -  mondta Nagy László 
Jancsó Adrienne estjének bevezetőjében.

Műfordítóink csupán az utóbbi másfél évtizedben figyeltek fel a szomszédos népek költészetére. Magyar nyelvű 
antológiák csak a múlt esztendőkben jelentek meg. Színpadi megszólaltatásuk premierje Jancsó Adrienne estje volt.

„Csak tiszta forrásból” választotta műsordarabjait. Drámai és humoros hangvételű versek, dalok, ráolvasások, 
balladák váltogatták egymást. Az est gerincét a bolgár népköltészet remekmívű darabjai képezték -  Nagy László 
avatott fordításában.

Megismertük -  a többi között -  a Hunyadi család történetét őrző bolgár, szerb és szlovák népballadákat, és 
elhangzott a  szarvassá változott fiú történetét megelevenítő román és bolgár ballada, Bartók Cantata Profaná
jának és Juhász Ferenc lírai remekének ihletői. Az estet záró román változat -  amelyet maga Bartók fordított ma
gyarra -  tolmácsolása szinte summázta Jancsó Adrienne művészetét, eszünkbe juttatta Nagy László bevezető 
szavait: „Jancsó Adriennénél rátermettebb s különb előadója a népköltészetnek nincs ma hazánkban.”

Keres Emil „A  szellem és a szerelem” magyar lírájából adott érdekes válogatást. A maiak közül Garai és Váci 
néhány verse került műsorába, s az est epilógusa és csemegéjeként Benjámin László Nyílt szó, födetlen arc című 
költeménye. Bánki Zsuzsa és Szakáts Miklós -  közös estjükön -  legkedvesebseb verseiket mondták el, nagy sikerrel. 
Csernus M ariann Költőnk és kora című előadóestje elsősorban a világirodalom népszerűsítésére törekedett. 
S a versmondás mellett néhány sanzon hatásos előadásával új oldaláról is bemutatkozott. Surányi Ibolya emlékeze
tes gyermekműsorát, a Tarka lepke, kis mesé-t újította fel a fesztiválra. Nagy költők kis gyermekeknek címmel ezút
tal százhuszonhatodszor hangzott el a népszerű összeállítás. A fesztivál Horváth Ferenc új estjével zárult. A „Csak 
a derű óráit számolom” műsorát nyolc előadóestjének programjából válogatta; a tizenkilencedik és a huszadik 
század költészetéből kaptunk ízelítőt.

Megéreztetni és megértetni az író, költő mondanivalóját, életről, világról, saját koráról alkotott érzéseit, gondo
latait -  a tegnap előadóművészének is feladata volt. De a verseken keresztül a maga mondandóját, saját gondolat- 
és érzésszintézisét is kifejezni a pódiumon -  csak a ma és még inkább a holnap önálló estjeinek lett kritériuma.

Irodalmi előadóművészetünk megújult célját, értelmét, az eddiginél igényesebb hivatását, az önálló mondan- 
dójú önálló estek szükségességét Berek Katalin, Mensáros László és Nagy Attila estje fogalmazta meg legszuggesz- 
tívebben. Alkati különbözőségük, szemléleti azonosságuk és művészi hitvallásuk ereje tette estjüket felejthetetlenné.

Az estek születési kronológiáját tekintve Mensáros estje volt az első, amely mintha egyetlen zenemű, egy több
tételes szimfónia lett volna. Vers és próza, végrendelet és kiáltvány, levél, kérvény, publicisztika, apróhirdetés, 
filmnovella és zene ötvöződött eggyé ezen az esten, hogy kérdezzen és feleljen, állítson, tagadjon és összegezzen, 
hogy egymást kiegészítve, egymásra és egymásba épülve valljon a huszadik századról a kor emberének nagy kérdé
seiről. Vitt, sodort ez a szilárd, szinte matematikai pontossággal felépített gondolat- és érzésszintézis. Lelkesedés 
és csalódás, várakozás és elfáradás, akarás és elutasítás látszólagos kuszasága mögött mindvégig ott feszült a huma
nista ember harmóniára törő, rendezni vágyó logikája.

Filmszerű vágásokkal -  tapsszünet nélkül -  követték egymást műalkotások és megdöbbentő dokumentumok, 
nagyszerűen érzékeltetve a mai negyvenévesek életének megannyi jelentős állomását. És bizonyítva, hogy a mon
tázstechnikának irodalmi esten ugyanúgy létjogosultsága van, mint a filmben vagy a zenében, hiszen a taps 
kizökkenti a  nézőt, megtöri a gondolatmenetet.
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Tézisek és antitézisek követték tehát egymást, a  szó zenei és filozófiai értelmében egyaránt. S a történelmi 
igenek és nemek dokumentálására helyenként meghökkentő forrásokból merített az előadóművész. Derkovits 
Gyulának az 1930-as festőművészeti díjra felterjesztett kérvénye elé egy korabeli Nők Lapjából vett rövid cikket, 
a második világháborút idéző versek elé Bartók 1938-ban írt levelét, Radnóti Hetedik eclogája elé egy párizsi 
börtöncella 1942-ben kelt feliratát, egy néhány soros, sikoltásszerű Pilinszky-vers elé egy emberhamvasztó kemen
céket gyártó cégnek az auschwitzi SS főparancsnokságra küldött levelét, Görgey Gábor verse elé egy Magyar 
Nemzetben megjelent házassági hirdetést, Vas István töprengő lírája elé Komlós János szatirikus publicisztikai 
írását illesztette. S a vívódó magatartást kifejező háromrészes est végül is hitet tesz az emberiség jövője mellett; 
Fellini szavaival, a Nyolc és fél fináléjával, s a közben felcsendülő cirkuszmuzsikával zárul. Annak a művésznek 
a szavaival, aki filmje végén úgy érezte, megtalálta önmagát.

Mensáros László nívódíjas műsora emlékezetes példa marad arra, hogyan kell felépíteni egy irodalmi estet 
hogyan lehet rendkívül hatásosan érzékeltetni költészet és valóság elválaszthatatlan, örök intenzitású kapcsolatát 
hogyan lehet sokféle anyagot egy cél, egy mondandó érdekében összpontosítani és minden előadóművészi eszközt 
a tiszta gondolatiság szolgálatába állítani.

A másik két est, Berek Kataliné és Nagy Attiláé pedig arra példa, mit tehet egyik művész a másikért, mit jelent, 
hét előadóművész és költő kézfogása. Ök ugyanis olyan költemények átéreztetésére és megértetésére vállalkoztak 
amelyeket néhány évvel ezelőtt még elmondhatatlannak, megtanulhatatlannak, s napjainkban is igen széles kör, 
ben érthetetlennek vélnek. Kortárs költőket szólaltattak meg. Az 1945 után induló fiatal népi értelmiség érzé
seit, indulatait, szemléletmódját és szenvedélyes küzdelmét vetítették elénk.

Berek Katalin Nagy László, Csoóri Sándor, Buda Ferenc és Szécsi Margit költészetének szolgálatába állította 
tehetségét. Nagy Attila Juhász Ferenc eddigi életművéről adott átfogó, rendkívül szuggesztív képet.

Vitathatatlanná tették ezek az estek az előadóművészetet illető esztétikai szentenciák felesleges voltát. A legtöké
letesebb megértetésre törekvés az egyetlen cél, s ennek érdekében figyelmen kívül maradnak bizonyos beidegzett, 
ma már konvencionálisnak mondható szokások (például az ún. elszemélytelenedés, vers mögé bújás stb.). A ma 
versmondása egyre inkább hitvallássá változik ; az előadóművész éppen azokat tudja legsikeresebben tolmácsolni 
akikkel azonosulni tud, akiket „egy az egyben” képviselni tud, akikkel közös sorsot, közös élményeket és csaknem 
azonos érzéseket, gondolatokat vállalt és vállal.

Az „adott világ” ellentmondásaitól feszülő, nyugtalan ritmusú, szimultán lírai látásmódot tükröző versekbek 
-  a mai magyar líra gyöngyszemeiben -  a közös múlt és jelen élményvilága lüktet; kortárs előadóművészek szóltak 
kortárs-költők által a kortárs-közönséghez. És úgy, hogy az olvasás közben esetleg elrejtőző szépségek, az olvasva 
szinte felfoghatatlan, néha már-már parttalan áradású képzuhatagok felfoghatók lettek, valóban közkinccsé váltak 
Az előadóművész szinte újraalkotó, a közönség pedig társszerző lett ezeken az esteken.

Berek Katalin Nagy László egyik legszebb és legnagyobb költeményével, a Rege a tűzről és a jácintról cíművel 
indította estjét. Hogy megidézze a gyermekkort, az indulás színhelyét és hangulatát, a falusi udvart és a földes 
szobát, az anya és az apa emlékét, akiknek dicsőségére élni akarunk. S az érzések és indulatok vad viharában naív 
és szilaj, gyengéd és konok volt egyszerre az előadóművész, éppúgy, mint maga a költő. A felnőtté érés gyötrelmei
ről, a csalódás, megkeseredés fájdalmáról Csoóri Sándor néhány verse tudósított szenvedélyesen. Majd Buda 
Ferenc mindenek ellenére életigenlő, munkára, soha meg nem állásra buzdító versei feleltek a rezignált hangra. 
Szécsi Margit érckeménységű, mégis finom soraival, a költő hivatásába, a költészet szükségességébe vetett hit 
szuggesztív tolmácsolásával zárult az est első része.

S a drámai küzdelem, reménytelenség és reménykedés örök viaskodása, a világ kaotikus zavarát törvényekké 
rendezni vágyó ember hangos töprengése, szorongó vívódása fokozódott a második részben. A szívszorító, kathar- 
tikus élmény Nagy László döbbenetes erejű költeménye, zenei hangszerelésű hatalmas látomása, a Menyegző 
hallatán csapott a legmagasabbra. Az ifjú párt szoborrá merevítő, végkimerülésig tartó lakodalom félelmetes 
vízió-montázsának érzékeltetése, az ördögi tánc vad ritmusának plaszikus értelmezése, az óriássá növekedett 
„kezek”, „körmök” és „örvényszakállú fejek” féktelen kavargásának mítosszá fokozása: páratlan előadóművészi 
teljesítmény.

Nagy Attila Juhász Ferenc költészetének számára legizgalmasabb darabjaival az új, egyre többet látó és tudó 
ember életérzését, helykeresését elemezte — a mindenségben, az emberi közösségben, az időben, a szenvedésben 
és az örömben. Küzdelmét a lét humánus feltételeiért, tiltakozását a fojtó magány, a szenvedés és a múlt diktató
rikus jelenléte ellen.

Az ellentétekre és párhuzamokra épülő költeménysort A tékozló országból mottóként választott egy-egy vers
szak és Szabó Csillának az est hangulatát kitűnően szolgáló, feloldó, a feszültséget mégis fenntartó modern 
zongoraszólói kapcsolták össze.

„Állok a szirten fakó lovammal... / ...a csönd lávájába fúltan, / nélküled, remény, a magány teljes lángjától 
megvakultam / . ..” — hangzott az estet indító mottó, majd — a Történelem, az Ady Endre utolsó fényképe, az Óda a 
repüléshez, a Meggyötört, szomorú arcod, A sejtelem harangjai s a Babonák napja, csütörtök... előadása után -  megint a 
Tékozló ország zárósoraival búcsúzott a közönségtől: „Ha kell, hát százszor újrakezdjük, vállalva ezt a legszebb 
küldetést, / mert a szabadság a legtöbb, amit adhat önmagának az emberiség !”

Juhász Ferenc költészetét tolmácsolni -  rendkívüli előadóművészi feladat. Nagy Attila nemegyszer másfél 
sorokat fogott össze egyetlen szóvá, hogy a feltétlenül összefüggő képrendszer a labirintus ellenére is érzékelhetővé
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váljék. Hang, gesztus, mimika, az emberi kifejezés összes lehetséges eszköze, mind a műben rejlő gondolatot 
szolgálta.

A történelem egyre lázasabb lüktetését követő mai költészetet, amilyen az említett költőké, a rokonszenvezők 
jó része is csupán elfogadja. Megérteni, vállalni, azonosulni tudni a „korát megelőző” költészettel, önmagában is 
jelentős. De átadni, emberek ezreit hozzásegíteni ehhez a varázslathoz, fölfedni azt, ami nekik fölfedetett -  igaz 
művészi tett, amely különös tiszteletet érdemel.

Heimann Ildikó

SZABÓ B. ISTVÁN

A z  anekdotától a groteszkig
-  Örkény István új kötete —

„...Játszik !
Játszunk, -  így száll csak énekünk fel. 

Játszunk
szavainkkal és életünkkel, 

mert, jaj, csak az vagyunk, aminek látszunk."

Illyés Gyula évtizeddel ezelőtti hitvallásából ezek az önkényesen kiszakított sorok jutnak eszünkbe 
Örkény István új kötetének végigolvasása után. Vagyis a játék a legmélyebb értelmezésben szerepel 
itt, olyanformán, mint ahogy azt szokták mondani: a homo sapiens-sel egyazon pillanatban, sőt 
egyazon személyben született meg a homo ludens. A bölcsessége révén játszó, vagy ha tetszik, a 
játszása révén bölcs ember. Az, akinek a játék védelem és hódító eszköz a világgal szemben, való
jának és álmainak kifejezése, művészete, ember-voltának jele... tehát úgy, ahogyan Illyés sorát kell 
érteni: „szavainkkal és életünkkel” . Örkény így játszik új kötetében.

Játék már a cím is: Nászutasok a légypapíron. A címadó írást általában programszerűnek, legtöbbet 
üzenőnek szoktuk gondolni. Többször is végigolvassuk hát. -  Egy fiatal pár otthon tölti boldogan 
a mézesheteket. Egyszer csak — „buta véletlen” -  fölragadnak a lámpáról lelógó légypapírra. Nem 
tudják mi az, amibe mindinkább belekeverednek. Már mozdulni se tudnak. Pedig az Operába 
készültek. A férj ideges, nem érti, dühös, elkeseredett. Az asszonyka korholja kishitűségéért, s mint
hogy már háromnegyed hét, fölszólítja, hogy telefonáljon taxiért. -  Ennyi az egész, -  és az olvasó 
tűnődni kezd. Emberek? Legyek? Szimbólum? A házasságot jelképezné a foglyul ejtő, fényes, 
ragadós máz? A tervek és vágyak mézbe-kulimázba ragadását? Némely nőknek a tényeket 
semmibe vevő logikátlanságát? Vagy a végszó a lényeg? Az, hogy mindig van remény (amint a 
könyvben egy másik groteszk címe mondja) ? Az, hogy az embernek a cselekvés az utolsó és egyetlen 
reménye, (amint az író pár hónapja egy nyilatkozatában mondta)? Mindegyik és egyik se; az 
olvasó önmagára intő legyintéssel vet véget a tűnődésnek: játék. De olyan játék, amelynek valahol 
általánosabb jelentése van, olyan játék, amelyet nem felejthetünk el egyhamar, s jöhet olyan élmény, 
hangulat, élethelyzet, melyről eszünkbe villan : íme ez az eddig megfogalmazatlan van ebben meg
fogalmazva.

A rövid Örkény-írások élménye általában ilyenféle utat jár be az olvasóban. Szűkszavú, meg
hökkentően játékos indítás -  majd az olvasó messzire röppenő asszociációkkal megpróbálja „ko- 
moly”-ra, az élet nagyobb igazságaira lefordítani azt, — s minthogy ez általában nem sikerül 
maradéktalanul, visszatér az indító élményhez, hogy ez játék. De közben a gondolkodás magasabb- 
mélyebb régióit is megjártuk, — s így nemcsak a groteszk játék emlékét őrizzük meg, hanem az általa 
kiváltott szellemi kirándulásét is. Ha e szellemi kirándulásra valóban elindít az írás, akkor érte el a 
célját. Erre pedig egész rövid, pár soros művek is indíthatnak. Sőt, minél rövidebbek és minél meg-
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hökkentőbbek, annál inkább. így születnek az „egyperces novellák”, amelyek javából elvenni már 
nem lehet semmit, hozzáadni az olvasónak annál többet kell, melyek „matematikai egyenletek: 
az egyik oldalon a közlés minimuma az író részéről, a másikon a képzelet maximuma az olvasó 
részéről” -  ahogyan Örkény maga megfogalmazta.

A kötet előszavaként szereplő novella, az első, amely az írótól nyomtatásban -  a Szép Szóban -  
megjelent, címében József Attila szerkesztői munkájának dokumentuma. Forradalom volt eredetileg, 
s arról szól, hogy a tébolydából kitörnek az őrültek, majd a hozzájuk csatlakozó szabadon járó-kelő 
őrültekkel és félőrültekkel elfoglalják a várost, magukhoz ragadják a hatalmat. Hátborzongató 
erejét ez az írás -  sajnos -  máig sem vesztette el. Mint Örkény egy későbbi visszaemlékezésében 
megírta, a szerkesztő József Attila elolvasván azt kérdezte: „Ez a nácikról szól? -  Róluk. -  Akkor 
nem lehet a címe Forradalom, mert csak egy forradalom lehetséges, a szocialista forradalom.” 
E beszélgetés nyomán keresztelte néhány évvel később Tengertanára.. Ugyanis a főőrült a hatalom- 
átvétel után az őrültcsőcselékhez frenetikus hatású beszédet intéz, amely ennyiből áll: „Egyedem, 
begyedem, tengertánc!” S a kötetnek, Örkény István 1941-ben megjelent első novellás-könyvének 
is ez lett a címe: Tengertánc. A mostani gyűjteménynek pedig -  kis változtatással -  ez a bevezetője; 
pillér, amelytől a Tótékig, a groteszktől a groteszkig mintegy három évtizeden át az író „humorá
nak önéletrajza” ível. (Az ív persze -  éppúgy, mint a pillérek között a tartókötél -  homorú ; amott a 
Tengertané, emitt a Tóték „közéleti” magasságát közbül sehol nem éri el.)

A József Attiláról szóló visszaemlékezés az Ezüstpisztráng című, 1956-ban kiadott kötetben 
olvasható. Ez a kötet a mostani szerves előzménye, s mutatja, hogy Örkény művében mindig jelen 
volt, az ötvenes években is, a Házastársak írása idején is egy vonulat, amely a groteszk felé törekedett. 
Honnan? Az anekdota felől. Az Ezüstpisztráng többsége még kerek történet, anekdota, jót mulatunk 
rajta, továbbmondjuk, elfelejtjük. A groteszk épp ellenkezőleg: izgatóan befejezetlen, képtelen, 
továbbmondhatatlan, de elfelejthetetlen is. Az anekdota kerekded, harmonikus világkép műfaja, 
(Örkényé is ilyen volt többnyire a hittel teli ötvenes évek elején) -  a groteszk a világképben, az 
emberi viszonyokban levő zavart, diszharmóniát jelzi vagy közvetíti -  (ilyenféle funkcióban nőtt 
meg a rangja Örkénynél és másoknál is mostanában). Az Ezüstpisztrángból kevés írás került bele a 
Nászutasokba, így a Ballada a költészet hatalmáról és a Csillag. Az első -  egy szerelmes verstől megitta- 
sult telefonfülke mámoros vándorútja -  groteszk. A másik: egy balatoni halászhajón az író szív
dobogva tapasztalja, hogy a halászok egymás kezéből tépik a Csillagot (a folyóiratot), -  mert azt 
szokták a térdükre tenni evéskor, a forró és zsíros csajka alá. Ez anekdota. Minthogy a Ballada 
1946-os, a Csillag 1956-os dátumot visel, a mostani kötet alcímét így bővíthetnénk ki: a groteszk 

felől, az anekdotán keresztül, a groteszk felé. Azóta egyébként Örkény tételesen is hadat üzent az anek
dotának. „Az anekdota nemzeti csapás. Elbutítja az irodalmat, elsekélyesíti a közgondolkodást. 
Az emberiségnek ebben az évszázadban gyökeresen megváltozott a véleménye önmagáról. És nem
zeti átok, ha ebből mi úgy akarunk kimaradni, hogy közben anekdotázunk... Csak úgy kapásból 
mondok egy pár dolgot, amit oly sokak igyekeztek és igyekeznek elanekdotázni : 48-at, a két 
világháborút, a magyar—német kérdést, a magyar-szovjet kérdést, a zsidókérdést, a szexuális kér
dést...” -  olvashatjuk az Élet és Irodalomnak adott nyilatkozatában. Örkény a mindent elanek- 
dotázó irodalommal szemben egyik lehetőségnek és esélynek tartja -  joggal -  a groteszket. Persze nem 
kizárólagos lehetőségnek és látásmódnak, hiszen — tudjuk — van más, még hatékonyabb módszer is, 
amely az elanekdotázással szemben felléphet : a széles körű és mélyreható társadalmi analízisre 
vállalkozó realizmus.

Azért még hatékonyabb, mert egyetlenegy szempontból : a művészileg megválaszolandó probléma 
meg nem oldásában a groteszk rokona is ellentétének, az anekdotának. Az anekdota lekerekített, 
leegyszerűsített s így a teljes igazságot fel nem táró „didaktikus” csattanóval megnyugtat: viccelve 
blicceli el a megoldást, -  a groteszk pedig úgy kerüli el azt, hogy a „didaktikusságról” egészen 
lemond : a kiélezetten exponált probléma izgató felvetésénél tovább nem megy. A teljes lemondás 
a didaktikusságról: az olvasóknak valamely konkrét cél és program felé irányításáról—könnyen be
látható -  bizonyos kiábrándultságot is jelez; kételyét az iránt, hogy nevelhető-e, jobbítható-e egyál
talán az ember. Persze Örkény saját szkepszisét is szkeptikusan,ironikusan vizsgálja; a kételkedésen 
minden percben úrrá lesz a bizakodás, hogy azt azután megint leintse a -  sosem cinikus, inkább fáj
dalmas — hitetlenkedés. Ilyen villódzással járják be a novellák a jelen és a közelmúlt jellem-képletei
nek és élethelyzeteinek meglehetős sokaságát.

Örkény István életélményei között bőségesen akadnak olyanok, melyek mély ábrázolására a
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groteszk „fekete humora” nem bizonyult alkalmasnak. A háború, a hadifogság „társadalmi” élmé
nyei s számos „magánemberi” élmény, mely a „lassabb mozgású, részletező, »élethű« epikát” 
kívánta — mint az író mondja. Ezek feldolgozásának foglalata a tavaly megjelent Jeruzsálem herceg
nője című kötet. Benne a tréfás hangvételűnek tetsző darabok sem groteszkek: azokat önirónia 
színezi át, ami Örkény műveiben kezdettől máig fontos szerepet játszik. Finom irónia a művek 
tárgya iránt, s minthogy műveiben legbenső vívódásait, nagy megrendüléseit tárja elénk, az irónia 
menthetetlenül öniróniába vált át. Ez a fajta derű pajzsnak is jó: mögüle három lépés távolságból 
szemlélheti-szemlélteti a legmélyebb tartalmakat, s így nem esik soha maga-mutogatásba -  amitől 
láthatóan irtózik. A „három lépés” persze csak akkora, amennyire egyáltalán önmagából kiléphet 
bárki. Nem önmaga megtagadását, ellenkezőleg, némi távlatból, pontosabb szemrevételezés után 
a tudatosabb vállalást jelenti.

Ha a Nászutasok „humorom önéletrajza”, akkor a Jeruzsálem hercegnője alatt ilyesmi állhatna: 
„kételyeim és vívódásaim önéletrajza”. S kétségtelen, hogy ez, a kétkedést és bizakodást, összegzést 
és jövőbe tekintést tartalmazó önéletrajz -  amely a megírás idejét tekintve tíz év kísérleteit rögzíti, 
de valójában az egész életút élményeit rendszerezi — jelentősebb esemény irodalom író és olvasó 
számára a Nászutasokná 1.

Nehogy azt gondolja azonban valaki, hogy az új kötet azokat a darabokat tartalmazza, amelyek 
az előzőben, a jelentősebbikben nem kaphattak helyet, vagyis a másodrendűeket, a kevésbé 
sikerűiteket. Korántsem. Mindkét kötet — éppúgy, mint a minden bennük foglalt Örkény-novella — 
rendkívüli műgonddal, tudatossággal és szigorral van megszerkesztve. A kötetek szerkezeti vonala 
nagyjából párhuzamos: nyomról nyomra kimutatható volna, miként nyernek az egymást váltó, 
más-más típusú korélmények az egyikben kétkedő-reménykedő, szikáran leíró-realisztikus-a másik
ban groteszken karikírozó, humoros megfogalmazást. A két novellaláncolat egy ponton metszi egy
mást. Dr. Gróh Mihály ordas-agglegény életű kórházi orvosnak egy hálás betege -  erőszakkal és 
önköltségi áron — termokoksz kályhát épít. A tökéletesen szuperáló kályha elcsábítja dr. Gróht: 
elhagyja barátait, szeretőit, előbb ember-, majd munkakerülővé válik; ül a langyos kályhának 
vetett háttal, ábrándozva, hogy „nagy kályhákat kéne építeni, s a nagy kályhákba kicsi házakat...” 
Vagyis beleőrül a kellemes langymelegbe. A novella címe: Az ember melegségre vágyik. Ez az egyetlen 
írás, amely mindkét új kötetben helyet talált.

Tavaly és idén két különböző szerkesztési szempont szerint összeállított, különnemű kötet jelent 
meg Örkény Istvántól. Valójában tehát ezek összemérhetetlenek. Ha mégis azt mondjuk, hogy a 
Jeruzsálem hercegnője jelentősebb, ez nem jelentheti azt sem, hogy a groteszk látás- és ábrázolásmódot 
eleve alábbvalónak tekintenénk a realisztikus látás- és ábrázolásmódnál. Az előző kötetet egésze : 
sokoldalúsága, sokszólamúsága, koncepciójának intenzitása -  s nem az ábrázolásmód különbsége -  
emeli a Nászutasok fölé. Pedig abban nincs olyan szenzáció, mint ebben a Tóték. Különösen amióta 
sikerrel játssza a Thália Színház a drámaváltozatát -  alighanem ez a legtöbbet emlegetett 
irodalmi alkotás a múlt év terméséből. A tragikomédiává átjátszott groteszk elbeszélés egyik leg
fontosabb mondandója -  szintén humoros, groteszk megfogalmazásban -  a könyvben a 206. lapon 
szó szerint ott áll: „Az ember nem annyi, amennyi, hanem annyi, amennyi tőle kitelik.” Fölemelkedésben és 
összezsugorodásban, pozitív és negatív irányban, bölcsességben és ostobaságban, terrorban és meg
alázkodásban stb. E szentencia megfogalmazásában burkoltan benne van, hogy az ember különböző 
körülmények kényszerítő vagy inspiráló hatására válik annyivá, amennyi kitelik tőle. A Tóték afelől 
hagyhat hiányérzetet — mint már mások is észrevételezték —, hogy e meghatározó, kényszerítő 
körülmények nem tárulnak fel benne elég konkrétan, alaposan és mélyen. Hogy feltáruljanak, 
ahhoz 1944-nek, a háború embert és társadalmat deformáló hatásának történelmi analízisére volna 
szükség — ez pedig kívül esik a groteszk céljain és illetékességi körén.

A fent idézett szentencia még egyszer előfordul a kötetben, a Kelj föl és járj ! — vagy -  A személyiség 
válsága c. groteszk mottójában ekképpen :

„Mi emberek sose vagyunk önmagunknak elegendők.”
(Karl Jaspers)

„Minden pillanatban egy hőst temetnek!”
(Sőrén Kirkegaard)

„Az ember nem annyi, amennyi, hanem annyi, amennyi tőle kitelik.”
( Örkény István: „Levél Jaspers és Kirkegaard uraknak”)
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Vagyis ez a mottó (s alatta a novella is) maga jelzi -  amit több kritikus Tótékról szólva jelzett -  az 
egzisztencializmus filozófiájával s ennek gyakori irodalmi kifejeződésével : az abszurd irodalommal 
való kapcsolatot és vitát. A mottó ezt -  a kötet hangján -  humoros-önironikus módon jelzi, a mű 
vek „komolyan” mutatják. Groteszk és abszurd itt is, groteszk és abszurd ott is, de a tartalom 
és a cél elválasztó jegyei tűnnek fontosabbnak. Például az, hogy a polgári „abszurdok” tehetetlen
ségre, passzív elsínylődésre ítélik hőseiket. Örkény hőseinek a cselekvés, az akció lesz a menedéke. 
Tót Lajos a margóvágóval végül négy egyforma darabra vágja szépen a őrnagyot, -  s ha ez konkrét 
megoldásnak 1944-ben nem is kielégítő, a megoldás irányának előremutató volta felől nem lehet két
ségünk. Talán még fontosabb elválasztó jegy az, hogy a polgári abszurd írók a társadalom olyan kóro- 
san-abnormisan túlburjánzott jelenségeit ábrázolják, amelyek- világnézetük határain belül -  logiká
val már nem érthetők, realisztikusan már nem ábrázolhatok. Örkény groteszkjei viszont leggyakrab
ban olyan jelenségekre vetnek tekintetet, amelyek a mi társadalmunk szülöttei, de egészükben 
még nem érthetők, mélyrehatolóan és széleskörűen még nem ábrázolhatok, legalábbis így még nem 
ábrázolódtak. Gondoljunk csak A Handkné-ügyrc. Vajon nem olyan újonnan felbukkant kérdéseken 
morfondírozik-e -  a groteszk csúfondáros nyelvén -  amely kérdések politikusokat, közgazdászokat 
manapság eleget izgatnak? Olyanok, mint a társadalmi termelésben való arányos részvétel; „a hi
deglelős iszonyat” a fizikai munkától ; a munka megbecsülése és az el sem végzett munka túlbecsü
lése; az a képtelen helyzet, hogy ha valaki nem dolgozik tovább, rosszul, megeshet, hogy munka
társa sem dolgozhatik tovább, jól... Ha úgy mondjuk, hogy az új gazdasági mechanizmus némely 
kérdései ezek, akkor mindenki tudja, miről van szó, s azt is, hogy szépirodalmunk e tárgyban eddig 
alig mondott valami fontosat. A Hanákné-ügy záradéka azonban világosan megfogalmazza azt is, 
amit korábban a groteszk határairól állítottunk: „Eszmefuttatásom, megoldás híján, megszakad. Négy 
nyelven beszélek, sok tapasztalatot gyűjtöttem, műveltségem átlagon fölüli, okos emberek szemében okosnak szá
mítok. A kérdés azonban, melyet az imént (az ultrás vízzel kapcsolatban) föltettem, megválaszolatlan marad. 
Ha valaki nyájas olvasóim táborából tudja, mi a teendő, címem a telefonkönyvben megtalálható.” A groteszk 
általában megoldás híján szakad meg, azért, mert nem is bízik komolyan abban, hogy problémája 
reálisan, konkrétan és közelesen megoldható. E groteszkeket belülről két perlekedő írói tulajdonság 
ellentmondása feszíti: a szenvedélyé és a szkepszisé. Akár a dühödt szenvedély valamely zavaró, 
kínos vagy kétségbeejtő társadalmi, ember-viszonybeli jelenség szándékkal túlfokozott bemutatásá
ban -  és szkepszis az észlelt bajok, emberi betegségek gyógyíthatóságát illetően. Az a fajta iroda
lom, amely tárgyszerű, társadalmi-történelmi elemzés alapján el akar jutni a megoldásig, mert 
biztos benne, hogy van megoldás, és nem nyugszik, amíg meg nem fogalmazza, hogy mi a teendő -  
egyelőre csak a vizsgálat elején járhat olyan kérdésekben, amelyek groteszk megközelítésben már 
felvethetők. Örkény és mások számára, úgy tűnik, a legutóbbi években számos olyan írói tárgy: 
társadalmi jelenség kínálkozik, melyeket érdemes a groteszk fénytörő prizmáján át vizsgálni, me
lyeket egyelőre így lehetett szemügyre venni s a közönség szeme elé tárni.

Az elmúlt tíz évben Örkény Istvánról aránylag igen kevés szó esett. Kötete nem jelent meg, 
s bár sorra készültek és láttak napvilágot a mostani könyvek egyes darabjai — ezekre olvasói-kritikai 
figyelem alig jutott. Az irodalom mással volt elfoglalva: azok a művek állottak -  teljes joggal — az 
érdeklődés centrumában, amelyek konkrét társadalmi-történelmi anyag vizsgálata alapján köz
vetlen, direkt -  ha tetszik: didaktikus -  módon foglalták össze a legutóbbi negyedszázad tanul
ságait. Ezzel azt a korszakot le is zárták.

Ellenben az elmúlt szűk egy évben alighanem Örkény Istvánról volt legtöbbet szó. Két sikeres 
kötet gyors egymásutánban, szenzáció a Tóték, József Attila-díjban kifejezett elismerés, meglátogat
ják az újságok, nyilatkozik a rádióban stb. Ugyanekkor jelentős, eredeti művek, melyek „hagyo
mányos” társadalmi-történelmi realizmussal íródtak, nemigen születtek, a néhány évvel ezelőttiek 
írói alig publikálnak valamit. Mégis tévedés volna ebből arra következtetni, hogy a mi szorosabb 
jelen időnknek -  az abszurd drámák és az abszolút viccek divatjával szinkronban -  a groteszk 
ábrázolásmód vált volna eszményévé. Nem. Hanem olyan új problémák és témák tűntek fel, ame
lyek eddig irodalmunk érdeklődésén kívül rekedtek, vagy amelyekben az alaposan analizáló és 
törvénykimondó realizmus még nem ítélkezhet. A groteszk szatíra viszont fontos felderítéseket vé
gezhet. Különböző alkatú -  de végül azonos cél felé törekvő -  írók között így is értendő az irodalom 
munkamegosztása 
(Magvető, 1967)
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Kritika
TANULMÁNY 

Irta: Koczkás Sándor

K o m ló s A la d á r :  Táguló irodalom

Az olvasót többszörösen is zavarba hozó kötet Komlós Aladár könyve. Zavarba hozó? Valóban: azt hiszem ez a 
pontos és megfelelő szó a könyv olvasása nyomán támadt élményeink kifejezésére. M ert Komlós Aladár nem 
kritikai gyűjteményt és nem is irodalomtörténeti értekezések összehangolt csoportját adta a kezünkbe, hanem 
negyven esztendő -  látszatra -  különféle alkalmi ihletésű írásainak szerteágazó témájú válogatását. S e kötetben 
a szorosabb értelemben vett kritikák egy töredéket jelentenek csupán, tárgyukat tekintve pedig jobbára a két 
háború közötti korszak egyes alkotásaival foglalkoznak. Akad viszont e könyvben kifejezetten filológiai indíttatású 
tanulmány, miniatűr irodalomtörténeti esszé is bőven és néhány meghitt légkörű emlékezés hajdani irodalmi társak
ra, barátokra. S több átfogó szellemű, az irodalmi jelenségek egyes elméleti összefüggéseit közelítő-magyarázó 
értekezés is: nehezen meghatározható vagy éppen vitás kérdések logikus és szenvedélyes kifejtései.

Sem műfajaiban, sem témáiban nem egységes ez a könyv, s az ember mégis valamiféle egységet érez benne. 
S ez a  zavarba hozó éppen, hogy szeretnénk meghatározni, rögtön néven nevezni ezt az egységet. Viszont éppen 
ez a megnevezés a bonyolult és töprengésre késztető. Hiszen egymástól annyira távol eső irodalmi problémák kerül
nek itt -  úgy tűnik -  szinte véletlenül egymás mellé. Mert egyszerűen csak forráskritikai adaléknak látszik az a kis 
közlemény, amelyben Komlós Aladár Arany János Vojtina ars poeticájának, valóságos gondolati eredetét tárja elénk: 
az 1850-es, 60-as évek ma már eléggé feledésbe merült egyik francia kritikusa, Gustave Planche volt Arany eszté
tikai gondolatainak közvetlen példája és ihletője. S elszigetelten csak egy finom érzékenységű versértő mutatkozik 
meg előttünk Ady Endre Sírni, sírni, sírni című költeményének elemzésében, aki nemcsak a vonatkozó összefüggé
sek pontos kitapintásával ragad meg, hanem a vers egész légkörét meghatározó infinitivusok jelentésének értelme
zésével Ady mondandójának magjáig juttat el. Az emlékezésekben pedig -  többek között -  mintha csak ember- 
ismeretének példáit sorakoztatná fel Komlós Aladár. Milyen megrendítő a József Attila halálára című rövid búcsúz
tatójának a fiatal költőt megidéző néhány mondata: „Szerette volna, ha mindenki úgy bánik vele -  írja Komlós - , 
mint saját édes kisfiával, aki azonban egyszersmind zseni. Mókás kamasszá tudott zsugorodni, csakhogy levegyen 
a lábáról, becézni való, tiszta szemű gyerekké, akinek ami a szívében, az a száján ! Ellenállhatatlanul megveszte
gető tudott lenni, ha akart, csak az állt ellen neki, aki önkéntelenül meghőkölt e túlságos igényű szeretetvágy 
előtt...” Mi nem ismertük ezt a lobogó kedvű ifjú poétát, akivel Komlós Aladár gyakorta találkozott. De egykorú 
verseiből ilyennek képzeltük.

Nem folytatom azonban a kötet különböző fajtájú írásai -  valóságos és látszólagos -  eltéréseinek felsorakoztatá
sát. A tényleges eltérések a kitűzött cél és feladat megvalósításából s az ahhoz választott műfaj jellegéből adódnak 
elsősorban. De mindegyikben jelen van Komlós Aladár irodalmi munkásságának egyik vezető elve: a hitelesség 
igénye. Az elmúlt évtizedek folyamán Komlósnak sokakkal és sok mindenben volt vitája, és bizonyára -  talán ma 
már ő is úgy tartja -  nem mindenben volt igaza. E vitákban és e kötet írásaiban is azonban következetesen vissza
tér a makacs ragaszkodás a valóságos tényékhez, a jelenségek természetes összefüggéseihez. Nem hajlandó tetszetős 
konstrukciókat elfogadni: mutatósnak látszó koncepciókat például Arany János esztétikai felfogásáról. A tények 
azután őt igazolják: mint a szerencsés találat is, pl. a Vojtina ars poeticája esetében.

Persze a ,,hitelesség”-nek ez a Komlós Aladárnál jelentkező és érvényesülő fogalma némi magyarázatra szorul. 
Először is semmiképpen és sohasem jelenti valamiféle „tévedhetetlenség” igényét. Nincsenek illúziói a kritika, 
az irodalomértelmezés vagy akár az irodalomtörténet-írás mindenhatóságáról. Van elég tapasztalata és mersze 
ahhoz, hogy bevallja: „a kritikusok a jövőben is el fognak követni baklövéseket; néha művészi süketségük, néha 
társadalmi-világnézeti ellenállásuk következtében, s egyik hibát sem lehet biztosan kiküszöbölni” . E hibák ellen
szeréül pedig nem valami csodaszert ajánl, hanem csak szerény magatartást és természetes bizalmat a kollektív 
bölcsességben, az elkövetett tévedések önkéntelen és távlati korrigálódásában : „Nem védekezhetünk ellenük egyéb
bel, mint azzal, hogy igyekszünk odaadó figyelemmel, mondhatni, alázattal olvasni és tiszta lélekkel ítélni. A többi 
az irodalmi élet dolga, mely új meg új, változó kritikákkal kiegészíti és kijavítja egyéni ítéletünket.” Óvatos, de 
rokonszenves felfogás.

Kritikusi, literátori változatban Komlós eszménye leginkább Arany János egyéni használatú követelményéhez, 
az „epikai hitel”-hez hasonlatos. Szüksége van mindig és minden esetben valami konkrét fogódzóra: valós tényekre 
és filológiai biztonságra, sokszorosan kiérlelt sarkigazságokra és egyezményesen természetes gondolati, érzelmi 
motiválásokra. Inkább a jelenségek immanens közelítésére és értékelésére hajlamos, mint az új vagy újnak látszó 
felismerések nyomán érvényesített egyoldalúságra. Az utóbbi időben több -  nemegyszer nagy bizonyító appará
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tussal készült -  Madách-tanulmány is született, eléggé végletes koncepciók jegyében. A régi elemzők kérdésfeltevé
seihez hasonlóan ismét vita tárgya lett, hogy vajon pesszimista-e vagy optimista-e Az ember tragédiájának mondan
dója. Komlós rövid egyszerűséggel tapint rá a végletes álláspontoknál sokkal bonyolultabb, de a mű immanens 
tartalmát leginkább kifejező lényegre: „A Tragédia nem pesszimista és nem optimista, hanem utolsó leheletig 
vívott küzdelem a leteperéssel fenyegető pesszimizmus ellen” (Madách). A pályakezdő Ady költői fejlődésének 
problémáiról írott tanulmányában (A fiatal Ady nyomában) pedig éppen az emberi-lélektani folytonosságot, össze
hangoltságot igyekszik a lassan alakuló lírikus érlelődéséhez felvázolni, s vitázva igazolja-korrigálja az Ady pub
licisztikájából és ,,rövid dalai”-ból elvont szűkös általánosításokat.

Ez a hitelességeszmény persze nem azonos a filológiai röghözkötöttséggel, inkább a hagyományőrző és kiegyen
lítő tudatosan vállalt és alkalmazott szerepét jelenti. Komlós Aladár általában nem a kezdeményező, a kombat- 
táns kritikusok fajtájából való, hivatásának ő elsősorban az értékek védelmét tartja. Élénken reagál az új emberi 
felfedezésekre és szellemi áramlatokra, érzékeli világképünk változásait, sőt a gyorsan keletkező és elmúló divato
kat is, de ítéleteiben mindenekelőtt a művészet, az irodalom emberi tartalmainak már esztétikailag-történelmileg 
hitelesített törvényszerűségeihez ragaszkodik. Szerinte ,,a művészet minden feltételezett változása csak bizonyos 
változatlan, ősi keretek közt lehetséges, az emberi szervezet és lélek ismert keretei közt”. A természettudományok, 
a technika módosító és ihlető hatását nem tagadja, de csak a költészet, a művészet sajátos természetének, auto
nómiájának adottságain belül (A kvantumelmélet és a líra). Hasonlóképpen polemizál az olyan felfogással is, amely 
a társadalmi átalakulások nyomán bizonyos kritériumok, így például az irodalom hagyományos nemzeti jellegé
nek megszűnését véli szükségszerűnek. Komlós szerint ez a nemzeti jelleg csak átalakul, megváltozik, de meg nem 
szűnik: leküzdi, túlhaladja az anakronisztikus nacionalista vonásokat, megőrzi azonban a nemzeti gondolatok és 
érzések valóságos értékeit ( A kívánatos és a nemkívánatos nemzeti jelleg).

Komlós irodalomszemléletében fontos és lényeges szerepe van -  mint láttuk -  az irodalom immanens törvényei 
érvényesítésének. Tudatosan ragaszkodik az irodalom szuverenitásának, autonómiájának elvéhez. Nem fogadná el 
tehát az irodalom meghatározó kritériumaként a valóság, a társadalmiság elsődlegességét? A kérdés ilyenfajtái 
exponálása azonban — úgy véljük -  nem pontos, mert Komlós az irodalom szociális indítékait mindig kellő súllyá 
figyelembe veszi. Sőt maga is tudatosan rámutat irodalmi nézeteinek forrásvidékére: „Politikailag megmaradtam 
Ady és a Galilei-kör neveltjének -  akit ugyanakkor Babits Mihály költészete a művésziességhez való ragaszkodásra, 
Ignotus a művészi szabadság tiszteletére s a Nyugatban uralkodó rugalmas kritikai szemlélet a költészet teljes 
skálájának lehető befogadására tanított.” E kötetének és egész életművének tanúsága szerint is az irodalmi fejlő
dés értelmezése nála elválaszthatatlan a társadalmi fejlődés és haladás törvényszerűségeitől.

E téren konfliktust inkább az okozhat, hogy Komlós társadalmi elkötelezettsége és művészi ízlése a Nyugat-kor és 
a két világháború közötti periódus irodalmi atmoszférájában otthonos elsősorban. Nézőpontjai, módszerei így nem
egyszer vitára, ellentmondásra késztetik az övénél határozottabb-következetesebb eszmei alapállású vagy az 
irodalom újabb fejlődési fázisaival azonosuló kortárs kritikust. Igaztalan lenne azonban itt most e vita-problémá
kat állítani előtérbe (Radnóti olvasása közben című -  e kötetben is közreadott -  tanulmányával például néhány évvel 
ezelőtt magam is polemizáltam), sokkal lényegesebb Komlós szemléletének és módszerének ma is aktuális tanul
ságait kiemelni, önm aga tudatosan vállalja a Nyugat impresszionista kritikai hagyományának örökségét, de ezt 
a hagyományt, ezt a módszert már a húszas években a polgári radikalizmus határozott elvi-világnézeti alapjain 
fejlesztette tovább. Sőt irodalomtörténeti és kritikai munkásságában — különösen az utóbbi évtizedekben — erősen 
érzékelhető a marxista szemlélet hatása és befolyása. Mindez azonban valami szerves fejlődés formájában történt 
nála: élményszerűség és elviség dilemmáját Komlós igyekszik minél összetettebb módon feloldani. Szerinte „érté
kelés nélkül a kritika nem érdemli meg a nevét. Az értékelés pedig ösztönös, de indokolást kíván, és ez már tudatos 
munka. A kritikában mindig van valami spontaneitás, de ez a spontaneitás részben vérré vált elviségben gyökere
zik.” Megvesztegető, de a gyakorlatban nehezen alkalmazható formula.

Nehezen alkalmazható, mert végül is relativizmushoz, az értékek nivellálásához vezet. Fogalmazhatnánk úgy is, 
hogy egyedi és egyszeri felfogás, amelynek Komlós Aladár műhelyében van bizonyos indokoltsága és létjogosult
sága. Mert az ő tollából -  aki Ady-hivő és az Ady-revízió tárgyában Kosztolányival vitatkozott is -  konkrét súlya 
és jelentősége van annak a kijelentésnek, hogy Ady mellett Babits és Kosztolányi értékeit is elismerni és tisztelni kell. 
S hasonlóképpen indokoltan perlekedik az olyanféle állásponttal, amely szerint „József Attila szeretete nem fér 
össze Szabó Lőrinc -  bár fenntartásos -  nagyrabecsülésével” . Hiszen e kötet írásaiban maga is világos különbséget 
tesz : József Attiláról kiemelt jelentőségének megfelelően szól és ugyanakkor polemikusán szembefordul Szabó Lőrinc 
túlértékelésével. Mégis hiba volna ezt a szemléletet és módszert általános alapelvként elfogadni, mert éppen a 
normatív értékek elismerésének és alkalmazásának lényeges mozzanata hiányzik belőle. A kötetben közölt kisebb 
-  két háború közti -  kritikák esetében ez a relativizálódási veszély még Komlósnál is felismerhető.

Az érintett probléma ellentmondásosságát Komlós kritikusi magatartásának -  e kötetben címként is kiemelt -  
jellemző motívumában lehet leginkább érzékelni. A „táguló irodalom” gondolata a történelem, a kor mozgásával 
együttmozduló kritikusi fogékonyság metaforikus megfogalmazása. E gondolat jegyében állította össze kötetét, s 
szinte programszerű tömörséggel jelezte a bevezetőben felfogása lényegét : „Azt ösztönösen mindig éreztem, hogy 
az állandóan táguló világ einsteini felfedezése a művészetre is érvényes, s az a jó kritikus, aki fogékonyságával 
követni tudja e tágulást. Nem állíthatom, hogy minden esetben képes voltam vagy éppen ma is képes vagyok erre, 
beérem vele, ha többnyire sikerült együtt-tágulnom a minden jó íróval megújuló irodalommal.” A tágulás ará
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nyait viszont csak részlegesen mérhetjük fel: csak a hagyományokkal, immár lezárt korszakok néhány alkotójával 
szembesítve.

Hiányzik azonban ebből a kötetből az élő irodalom, a ma már több mint húszcsztendős legújabb korszak jelen
ségeinek kritikai észlelése. Ezt nem elmarasztalásként jegyezzük meg, -  hiszen Komlós nyíltan és tudatosan vallja 
magát korábbi korszakok szellemi szülöttének. De kritikusi magatartásának a normatív értékeléstől tartózkodó 
„fölénye” többek között éppen e kívülállásból, a mai irodalmi küzdelmektől és érlelő áramlatoktól távol eső néző
pontjából is adódik. Elmúlt korszakok összeütközéseit, irodalmi harcait ma már visszatekintve könnyebb egy 
magasabb harmónia egységében feloldani. Nehéz viszont ugyanezt az eleven irodalmi élet tévedései és esetleges
ségei, eszmei és esztétikai konfliktusai között megteremteni. így -  különös kontrasztként — a „táguló irodalom” 
horizontján belül a mögöttünk maradó kontúrok határozottak, élesek, míg a velünk egy vonalba eső vagy előttünk 
elterülő jelenségek körvonalai elmosódottak.

Mégis jelentős értéket közvetít e könyv. Egy humánus társadalmi és irodalmi elkötelezettség eleven dokumentu
mait, egy racionális hajlandóságú és az emberi szépségekért szenvedélyesen küzdő kritikus hitvallásait. Olyan 
kritikusét, akinek munkásságában végül is -  úgy vélem -  nem az a hangsúlyos, ami tőle elválaszt, hanem az a 
maradandó, ami vele összeköt.
(Magvető, 1967)

KÉPZŐMŰVÉSZET 
írta: Németh Lajos

H enry M o o re  szobrai a műcsarnokban

Kortárs művészről mindig nehéz az ítéletmondás, hiszen a szubjektív elfogultság minduntalan megzavarhatja az 
értékelést. Hány példa mutatja a művészet történetéből, hogy a korában túlértékelt mesterek dicsfénye milyen 
hamar megkopott. Ennek ellenére vannak olyan kortárs életművek, amelyeknek az értéke az evidencia erejével 
hat, és ha a modern művészet mibenlétét, karakterológiai jegyeit keressük, szükségképp ezeknek az életműveknek 
a tanulmányozásából indulunk ki. Ezek közé tartozik Henry Moore művészete is.

A modern művészetről szólván általában azt szokták hangsúlyozni, ami elválasztja a múlttól. Csakugyan annyi 
nóvumot figyelhetünk meg századunk művészetében -  akár a funkcióját, akár tartalmi és formajegyeit vesszük is 
szemügyre —, amely eltér a megelőző korok művészetétől, hogy jogos az eltérések, a sajátosságok, az önálló minőség 
hangsúlyozása. Ám legalább ennyi érvet lehet annak bizonyítására is felsorakoztatni, hogy a modern művészet 
milyen mélyen gyökeredzik a művészettörténeti múltban, mily sok szálon át kötődik a tradícióhoz. Henry Moore 
művészete ugyancsak példázza e tényt.

Ha Henry Moore művészetének középponti esztétikai kategóriáját keressük, úgy azt az „organikus” vagy 
ahogy Herbert Read nevezte, a „szerves vitalitás” elvében találjuk meg. Maga Moore is leszögezte: „Az emberi 
test érdekel legjobban, formáinak, ritmusának elveit azonban úgy ismertem meg, hogy a természetben a köveket, 
sziklákat, fákat és növényeket tanulmányoztam.” Csakugyan fekvő figurái -  amelyekben a természeti formáció 
és az emberi test kontaminációja figyelhető meg, és amelyekben az asszonyi alak idomai a dombok, barlangok 
árapályát idézik — vagy a csontok plasztikájára emlékeztető kompozíciói és rajzai bizonyítják, hogy Moore 
szemében a természeti organizmus és a szobor organizmusa között nem genus-beli, hanem csak species-beli az 
eltérés.

Az első pillanatra e követelmény rokonnak látszik a non figuratív szobrászok, különösen Hans Arp nézeteivel, 
azzal a közismert megállapítással, amely a non figuratív szobrot a fához vagy gyümölcshöz hasonlítja, amely tehát 
nem a már meglevő természeti elemet reprodukálja, hanem ahhoz hasonlóan önelvű, belső meghatározottságát 
kibontó. Mégsem lehet Moore-t — még a formálisan non figuratív szobrai ellenére sem — az absztrakt szobrászat 
képviselői közé sorolni, jóllehet maga sem tagadja, hogy sokat tanult Arptól vagy Brancusitól. Az „organikus” 
értelmezése is eltér Arpétól. A non figuratív jellegű szobrainál is nyilvánvaló, hogy a belső formák lüktetése nem 
az önmagára vonatkoztatott, tiszta plasztikai formációk kompozíciós rendjéből fakad, hanem a növényi organiz
mus, a bibék és ivarszervek világának az absztrahálásából. Moore művészete eredendően természetelvű, ha ez nem 
is azonos a naturalizmus természetinterpretálásával. A természeti elemeknek e metaforaszerű kezelése, a termé
szeti organizmusnak, a „szerves vitalitásnak” az ember világába való vetítése, illetve az emberi világnak a termé
szeti organizmussal való panteista ihletettségű vegyítése azonban nem új a művészet és az emberi gondolkodás 
történetében. Előzményeit ugyancsak megtaláljuk a romantikában, a reneszánsz panteizmusában, Arcimboldi 
festményeiben, a koraközépkori vagy az indiai plasztikában -  és folytathatnék a sort.

A „szerves vitalitás”, az „organikus” jelentése Moore plasztikájában többértelmű. Egyrészt elhatárolja Moore 
plasztikáját a kubizmusétól és a konstruktivizmusétól. Míg azok a geometrikus vagy sztereometrikus szemlélet
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alapján dolgoznak, a Moore-féle komponálás alapja nem a geometrikai meghatározottság, hanem az organikus 
elve. Ebben az értelemben Moore olyan szerepet játszik a modern plasztikában, mint Frank Lloyd Wright 
„organikus építészete” a modern architektúrában. Főleg e jellemvonásuk miatt jelentősek Moore plasztikái 
a modern építészet szemszögéből is. Akár az Unesco székház udvarán levő fekvő figurára, akár a Time/Life 
székház terraszának a térrácsára gondolunk, a funkcionalista szellemű, tehát mértani meghatározottságú épület 
hideg racionalizmusával szemben a természet őserejének az élményét ébresztik Moore elementáris formái.

Az organikus szemlélet tehát egyrészt a mértani meghatározottságú alakítástól határolja el Moore művészetét, 
jóllehet a szobornál fontos tömbszerű sziluett hatását azért általában megőrzi. Másrészt a természeti elemek meta
foraszerű használata, az organikusság Moore művészetében szimbolikus szerepet is játszik. Vissza-visszatérő 
motívumai, fekvő asszonyfigurái nem csupán az emberi és természeti organizmus panteisztikus egységére utalnak, 
nem is csak plasztikai metaforák, hanem egyúttal a földanya-kultusz ősi emlékének a modern idézői, mint ahogy 
titokzatos álló asszonyalakjai is a párkák modern utódai. Az asszony-föld-termékenység mítoszának ébresztése 
Moore-nál nem intellektuális szimbólum-kreáció, hanem szükségszerű vetülete a „szerves vitalitás” élményének, 
amely a Henry Moore-i plasztikát a romantika és a reneszánsz panteizmus szellemi áramkörébe kapcsolja, mégha 
ehhez Moore a szürrealizmus áttételén keresztüljutott is el. A barlang, bánya, bunker, anyaméh, védelem, ember 
és földmélye motívumok — amelyek úgyszólván komplexumként térnek vissza művészetében — minden bizonnyal 
összefüggésben vannak azzal a ténnyel, hogy Moore a yorkshire-i bányavidéken, Castelford-ban, bányászcsaládból 
született, és gyermekkori élményei is fogékonnyá tették a földmélye-búvóhely, föld-asszony ősi szimbólumköre 
iránt. Talán ezért is több nála e mítosz ébresztése az intellektuális kiagyaltságnál, ezért tudja figurái tartalmi
eszmei sugallatában is a szükségszerűség érzetét kelteni. Jellemzőmód Erich Neumann, a mélypszichológiai iskola 
művészettörténésze „Die archetypische Welt Henry Moores” címen 1962-ben könyvet is jelentetett meg, amelyben 
a jungi kategóriákra és elvekre támaszkodva kísérelte meg a Moore-i szimbólumvilág feltérképezését. Jóllehet 
könyvében számos idealista és metafizikus szemléletű megállapítás is található, mégis már maga a vállalkozás is 
mutatja, hogy Moore életműve megértéséhez az emberiség egyetemes szimbólumkincsének az ismerete szükséges.

Természetesen annak, hogy Moore-nál és a szürrealisták egy részénél .előtérbe került a művészetnek ez az ősi, 
mítoszteremtő, illetve mítoszra vonatkoztatott funkciója, számos oka van, és e művészettörténeti jelenség kortól 
determinált. Összefügg a modern művészet kommunikációs törekvésével, a gépi civilizáció, a „második természet” 
elleni lázadással, az elementáris, az ősi utáni nosztalgiával stb. E probléma azonban már túlnő Moore plasztikái 
határkörén.

Moore művészete numinózusnak vagy mitikusnak is nevezhető jellegéből fakad, hogy rokonait nem is annyira 
a kortárs plasztikában találjuk meg, mint inkább a nagy szobrászati kultúrákban, különösen a prekolumbián 
művészetben. Az összefüggések közismertek és tagadhatatlanok. Az 1929-es keletű, egyik első fekvő figura tömeg
elosztása, kompozíciója közvetlenül kapcsolódik egy Chichen Itzá-ból előkerült, a maya újbirodalom idejéből 
való Chach Moll esősisten szoborhoz, az ugyanebből az évből datálódó anya-gyermek kompozíció előképe egy 
perui, a chimu-kultúrkörhöz tartozó alakos kerámia, a méltán híres „Király és királynő” kompozíciós megoldásá
ban érződik III. Amnhotep és felesége, Teye egyiptomi királyszobor vagy a széken ülő asszony és férfi figurát 
ábrázoló szudáni szobrok reminiszcenciája -  és sorolhatnók tovább. Legalább olyan kötelék fűzi Moore plasztikáját 
az archaikus, a primitív és különösen a prekolumbián szobrászathoz, mint a neoklasszicizmus képviselőit a görög
séghez. Az 1898-ban született Moore már a modern művészet második generációjához tartozik, első önálló kiállí
tását 1928-ban rendezte. Az első generáció szobrászai -  Archipenko, Zadkine, Modigliani stb. -  ekkor már meg
nyitották az utat a primitív plasztika felé. A kubistákat különösen a néger plasztika vonzotta, tanultak e szobrok 
mértanias formálásából, a ritmusképleten alapuló komponáló módból. Ök még elsősorban az új közlési lehetősé
gekhez kerestek segítséget a primitív művészetben, a néger plasztika jelentéskörét ezért elsősorban formai viszony
latokban élték át. Moore és a szürrealisták nemcsak kibővítették a sort a prekolumbián indián magaskultúrák és 
a prehisztória tanulmányozásával, hanem érdeklődésük túlemelkedett a formai viszonylatokon, átélték az ősi 
plasztikai emlékek mágikus-mitikus jelentését, funkcionális tartalmát is. A mítosz iránti nosztalgia, vagy mint 
Moore esetében, az organikus szemlélet, illetve a mögötte meghúzódó panteizmus szükségképp rokonnak érezte 
a régi plasztikai kultúrák numinózus karakterét. Ami Moore-t e tekintetben elválasztja a szürrealistáktól és 
különösen Max Ernst hasonló jellegű szobraitól, az az irónia teljes hiánya. Elég e tekintetben összehasonlítani 
Moore említett „Király és királyné” című monumentális nyugalmú szobrát Max Ernst Arizonában levő király- 
szobrával vagy a „Király sakkozik a királynővel” című bronzkompozícióval. Moore-nál az idol- vagy totemszerü 
formák idézése mindig áhítattal telítődött.

A „szerves vitalitás” Moore-féle értelmezéséből fakadt művészetének másik jellemvonása, a súlyosság érzetének 
az ébresztése. Ügyszólván minden szobránál legelőször a robusztus erő tűnik szembe. Műveiben megvalósította 
azt az esztétikai célt, amelyet szavakban így fogalmazott meg : az igazi szobor „statikus, erős és vitális, van benne 
valami a nagy hegyek energiájából és erejéből” . Mégha a pozitív-negatív formák ütemes váltogatásával át is töri 
a formákat, vagy oly szobrot mintáz, mint a „Pengééi” -  robusztus marad, szobrai éreztetik a föld vonzóerejét, 
a matéria súlyát. Ha a kortársak közül Brancusi „Madár a térben” című szobrára vagy a konstruktivisták légies 
konstrukcióira, Giacometti „asztrál”-figuráira gondolunk, azonnal szembeöltő a kontraszt. Marino Marini 
lovaskompozícióiban érződik még valami Moore műveihez hasonló súlyosveretű monumentalitás, csak ő dinami
kusabb és Moore müvei jobban éreztetik a föld vonzóerejét, az anyag masszivitását. E tömör súlyosság jellemzi
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egyébként Moore grafikáit is. A szigetország művészeti tradíciójában évezredekkel kell visszanyúlnunk, hogy a 
cromlechek menhirjeiben találjuk meg a Henry Moore-i plasztika súlyosságának az előképét.

Henry Moore szobrászata tehát legalább annyi szálon át kötődik a művészettörténelem korábbi etapjaihoz, 
mint korához. Az nem téveszthet meg bennünket, hogy a tradíció vállalása — a modern művészet számos más 
mesteréhez hasonlóan -  nem merül ki az európai tradícióban vagy a közvetlen megelőző fázis problémaköre 
továbbvitelében. Tény, hogy Moore is közvetlenül — tehát nem csak a görög-reneszánsz áttételen keresztül — 
merített az ősibb forrásokból. Egyébként nem határolta el magát a par excellence európai hagyománytól sem. 
Anya-gyermek kompozíciói egyik típusa közvetlenül kötődik a középkori Madonna-szobrokhoz, és az ötvenes 
években mintázott drapériás nőalakjai pedig a klasszikus görög szobrászat bravúros drapériamegoldásaival vet
hetők össze. Ezért joggal sorolhatjuk azok közé a modern mesterek közé, akiknek életművében különféle művészi 
kultúrák esztétikai tanulságai, jelentéskörei összegeződnek.

IRODALOMTUDOMÁNY

K eresztu ry  D e zső : ,,S mi vagyok én...”
(  Szépirodalmi, 1967)

Régi igazság, hogy a nagy költők élete és életműve min
dig nehéz feladatok elé állítja a tudományt. Sajátos 
ellentmondásban azzal a ténnyel, hogy műveik a nem
zeti kultúra közismert, olykor már szinte popularizált 
részét alkotják, tehát mintegy felkínálkoznak a mérle
gelő, elemző tudomány számára — a tudós, a biográfus 
éppen az ilyen típusú életművekkel szembenézve merül 
a legmélyebb aggályokba, s érzi vállalkozását a legkoc
kázatosabbnak. A jelentős életmű ugyanis jelentős ma
gyarázatra számít. Az irodalomtörténetírásnak van 
valami lappangó ekvivalencia-törvénye, ami körülbelül 
azt jelenti, hogy bizonyos ésszerű határok közötc az 
életmű esztétikai értéke kijelöli az azt minősítő tudomá
nyos munka színvonalát. Az e szinten alul levő munkák 
igazságtartalma szükségképpen redukálódik, s így a 
tárgy jellegének s a feldolgozás hiányainak kontrasztja 
különösen szembeötlő. Nincsen siralmasabb olvasmány, 
mint a nagy művészekről készült, szerzői öntudattól 
feszülő középszerű monográfia. Talán e körülmény is 
magyarázza, hogy sokszor miért kell oly sokáig várni 
éppen legnagyobbjaink művészetét átvilágító össze
foglaló, értékelő munkákra.

Keresztury Dezső könyve, noha még csak Arany 
János költői pályafutásának első nagyobb szakaszát tár
gyalja, minden bizonnyal a költő életművével foglal
kozó szakirodalom maradandó értékű alkotásának ígér
kezik. Munkájának erényei érdekes műfajával is össze
függésbe hozhatók. Könyve ugyanis nem szabályos iro
dalomtörténeti monográfia, azokkal a módszertani és 
formai kellékekkel, ahogy hagyományosan kialakult, s 
amely keretek minden tartalmi-koncepcióbeli módo
suláson túl, lényegében véve változatlanok. Keresztury 
könyve nem tart számot az Arany-életművel kapcsola
tos kutatások történeti-filológiai anyagának teljességére, 
mindez az ismeretanyag inkább könyvének megalapo
zásához szükséges előzetes stúdiumok során kapott sze
repet, hiszen könyve nyilvánvalóan hosszú készülődés 
eredménye. így tehát -  hogy csak a külsődleges jegyek
ről szóljunk -  lábjegyzetekre egyáltalán nem, más mun
kákra történő utalásokra pedig szerfölött ritkán buk

kanunk. Munkája monografikus igényű-anyagának sú
lyát tekintve, műfaja azonban közelebbről inkább al
kotói pályaképnek nevezhető, amelyben a biografikus, 
korrajzi és esztétikai vonatkozások a művészi egyéniség 
összetevőinek és fejlődésének fő vonalába kapcsolódnak.

Talán nem felesleges azt sem megemlíteni, hogy Ke
resztury a maga irodalmi pályafutásának tapasztalatait 
is mérlegelte, amikor ezt a műfajt választotta. Arany
koncepciója ugyanis főképp a költői egyéniség s az azt 
körülvevő miliő korrelációjából bontatkozik ki, s ennek 
kitapintásához az adatok és források feltérképezésén 
túlmenően, a jellemrajz hitelesítéséhez, egyáltalán az 
említett összefüggés plasztikussá tételéhez a lélektani 
árnyalatok, sőt a kor és a személyiség tárgyi és szubjek
tív meghatározottságai iránti érzékenységre van szük
ség: a tudományos vizsgálódásnak megjelenítő, szép
írói eszközökkel kell kiegészülnie. Persze ilyenkor nem 
ok nélkül bukkan fel a kérdések szubjektív megközelí
tésének gyanúja, az impressziók eluralkodásának vesze
delme. Ezért már most szükséges megjegyezni, hogy 
Keresztury sajátos műfajt s azon belül a műfajhoz illő 
elemzési módszereket választ, s így nem lélektani finom
ságokkal helyettesíti a tényeket és kutatásokat, hanem 
éppen azokat az összefüggéseket igyekszik felderíteni — 
tények, adatok, vélemények között —, amelyeknek rögzí
tésére éppen az ilyen típusú munkálatok alkalmasak.

Tény azonban, hogy -  mint minden módszernek — 
Keresztury megközelítési módjának is megvannak a 
maga határai. Az a kérdés tehát, hogy melyek munká
jának főbb eredményei, s azok milyen mértékben gaz
dagítják, módosítják az eddigi kutatásokból leszűrhető 
értékeléseket? Az évszázados múltra visszatekintő szak- 
irodalom első, máig is ható alkotása, hogy úgy mondjam 
a hagyományos Arany-portré megfestése (mint a század 
számos más kiemelkedő íróegyénisége esetében is), a 
megfelelő Gyulai-emlékbeszédben jelölhető meg. Ez a 
felfogás ölt tudatos, kidolgozott formát Horváth János 
nemzeti klasszicizmus-koncepciójában. Voinovich Gé
za érdeme, hogy elkészítette a minden további kutatás 
előfeltételét, a részletes Arany-életrajzot. A modernebb 
Arany-felfogás kezdete Riedl munkájához fűződik, 
majd a Nyugat körének érzékeny, differenciált, de iga
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zában soha végig nem gondolt értékeléseiben folytató
dik. Mai képünk a költőről Barta János úttörő érdemű 
kezdeménye után Sőtér István kormonográfiájában tel
jesedik ki. Csak éppen emlékeztetve a nagyobb mun
kák mellett a tanulmányok hosszú sorára, a kortársak
tól, Toldytól, Salamontól, Erdélyitől, Kemény Zsig- 
mondtól Bóka László A lírikus Arany c. művéig -  eléggé 
világosnak tetszik, hogy lévén minden jelentős életmű 
megítélésének története egyúttal az irodalomra vonat
koztatható nézetek, tudományos iskolák, módszerek 
története is (egyúttal), Kereszturynak bőven volt lehe
tősége, hogy kimondatlanul is a legkülönbözőbb szem
pontok alapján alkalmazza az Arany-életmű megítélé
sének tanulságait. Két lehetőség állott előtte: vagy bele
bocsátkozik az irodalomtörténetírás eredményeinek 
módszeres felülvizsgálatába, vagy pedig közvetlenül, 
a tanulságoknak csak a lényegét használva fel, a kor, 
a költő és műveinek világába hatol bele. Az utóbbit 
választotta, s ha ennyi előzmény után nemcsak az ösz- 
szefoglalásban vagy egyes felfogások és adatok korrigá
lásában jeleskedett, s tudott valóban újat és fontosat 
mondani : e körülmény egy, az egész szakirodalomban 
csak elnagyoltan érintett összefüggés következetes fel
derítésének köszönhető.

A könyv első fejezeteiben ugyanis (Nagyszalonta, A ki
törés első kísérletei)  a szépen megfogalmazott, atmoszféra
teremtő erővel megjelenített életrajzi részletek csak lát
szólag szolgálják a pályakép indításának műfaji törvé
nyeit. Keresztury tudatos törekvése a kezdettől fogva 
az, hogy a gondolatok, az élmények, de a magatartás és 
az erkölcs vonatkozásában is megkeresse azokat a meg
határozó elemeket, amelyek a körülményekben rejle
nek. S nemcsak a személyes körülményekben. A haj
dúnemesség egy olyan sajátos réteg, amely a nemesi ön
tudat illúziója s a jobbágyparaszti lét kettősségében élve 
társadalmilag is jellemző magatartást fejleszt ki, egy
ként hordozva a feudális viszonyokkal elégedetlen erők 
aspirációit s a viszonyokból fakadó nyomorúságot, s 
mindkettőt a provinciális-patriarkális elmaradottság 
szűk horizontú világában. A nótáriusságig felvergődő 
fiatal Arany népközelsége ebből kifolyólag természetes 
ugyan, de nem teljesen egyértelmű, éppúgy, miként a 
középnemesi vagy polgári törekvésekhez való viszonya 
sem. Tévedés lenne azonban azt hinni, hogy itt egysze
rűen a nem nemesi értelmiség alsóbb rétegeinek ismert 
problémáiról van szó. Sokkal inkább ennek egy konkré
tan megfogalmazható változatáról, amely a helyi adott
ságokban gyökerezik, s a feudális társadalomban az 
ilyen lokális tényezőknek nagyon is fontos szerepük 
van (mint ahogy az egyes alföldi mezővárosok polgár
ságának arculata is lényeges vonatkozásokban befolyá
solja egyes vidékek gazdaságát, kultúráját).

Kereszturynak, bár kiválóan elvégzi feladatát e téren 
is, nem az az elsődleges célja, hogy egy lokális jellegű 
társadalmi képződmény természetrajzát adja, hanem 
annak kutatása : vajon e körülmények hogyan befolyá
solták Arany érdeklődését, ízlését, magatartását, er
kölcsi nézeteit? E kérdésekre világosan megfogalmaz
ható válaszok sorakoznak. Témáiban, olvasmányaiban 
csakúgy, mint a társadalmilag indokolható öntudat bi
zonytalanságában, a személyes és családi egzisztencia

megingásától való félelemben, az erkölcsi puritaniz
musban, az önkínzásig menő szerénységben. A viszo
nyok e tehertételei azonban a jelentős személyiség adott
ságai, s így nem pusztán vívódásainak, megtorpaná
sainak, hanem ragyogó erényeinek forrásai is. Népkö
zelsége a progresszióval jegyzi el, s Petőfi közelébe emeli, 
élményvilágából, ízléséből következik idegen befolyá
soktól mentes, realitásokba kapaszkodó eredetisége, 
puritánsága erkölcsi tartássá nemesedik, aggályai és 
tépelődései a személyes szférán túli közös gondok mű
vészi ábrázolásába torkollanak.

Arany körülményeinek, személyiségének, költői vilá
gának említett sajátosságai egyenként és összességükben 
természetesen ismeretesek. E könyv érdeme főként az, 
hogy organikus egységbe foglalja ezeket, felhasználva 
mind a korszerű ismereteket, mind pedig a századunk 
irodalmában kifejlődött karakterfestő eszközöket. Az 
utóbbiakat nem abban az értelemben, mintha Keresz
tury kifejezetten szépírói igényeket táplálna, de kétség
telen, hogy tudományos, pontos, választékosán megfor
mált stílusával láttat is, s az elvont igazságokat plaszti
kussá, szemlélhetővé tudja tenni. így tehát Arany szár
mazása, sorsa, egyénisége, környezete, egyáltalán kötő
dése ahhoz a világhoz, amelyben élt -  mind szükebb, 
mind tágabb értelemben — ebben a sokoldalúan meg
mutatott összefüggésben válnak költészetét valóban 
motiváló, megértető tényezőkké.

A művésznek és korának oly sokat hangoztatott el
szakíthatatlan kapcsolata tehát az az összefüggés, ame
lyet Keresztury megszabadít a semmire se kötelező álta
lánosságoktól csakúgy, mint az életrajzi és korjelensé
gek, valamint a mű között mindig közvetlen, egyszerű 
kapcsolatot feltételező vulgarizálástól. Éppen ezért 
Arany emberi és költői karaktere, tehát individuális 
vonásai s mindaz, ami művészetét megismételhetetlen- 
né avatja -  e hitelesen festett háttérből életszerű eleven
séggel lép elénk. Bensőségesen, szeretettel rajzolt alak
ját, apró rezdüléseiben, minden ízében felfogott és meg
értett költészetét azért nem tudja még a megbocsátható 
elfogultság sem eltéríteni a valóságostól, sőt mintha ez az 
elfogultság még javára is válna a könyvnek, mintha az 
együttérzés Arany titkai felé vinné közelebb. Keresztury 
monográfiájának „epikai hitele” biztosítja azt is, hogy 
intuíciója mindig jó irányba vezesse, hogy ki ne kalan
dozzon Arany világából.

E könyv, első része lévén egy nagyszabású munkának, 
egyelőre még nem ad módot végleges vélemény megfor
málására. Annyi azonban már most is látszik, hogy az 
alkotói pályakép (ha már így neveztem) inkább a mű
vek genezisét mutatja be, s kevésbé helyez súlyt az 
Arany költészetével kapcsolatos irodalomtörténeti kér
dések némelyikére. Ezért az egyébként szép Toldi-éíem- 
zés kapcsán sem törekszik pl. a népiesség kérdéskörének 
átfogó elemzésére, bár -  s ez nagyon megszívlelendő 
megfigyelés -  hangsúlyozottan említi a szalontai nép
életből inkább, mintsem a történelemből származtat
ható szemléletét, a költemény finom anakronizmusát, 
s azt, hogy ez epikai hitel követelménye sajátos körül
mények hatására fokozatosan, később fogalmazódik 
meg. Petőfi és Arany barátságát, eszmei viszonyát igen 
tárgyszerűen, helyesen, de műfajából eredően Arany
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szemével nézi, stílusa mindig Aranyról szólva melegebb. 
Az is jelzi érdeklődésének, módszerének jellegét, hogy 
leggyakrabban és sokszor perdöntő érvénnyel használt 
forrásai a költő önéletrajzi jellegű nyilatkozatai. Mű
elemzései inkább az egész Arany-életmű jobb megérté
sét szolgálják, s nem teljességre törekvő értelmezések. 
A könyv műfajából az is szükségképpen következik, 
hogy a más költőkhöz való viszonyítás, az irodalmi fo
lyamatokkal való összefüggések kibontása, Arany helyé
nek pontosabb kijelölése irodalmunk történetében, 
állásfoglalás egyes ma is vitatott kérdésekben -  nem 
centrális fontosságú e munkában. Ezek a kérdések, ha 
alapjában véve megoldottnak tetszenek is, még rejte
getnek megoldandó problémákat, s így bár érthető, de 
mégis sajnáljuk, hogy nem férnek bele minden vonat
kozásban e munka koncepciójába.

Tanulságos eredményeknek mondhatók azok a fej
tegetések, amelyekkel Keresztury könyvének „így let
tem én... szubjektív költő” c. fejezetében találkozunk. Itt 
ugyanis különösképpen személyes problémák rendsze
rezése segítségével — amelyeket azonban az önkényura
lom korszakának társadalmi és irodalmi viszonyai szí
neznek sajátságosra, s amelyeknek következtében át
alakul Arany költői öntudata — Keresztury felvázolja 
a küszködve, válságokon keresztül kialakuló lírai költé
szetének arculatát. A könyv módszere különösen termé
kenynek bizonyul ebben a fejezetben.

Az egyéb eredmények közül elsősorban Arany alko
tási elveinek fejlődése és módosulása, a művészetében

kialakuló stílusrétegek, továbbá, műveltségének, ars 
poeticájának, egyszóval költői tudatosodásának rajza 
áll a könyv gondolatmenetének előterében. Ezek közül 
első helyen kell említeni a népi költészet -  nemzeti költé
szetproblematikáját. A Toldi első részének bizakodó de
rűjét alátámasztó program részben a népiesség kiterjesz
tését és magasabb fokra emelését szolgáló költői elkép
zelések, részben a megváltozott körülmények nyomán 
bonyolódó feladatok ütközései következtében alakul át, 
magában hordozva nemzeti történelmünk nemes küz
delmeit, tragédiáját s a lehetőségekkel számoló útkere
sés realitásait. Arany epikus költészetének összetettségé
re utal az alsóbb diákos-vulgáris stílusrétegektől kezdve 
a szenvedélyek szélsőségeit rajzoló romantikáig, külön- 
külön és érdekes ötvözetekben, az eltérő művészi voná
sok megjelenése. A világirodalom nagyjainak, Homé
rosz, Dante, Shakespeare, Byron műveinek és példájá
nak, az egyre szaporodó elméleti-poétikai megjegyzé
seknek szerepe pedig azt a folyamatot illusztrálja, hogy 
miképp gazdagodik a korszakos hatású originális tehet
ség a poéta doctus érlelő vonásaival.

Arany életműve és következésképpen Keresztury 
munkája is végtelenül gazdag témákban és problémák
ban. Ezek sorra vétele nem lehetséges ebben a keretben. 
A könyv egyes részletmegállapításait mérlegelni és fel
használni a kor kutatóinak később megvalósítható fel
adata. Az Arany János költészetét avatottan elemző 
munkák sora mindenesetre értékes művel gyarapodott.

Wéber Antal

E . H ilsc h e r : Thomas Mann élete és műve
(Kossuth, 1966)

Az ifjú tudósgenerációhoz tartozó szerző Thomas 
Mann-könyvének eredetijét 1965-ben adták ki a Német 
Demokratikus Köztársaságban. Ö maga 1949 óta, 
amikor az első Thomas Mann-könyvet olvasta, tudo
mányos érdeklődését majdnem kizárólag Thomas 
Mann életművének szentelte. Könyve egy olyan soro
zat 15. köteteként jelent meg, amely a közelmúlt és a 
jelen német, elsősorban szocialista Íróit mutatja be 
ismeretterjesztő célzattal és szinten. Ez a két tény 
határozza meg a kiadvány jellegét: egyrészt másfél
évtizedes szorgos, sok mindenre kiterjedő kutatás és 
elmélkedés komprimált összegezése; másrészt alá van 
vetve egy adott sorozat törvényének, amely kimondja, 
hogy egy-egy kiadvány teljes életpályát és a tájékozódni 
kívánó olvasó számára műelemzést adjon.

Hilscher példamutató módon megtalálta a két külön
böző mennyiség és egymás ellen törő minőség közép- 
arányosát. Az író életútját követve egy-egy életszakasz 
irodalmi termését tekinti át, gondosan ügyel arra, 
hogy a részekből külön összefoglalás nélkül is kikere
kedjen az az egységes kép, amelyet az íróról adni akar. 
Szögletességek nélkül, átvételek, hivatkozások és kriti
kus megjegyzések formájában feldolgozza az érdemle
ges Thomas Mann-irodalom nagy részét, és ezen túl
menően is utal a rokonterületek irodalmára. Egy álta

lános fejezetben — ennek a magyar kiadás csak egy 
részét közli — foglalkozik az életmű azon elemével, 
amelyet joggal a leglényegesebbnek tart: Thomas 
Mann iróniájával, többek között az irónia nyelvi 
eszközeivel. (Ez maradt ki a magyar kiadásból.) Ha 
érezteti is, hogy szűk a számára megszabott terjedelem, 
tartalmas egészet ad, a tudományos és az ismeret- 
terjesztő jelleg egységbe ötvöződik.

Ahogy egy-egy mű keletkezéstörténetét, a feldolgo
zott ismeret- és élményanyag művészi alkotássá válásá
nak útját végigkíséri, különösen a iMte Weimárban és a 
József-telralógia esetében, izgalmas és mind a módszer, 
mind az ismeretszerzés tekintetében tanulságos olvas
mány. A könyv legsikerültebb részletei azok, amelyek
ben az író által feldolgozott ismeretanyag kezelésének 
módjából esztétikai értékeket és tartalmi elemeket 
kristályosít ki; ahol pl. megmutatja, hogyan lesz az 
ókori történelem fényeiből és a monda elemeiből, ezek 
önkényesnek tűnő összekapcsolásából fiktív történelem, 
irónia és a humanitást szolgáló központi eszme. Minden 
elismerést megérdemel áttekintőképessége, amellyel a 
hatalmas anyagon uralkodik és a röviden-írás ritka 
művészete; s közben sohasem érezzük azt a görcsössé- 
get, amely abból ered, hogy sokat akarunk röviden 
mondani. Például hozhatjuk más elemzéseit is. A Va
rázsheg)) tárgyalásánál módot talál arra, hogy utaljon 
az írónak a regény megjelenése előtti és utáni közéleti
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jellegű müveire, amennyiben azok a mű jobb megértését 
elősegíthetik. Beleszövi fejtegetéseibe a szakirodalom 
eddigi eredményeit az író alakjainak modelljeiről és 
forrásairól. Kitér olyan formai elemekre, mint a szim
bólum, sőt megpróbálja funkcióját megállapítani a 
realista regény körében. Tehát műfajelméleti kérdése
ket is érint, miközben elsősorban a cselekmény jelzése 
mellett a regényalakok elemzése űtján, azaz a nem 
szakmai olvasó számára is könnyen hozzáférhető mó
don ad sokoldalú és mégis egységes képet. A Doktor 
FauslusnáX mindenekelőtt a regény zenei vonatkozásai
nak még e szűk keretek között is részletesnek mondható 
tárgyalásáért vagyunk különösen hálásak. Mindezzel 
együtt Hilscher könyve a szintézisteremtés imponáló 
teljesítménye. Valóban sikerül neki az az egységes kép, 
amelyről fentebb történt említés ; ennek a képnek egyes 
vonásaival azonban nem lehet minden további nélkül 
teljesen egyetérteni.

A monográfia műértékelő részeinek elméleti meg
alapozásában az okoz zavart, hogy a szerző nem tesz 
különbséget komikum és humor között, a két fogalmat 
szinte szinonimaként kezeli. Ez természetesen nem 
fogadható el, hiszen a komikum és a humor között leg
alábbis azt a különbséget szem előtt kell tartanunk, 
amely az írónak az ábrázolás tárgyához való viszonyá
ban fennáll. Egyszerűen szólva a komikum elutasítást, 
a humor a megértés és a kritika, az azonosulás és a 
distancia vegyülését jelenti. Lényeges különbség tehát 
az, hogy mondjuk Tony Buddenbrook főleg második 
házassága utáni alakját komikusnak vagy humorosnak 
tartjuk. Különösen nem hanyagolható ez el Thomas 
Mann-nál, akinek alakjai eszméket testesítenek meg, 
azaz alakjaihoz való viszonya eszmékkel szemben való 
állásfoglalás.

A regényfigurák világnézeti funkciójának meghatá
rozása azonban nemcsak a fenti kategóriák nem egé
szen tisztázott kezelése következtében tolódik el. Az át- 
színeződés, illetve átszínezés néha leheletnyi, másutt 
erőteljesebb, itt-ott csak stiláris eszközökkel éreztetve 
alig észrevehető, máskor meglehetősen kézzelfogható. 
Az alig észrevehetők közé számítanám azt például, 
hogy nem derül ki világosan: Hans Castorp (Varázs- 
hegy) leikéért való küzdelemben végeredményben és 
félreérthetetlenül Settembrini győz, és ez egyben azt 
jelenti, hogy Hans Castorp eljut a megváltásig, azaz 
sorsa pozitív értelemben dől el. Ha ennek igazolására 
nem elegendő a regényalakok jellegének és rendszeré
nek félreérthetetlensége, bőven hozhatunk bizonyíték 
gyanánt ennél kézzelfoghatóbb tényeket: cselekmény
elemeket. Mondjuk azt, hogy Settembrini utolsó beszél
getésük alkalmával tegezi és anyanyelvén keresztnevén 
szólítja Hans Castorpot és ez Thomas Mann szimbólu
mainak nyelvén egyszerűen maradéktalan azonosulást 
jelöl. És ez más vonatkozásban azt jelenti, hogy maga 
az író azonosul fő vonásaiban a Settembrini-féle 
eszmekörrel és magatartásformával. Ebben a szellem
ben írta a 20-as évek elején beszédeit és tanulmányait. 
Egy írónak a maga műveiről tett kijelentéseit nem sza
bad megfellebbezhetetlen igazságoknak tartanunk, de 
ebben az esetben jellemző, amit erről Thomas Mann 
1950-ben mondott, s ezt annál inkább jogunk van

idézni, mert Hilscher maga bőven felhasználja az író 
saját műveit kommentáló megjegyzéseit, amikor úgy 
gondolja, hogy koncepcióját támogatják. Ezt azonban 
nem idézi: „Settembrini úr ... humoros-rokonszenves 
figura, időnként az író szócsöve, ha nem is maga az 
író” és: (Hans Castorp) végül is azt érti meg, hogy 
minden magasabb rendű egészségnek meg kell tapasz
talnia a betegséget és a halált, mint ahogy a megváltás 
feltétele is a bűn ismerete.” Azaz Hans Castorp eljutott 
az egészséghez és részesült a megváltásban, Thomas 
Mann félreérthetetlenül ezt mondja, amikor hősét 
Settembrini áldásával visszavezeti a síkföldre. Ennek 
megállapítása elől azonban Hilscher kitér. Ehelyett azt 
érezteti, hogy Thomas Mann a mechanikus polgári 
humanista felfogást éppúgy elutasítja és Hans Castorp- 
nak a hagyományos közösségbe való visszatérését épp
úgy nem tartja megoldásnak, mint ő.

Általános síkon ez azt jelenti : homályban hagyja azt 
a különbséget, amely az ő marxista és Thomas Mann 
polgári-humanista világképe között fennáll, azaz 
Thomas Mannt eltávolítja alakjaitól, hogy őt magát a 
világról alkotott saját ítéletéhez közelebb hozza. 
Naphtáról ezt mondja: „Groteszk módon ő is »kom
munistának« adja ki magát, de természetesen ezt a 
fogalmat jellemző módon teljesen kicsavarja.” Ez igaz, 
de ebben azért nemcsak Naphtának, hanem Thomas 
Mann-nak is része van ; abban ugyanis, hogy a szocializ
mus elméletét, a magántulajdon jogtalanságának és 
kisajátítása jogosságának hangoztatását a tagadás és a 
rombolás megtestesítőjének szájába adja. Hasonló pél
dákat hozhatnánk A Buddenbrook házból, az első világ
háború előtti elbeszélések vagy a Doktor Faustus köré
ből is, mint ahogy ugyanide tartozik az is, hogy 
Hilscher a Betrachtungen eines Unpoltischenről írva jogosan 
állítja, hogy benne Thomas Mann a „dekadencia és a 
nihilizmus leküzdését” hirdeti, de mégsem egészen 
jogosan, mert nem mondja meg, hogy akkor, az első 
világháború idején, az író ezt az aktivitást követelő 
nemzeti ideálok (értsd: az általa sajátosnak tartott 
„német kultúrának” a demokratikus szellemű „francia 
civilizáció” feletti győzelme) érdekében teszi.

Még egy példa, ezúttal az erőteljesebb átszínezések 
közül : A szerző Thomas Mann testben-lélekben egész
séges és a művészet (valamint a dekadencia) iránt 
érzéktelen polgáralakjait egyértelműen pozitívnak te
kinti, illetve mint az író számára pozitív figurákat 
kezeli. A Varázshegy Peeperkornját is. Hogy az ő alakjá
nál maradjunk: Peeperkorn Thomas Mann szemében 
a pokoljárás utolsó előtti, tehát Naphtán és Mme 
Chauchat-n túlmenő, a szellemidézés „ingoványos
gyanús, ember-alatti” szféráját közvetlenül megelőző 
bugyrának szimbóluma. Ahogy a regényben olvassuk: 
„(Hans Castorp) kíváncsisága ..., amely őt a szemé
lyiség titkához vonzotta (azaz Peeperkornhoz), nem 
volt messze az itt feltáruló területtől (a szellemidézés
től).” Attól a szellemidézéstől, amely elől, egész életé
nek egyetlen önálló határozott tetteként, a környezet 
szorításából kitörve, zokogva menekül, jelezve ezzel, 
hogy a normális emberi közösséghez való későbbi 
visszatérése logikus következménye az itt fogant elhatá
rozásnak.
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Eberhard Hilscher a választóvonalat nem maga és az 
író, hanem az író és alakjai között igyekezett meghúzni, 
más szóval : Nem a szocializmus és a  polgári humaniz
mus eszmevilága, hanem a polgári humanista író 
(egyszer még Thomas Mann „szocialista humanizmu
sáról” is beszél, 240. 1.) és annak eszméi között. Ebben 
bizonyára Thomas Mann iránti tisztelete vezette, vagy

az, hogy -  legalábbis ebben a művében -  nem akarta 
felvetni azt a nem egészen egyszerű elméleti problémát, 
mivel magyarázható, hogy a polgári humanista írók 
igazi megértésre a szocializmusban találnak. Mindez 
nem változtat könyve filológiai értékén és példamutató 
szintézis-jellegén, de csökkenti műelemzéseinek meg
győző erejét.

Salyámosy Miklós

SZEMLE

K á d á r  E rzsé b e t: Kegyetlenség
( Magvetőy 1966)

Amikor 1932-ben, a Mai magyar dekameron bevezetőjé
ben Móricz Zsigmond bemutatta a Nyugat második 
generációjának íróit, legfőbb erényüknek az igazság 
kérlelhetetlen keresését, megmutatásának makacs vá
gyát érezte. „Ezek a mai fiatalok — írja Az új írók című 
tanulmányában — nagyon komolyak, nagyon határo
zottak s nagyon életet akarók. Nem csupán mulattatói 
akarnak lenni az olvasóknak, hanem fel világosi tói... 
Nyugodtan merem leírni, hogy a magyar írás ifjú 
nemzedéke érettebb és művészileg tökéletesebb, mint 
az elmúlt korok bármelyik nemzedéke. Mintha rendel
tetést éreznének, hogy vallani és vállalni kell a magyar 
sorsot.” -  A Mai magyar dekameron korántsem adott 
teljes képet erről a nemzedékről. Sokan hiányoztak 
belőle, például Kádár Erzsébet is, aki a Nyugat 1936-os 
novellapályázatán tűnt fel, de kemény, mindig elgon
dolkodtató írásaival, kristálytiszta prózai művészeté
vel hamarosan egyik kiemelkedő ígérete lett ennek az 
írói csoportnak. Késve indult, néhány esztendővel 
később, mint nemzedéktársai, szárnyalását talán ezért 
sem béklyózták az önemésztő, ugyanakkor azonban 
eszmetisztázó nemzedéki viták. Magától értetődő ter
mészetességgel vette birtokába kortársainak egyik leg
jellemzőbb műfaját, a novellát, s tovább színezte az 
addigi eredményeket festői látásmódjával, a problémák 
tiszta, világos rajzával és a megoldás „kegyetlenségé
vel”. Nem véletlenül lett válogatott írásainak Kegyetlen
ség a címe. Kevés ilyen „húsba vágó”, önvizsgálatra 
kényszerítő írónk van s kevés ilyen céltudatos is. Elsők 
között próbálkozott a hagyományos, ekkor már lénye
gében kicsiszolt epikai látásmód és módszer újraterem
tésével. Részben Krúdy rokona, hiszen varázslatos 
könnyedséggel veszi birtokába és alakítja az „időt”, 
mint a cselekmény egyik mozgatóját, de ami Krúdynál 
sejtelmesen áttört, nála metszőén éles, ami annál 
varázslat, nála kérlelhetetlen valóság. Csupán leírásaik 
viliódzó tarkasága közös: mindketten bámulatos
érzékenységgel közelítenek a természet változataihoz, 
hogy aztán hozzáalakítsák azt az emberi lélek válto
zásaihoz.

Kádár Erzsébet írásainak középpontjában az emberi 
lélek, a cselekvés mozgásának sokszor rejtett rugói áll
nak. Babitstól tanulta el az önmagábanézés sokszor 
fájdalmas kényszerét, a cselekmény és a cselekedetek 
magyarázatának lélektani igényét, Kosztolányitól

pedig a látásmód óraműszerű precízségét, azt a képes
séget, hogy meghatódás nélkül vágjon egyre mélyebben 
a nyitott sebbe. Sokszor pedig a szakadék szélén egyen
súlyoz: már-már groteszkké válik az adott helyzet, mint 
például a Harminc szőlőskosár című írásában, amelyben 
az asszony kétségbeesetten keresi jegygyűrűjét a kosa
rakba csomagolt szőlőfürtök között. Az írónő egy szóval 
sem mondja, de érezzük: egy élet, egy család boldog
sága függ azon, megtalálja-e vagy sem. Alkonyodik 
már, aztán leszáll az est, a gyűrű azonban még mindig 
nem kerül elő. A család vacsorához ül, a verandán 
gonosz kis szellő suhan át, az asszony azonban ott térdel 
a nyitott kosarak előtt és keres tovább a megszállottak 
határozottságával. Az olvasónak itt már-már kedve 
lenne közbekiáltani: nem, ez m ár nem lehet igaz! 
Félünk, hogy a befejezés nagyon látványos, s kevéssé 
hiteles lesz. Ám az író szinte szürke egyszerűséggel 
számol be a továbbiakról: „A gyümölcsnél tartunk, 
amikor bejön anyánk. Forró levest kér, s amikor a 
kanálért nyúl, megvillan ujján a gyűrű.” A dráma hát 
véget ért. Vagy mégsem? S kezdődik elölről a követ
kező napon, s az élet minden napján ismétlődik? 
Az író nem válaszol a kérdésre, de aki figyelmesen 
követi az általa felidézett birodalomban, a végére járva 
egyszerre rádöbben : itt, ebben a világban nincs és nem 
létezhet boldogság, ez halálra van ítélve.

Az írónő ugyanis a látszólag kisszerű tragédiák 
mögött sokkal mélyebbre nyúl: az úgynevezett közép- 
osztály halálos sebzettségét, pusztulásra ítélt voltát 
bizonyítja novelláról novellára, s csak a kötet végén 
döbben rá az olvasó, hogy ez a morál és ez a létforma 
valóban önmagában hordta pusztulását. Nem enyhíti 
az ítélkezés erejét az sem, hogy Kádár Erzsébet is sok
szor azonosítja önmagát az ábrázolt emberekkel, hogy 
részvétet, megbocsátást is érez. A módszer: a kérlel
hetetlen, kegyetlen objektivitás ilyenkor is állásfogla
lásra kényszerít.

Pedig ennek a stílusnak, ennek az írói módszernek 
nincsenek „látványos” gesztusai. Kádár Erzsébet rend
szerint megmarad az események leírásánál, még a 
kommentálásuktól is visszariad : ilyenkor is szívesebben 
beszél egy megrebbenő arcvonásról, kicsorduló könny
ről, reménytelen mozdulatról. Vagy éppen a természet
ről, mellyel nem győz betelni, melynek minduntalan 
új és új arculatát fedezi fel, amely -  talán ezért is sze
mélyesíti meg annyi változatban — mindig emberi arc
vonásokat idéz fel benne. Egyedül a természet festői
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ábrázolása enyhíti novelláinak leleplező erejét, ez 
„humanizálja” a történteket. Látásmódja ugyan ilyen
kor is meglep, de elsősorban kettősségével. A szent
endrei parti tájat például kevesen írták le nála hitele
sebben, élőbben: „A strandot erdő szorongatja a víz 
felé. Igazi erdő. Tavasziasan meztelen -  az őszi levelek
ről leolvadt a hó, megszárították őket a májusi szelek, 
zörögnek a lábunk alatt és visszakívánkoznak az ágak
ra. Leheveredünk a fűbe, tejfehér napsütésbe takaród- 
zunk. A fákon is átfolyik a fény, a kezemen is átvilágít. 
Tisztáson pihenünk, őzcsapat húz el a cserjésben hanya
gul: vékony, hajlékony lábú őzek. Hirtelen fanyar
hidegen alkonyodik. A szél elfeküdt, és elvitte a naftalin- 
szagot útitársam ruhájából. Tavalyi bogáncs akad a

harisnyámba.” A leírás, a részletezésnek ez az alapos
sága, ugyanakkor költői hitele Kádár Erzsébet egyik 
legsajátabb jellegzetessége.

Mert — és ez már a novellákból kibontakozó önarc
kép jellegzetessége -  az író nagyon magányos. Vállalta 
a leszámolás keserűségét és közben -  magára maradt. 
Talán ezért is maradt olyan észrevétlen megrendítően 
korai, 194b-ban bekövetkezett halála. Pedig aligha
nem a költői szépségű bevezetés írójának, Vas István
nak van igaza, amikor Kaffka Margit művészetéhez 
méri Kádár Erzsébetét s a nagy regényíró lehetőségét és 
tehetségét sejti meg benne.

A regény elé azonban pontot tett a halál.

Rónay László

Teherbíró órában kell olvasni, mert nemcsak olvas
mánynak, hanem mentalitásnak is jó. A Vallomás és 
búcsúnál is éreztük és most Granasztói építészeti, város
történeti, irodalmi, zenei és képzőművészeti tanulmá
nyainál újra tapasztalhatjuk, hogy a szerző szokatlan 
összeszedettségre kényszeríti olvasóját. Maga is ilyen 
összeszedett, körülményes és nehézkes elme, a nehéz
kességnek abból a fajtájából, amelyik nem tud napi
rendre térni a felületesen adott válaszok fölött. Minden 
négyzetcentiméterhez szívós idegszálak kötik, s ha még
is amellett dönt, hogy továbbmegy, fájdalmas műtéttel 
kell átvágnia ezeket a szálakat. S ilyenkor válnak az el
hagyott négyzetcentiméterek igazán élővé, a szakítás 
sebei mint reflektorok világítanak vissza a megtett útra, 
és súlyos erkölcsi, építészeti, történelmi és világnézeti 
problémák átgondolására kényszerítenek. Ezért érez
zük azt, hogy Granasztói valamennyi cikke, a szigorúan 
vett építészeti tanulmányok is kissé emlékirat jellegűek. 
A múltból örökölt, már csaknem kész anyaggal dolgo
zik -  és úgy kell azt továbbigazítania, hogy a jelen és a 
jövő egyaránt magáénak érezhesse ezt az architektúrát, 
hogy el ne meszesedjenek városaink és civilizációnk élő 
ízületei.

Mondhatjuk tehát, hogy Granasztói néhány évtize
des városépítészeti gyakorlata alatt „rászokott” erre az 
elmélkedő, a múltat és a jövő lehetőségeit szintetizáló 
és szinte irodalmi jellegű módszerre? Hiszen végül is 
mindannyiunk munkájának vannak hasonló oldalai, és 
legtöbbünk mégsem válik ilyen szintézis művelőjévé,
-  ellenkezőleg, e könyvet olvasva fedezi fel, mi mindent 
mulasztott. Van tehát egy másik gyökere is ennek az 
alkatnak, és ez nem egyszerűen szakmai, hanem társa
dalmi. Granasztói küzdelmet vívott családi örökségé
vel, a Pest-Budát egykor benépesítő németajkú polgár
ság normáival. S bár kegyetlen kontrollal minden ideg
szálat elvágott, ami e normákhoz fűzte, a pedáns és 
alapos munkát, a körülményes és az egész folyamatot 
megdolgozó vontatóerőt mégis ettől a ma már múltba 
süllyedt, de szívós polgárságtól örökölte. „H a mégis 
amellett dönt, hogy tovább megy...” írtam föntebb,
-  nos, mindig a továbblépés mellett döntött. E tanul-

G ran asztó i P á l:  Az építészet igézetében
( Magvető, 1966)

mánykötet újabb fejezeteit tárja elénk a megújulást 
kereső belső monológnak.

Sok szála van ennek a vitának. Egyik legmegkapóbb 
a Thomas Mann-nal vívott küzdelem, aminek tanulsá
gait kicsit mi -  a korszerűséget sokszor annyira polgári- 
an elképzelők is -  megszívlelhetnénk. Mi lehet Thomas 
Mannhoz illőbb, mint az az alaposság, az a türelem, az a 
pedáns szintézis és memoár-stílus, amit tulajdonképpen 
Granasztói is művel? És mégis, Granasztói gyanakvás
sal, sőt néha ellenszenvvel figyeli Thomas Mann „szu
per-professzori” felkészültségét és éberségét a művészi 
vértanúsággal szemben. Pedánsnak, sznobnak lenni?
-  ezen az áron már nem vállaljuk a szintézist. Mozart 
esendősége imponálóbb, mert őszintébb és emberibb,
-  igen, bár Mozart copfot hordott, mégis a modernre 
fésült polgári copf talán inkább Thomas Mann tartá
sán ismerhető fel. Ez a gondolatmenet igen jellemző 
Granasztóira, — s talán le merem írni, objektíve is 
helytálló. Nem Thomas Mann kvalitásairól van szó, 
hanem a kvalitások irányáról. Thomas Mann nagy 
hajója az értől az óceánig úszik, s m ár lenn van az illa
tos és fűszerszagú, a már lápi virágokat is termő delta
vidéken. Granasztói a „tiszta források” felé tart ivó
vízért, — ahogy azt Gropiusztól, Le Corbusiertől és 
Bartóktól tanulta. Lényeges különbség, mely elsősorban 
nem a szerzők személyét illeti, hanem a korszak irány
váltását jelzi. Mily szép e szempontból a kétféle pedan
téria, a Thomas Mann-i és a Bartók-féle precizitás 
különbsége, amit Granasztói két tanulmánya jelez. 
Az egyik inkább a művészi személyiség védelmében 
született, a másik a mű védelmében. S ma már tudjuk, 
hogy a személyiséget sem a klasszicitás hűvössége, sem 
a romantika forrófejűsége nem tarthatja meg, hanem 
csak a mű, a mindig új aktuális mű...

Ezért olyan objektív és aktuális Granasztói minden 
sora, amit a ma születő műről, a ma építészetéről és 
képzőművészetéről ír. A művészetet nem fojtó és izgal
mas lápi virágok képében jeleníti meg (ahogy pedig 
sokszor a modern művészet barátai is látni szeretnék),
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nem a mefisztói kísértés rom ott gyümölcseként, és nem 
a polgár kívülálló szenzációéhségével. A művészet és 
építészet az élet szükségszerű tartozékai, fájó szükség
leteket, igazi éhségeket csillapító megnyilvánulásai. 
Nem is élvezeti cikk tehát, -  nem is lehet ötletszerűen 
vagy desszertként adagolni. Sőt, -  néha akkor is szük
ség van rá, ha még nem szoktuk meg az ízét, ha húzó
dozunk tőle. ,,Ü j művészet — rossz közérzet” -  írja 
címként Granasztói az egyik tanulmány elé. S mit olva
sunk e cikkben? — „Melléállásom, határozott igenlésem 
az újat illetően inkább értelmi és erkölcsi eredetű. On
nan ered, hogy újnak lennie kell, az újat mindenestől 
tagadni életellenes, -  a múltbafordulásban, egészében, 
azonfelül, hogy a régi házak dohosak, penészesek, sőt 
büdösek is, van olykor valami édes, bűvös, de halálos 
és fojtogató is, amit vállalni nem lehet.” Pedig polgári 
szemmel éppen ez az édes-bűvös halálos ölelés volt a 
művészet, most pedig a várostervező, a társadalomter
vező ember racionális számításai pótolnák ezt a ro
mantikát? — ,,Olyan elmélyült kapcsolatra műtárgy és 
ember között, mint valaha egy Madonna-képen otthon 
vagy egy piactéri kútszoborral, alig van lehetőség... 
Mindinkább a dekoráció szükségessége kerül előtérbe 
a tartalmi igényű műalkotások helyett... mert ez a 
miénk egy átalakuló világ, ahol a konstruálásé, jórészt 
az építészeté a szó, ahol mindenekelőtt rendet, formát, 
alapokat kell teremteni...”

Ez a szerző humán technokrata, humán távlatú mér
nök, aki nemcsak a régi görögökig tekint vissza, de 
mögéje lát a jövőt előkészítő dekorativitásnak is. Aki

Szeberényi L e h e l: Jeromos, a kőfejü
( Magvető, 1966)

Szeberényi szatírának szánta kisregényét, de nem lett 
belőle szatíra. Több? Kevesebb? Más. Amint a bürok
rácia esztelen logikája is csak egyik motívuma a Jero
mos, a kőfejűnek. A publicista számára alkalmasint ez a 
fontos, és az író nem is röstelli a közvetlen vonatkozá
sokat az olvasóba vésni. A regénynek ez a rétege való
ban szatirikus, ahogy általában elgondoljuk a szatírát. 
A két emésztőgödörépítő munkás napközben tehetet- 
lenkedik, munkaidő után kezd a maszek-dolgához; s 
nem azért lazsálnak, mert ilyen a természetük, hanem 
mert nincs m it tenniök. A nemtörődöm, szeretője 
után koslató főnök, aki azért a maga módján s hatás
körében messze túlteljesíti hivatali kötelességét, csak
hogy e hatáskörön túl ne kelljen néznie ; a harmincéves 
szolgálatban kőkeményre szikkadt földmunkás, aki szak
tudását, energiáját, hanyatló erejét egy hiábavaló, sőt 
kártékony építmény minél tökéletesebb kivitelébe öli: 
szatirikus alakok, s maga az ügy nagy csábítás a bü
rokráciát elítélő tirádákra, egy idejétmúlt szabályrend 
kárhoztatására. Van is egy fejezete a regénynek, ahol a 
Főnök, a Beosztott és a Gödör gazdája az iránydrámák 
nagyjelenetére emlékeztetőén összefoglalják a maguk 
álláspontját. Szeberényi valóságos mondandója azon
ban nem ezekben a részletekben rejlik, melyek csak a

számára a kultúra maga sem dekoráció, hanem az 
anyag és a rácsapó nemes rozsdák, emberi reflexiók 
szétválaszthatatlan szövedéke. Ezért van megbocsátó 
szava e szigorú jövőre-várás közben még egy Halász- 
bástya előtt is, vagy a pesti eklektika, az életszerű 
szabálytalanságok, a történelmi mozgás apályosabb 
periódusai láttán -  de innen lendül mindig újra a kér
lelhetetlen szükségszerűségek erejével a tisztább és szo
ciális méretekben áttekintett szerkezetek felé. Meg
szoktuk, hogy a műemlékeket piszkosra maszatolva, az 
újat pedig sterilen embertelenre sikálva tálalják elénk. 
E kötet most madártávlatba lendül, és nem a patina 
piszokrétegével, és nem a sterilitás fényével, hanem a 
történelmi mélység fénytörésével avatja az építészet 
kérdéseit emberi kérdésekkel. Talán az egyetlen járható 
út, amely a szakmai kérdésektől a bölcsességig, az em
berek meggyőzéséig vezet.

A könyvet Karátson Gábor rajzai illusztrálják. Tá
jak, városok, épületek -  s nem a fényképek hideg ob
jektivitásával, de nem is a ,,művészi” interpretálás 
hazug csapongásaival. Valamennyi rajz olyan dolgot 
ábrázol, amit fényképről már amúgy is ismerünk. A raj
zok dolga csak az, hogy a görög oszlopokat, a gótikus 
boltozatokat, a Duna-hidak ívelését és Le Corbusier 
architektúrájának formáit közös fénytörésű, egységes 
ritmusú emlékképpé redukálják. ízlés és karcsú formák 
felé törő intellektus irányították Karátson Gábor tollát, 
így rajzai ugyanazzal az érzékeny ritmusú élettel töltik 
meg a könyv lapjait, mint Granasztói gondolatai a 
múlt és a jövő városait.

Perneczky Géza

gyöngébbek kedvéért való gyakorlati illusztrációi mé
lyebbre vágó általános elveinek. S hogy ezek nyomára 
jöjjünk, segítségül kell hívnunk a nemzedék-társ rokon
ihletésű művét, Örkény István Tótékját.

Mert a Tótékat és a Jeromost korántsem csak azonos 
szimbolikájuk kapcsolja össze -  pontosabban : nemcsak 
a félreeső hely jelképpé emelése. E jelkép szükségszerű
sége hőseikkel, mentalitásukkal van szoros összefüggés
ben. Tót és Jeromos: egypetéjű ikrek, jóllehet apjuk 
nem azonos. Ezen az irodalomban nincs mit csodál
kozni. Tót és Jeromos mindketten jóravaló, nem is 
egészen ostoba emberek, akiket budiba és emésztőgö
dörbe szorít — a világ? Még inkább tulajdon szolgalel- 
kűségük. Igaz, Tótnak végzete, hogy gazsulálnia kell 
az őrült őrnagy előtt; frontszolgálatos fiát akarja meg
menteni vele, hiábavalóan persze, mert fia már halott, 
mikor a mentőakció megindul. Szeberényi Jeromosá
nak viszont már nemhogy kipillantása nincs a maga 
köréből, de indulata se az emberségét, munkáját ab
szurditásig megalázó külerőkkel szemben. Tót számára 
nincs más megoldás, -  Jeromos nem is ismer más meg
oldást. Mindkettőjükben a „hol lehet altiszt, azt kutat
ja” mentalitása testesül meg s ítéltetik el -  illetve ők 
már bele is rokkantak az altiszti sorba, a szolgaság lé
nyükké vált. Az írói attitűd azonban sarkalatosán ellen
tétes. Örkény egyszerre dühödt és kiábrándult : milyen
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barom is az ember; ahelyett hogy emelt fővel élné em
berségét, roncsalakok előtt görnyedezik, s a lengőház
ban mereng elrontott életén, eltorzított hajlamain. Te 
ostoba, minek akarsz mindenáron alkalmazkodni? 
Ezzel csak magadat gyalázod meg, s ráadásul teljesen 
értelmetlenül. Pedig Tótnak nyomós oka van, s nem is 
önző oka, erre az alkalmazkodásra. De Örkényt ez alig 
érdekli, eltaszítja magától, nehogy meghatódjék s így 
igazolja hősét. Az esztétikai eredmény valóban szatíra, 
hozzá az abszurd fajtából, abban is, hogy egy abszurdi
tásig élezett tétel — a személyes önelvűség — negatív 
bizonyítása. A mű kitűnő, de nem mutat semerre. Hi
szen nincs mód tenni, amit az író szerint Tótéknak ten
niük kellene.

Szeberényi egészen másképp, ö  képtelen eltitkolni 
részvétét, mi több, megrendültségét. S bár Jeromosát 
nem szorítja oly nyilvánvalóan sarokba a végzet, az 
alakrajz mégis megszelídül,sőt a hős meg is emelkedik: 
a munka, a kitartás, a hűség jelképévé. Mindenképp 
összetettebb, valóbb dimenzióban létező alak, mint 
Örkény Tótja. Szeberényi egész szemléletére jellemző, 
ahogyan a hős alteregóját — egy táppénzcsaló bányászt 
-  ábrázolja. A groteszk portréban szomorú szolidaritás 
rejtezik, amely jóval több intellektuell-filantrópiánál. 
A bányász, katonafia szabadságára hivatkozva, egy 
pótnapot kér az orvostól, szabálytalanul, s az némi tusa
kodás után meg is adja. ,,A bányász képe világított, 
mint egy sziklahegy déli oldala. Alázat, hála és erős 
fogadás sugárzott a képéről, s míg balkeze megvastago
dott, suta ujjai ügyefogyottan göncei mélyén kotorász
tak, arra gondolt, hogy holnap a fiával összedobják azt 
a kapuoszlopot, amit (kénytelenségből, mert élni kell, 
s a kereset szűkös) maszek munkába elvállalt. Az igaz
ságnak ezt a felét nem közölte az orvossal.” Az idézet 
jól jelzi a lírai ellágyulás és ironikus fintor feleselését, 
mely az egész kisregényre jellemző. Tót valóságos jelle
me már csak képtelen acte gratuite-ekben nyilvánul, asz
tal alá bújik, zseblámpát szopogat stb. Szeberényi alakjai 
még őriznek valami kapcsolatot azzal az ősi ember
világgal, maradt egy foszlányka a gönceik alatt abból 
az akolmelegből, mely nyomorúságukat elviselhetővé 
tette — egyszersmind meghosszabbította. (Illetve, más 
oldalról: e melegség éppen a közös nyomorúság termé
ke.) Szeberényi kisregénye mélyén voltaképpen ez a 
képtelenség: ahhoz, hogy Jeromos lázadó legyen, nem
csak egy beléivódott szokásrendből kellene kilépnie, de 
önnön lényének, életútjának teljes hiábavalóságára rá
döbbennie. Vagy pedig megalkotójának rádöbbentenie. 
Szeberényi azonban nem tudja erre a szakításra, a szó 
minden értelmében való sötétbe ugrásra rászánni ma

gát. Humanizmusa, azonosság-érzése akadályozza meg 
ebben, s az a sejtés, hogy szigorúbb logika szerint a 
Jeromosoknak meg sem lett volna szabad születniök, 
hisz egyetlen lehetséges létmódjuk volt: a szolgálat. 
Vagyis nem tudja és nem is akarja Örkényhez hason
lóan teljesen elvetni a hűségnek (mely mindig szolgá
latban nyilvánul) -  ha tán nem is a gondolatát, de em
beri indítékait. Erkölcsi értékrendjében a hűség -  a vi
lágban való otthonosságunk egyik föltétele -  ma is 
kiemelt helyen szerepel, bármilyen kételyeket diktáljon 
is az ész. Jeromos egy helyzetében és öntudatában 
egyképpen degradálódott Jó György, de az írótól mi 
sem áll távolabb, mint a jógyörgység egyértelmű elíté
lése, inkább ennek a kőszigorú és kőhallgatag dolgate- 
vésnek erkölcsi értékére figyelmeztet. Hőse nem azért 
lesz budi-vár építő, s halálos szívbeteg, mert ez az em
berség idejét múlt, hanem mert kénytelen haszontalan- 
ságokban kiélni magát, a világ a maga esztelen rohaná
sában és elidegenülésében eliminálja, megveti ezt az 
erkölcsiséget. Még kevésbé használja arra, amire való: 
az új társadalom támasza s talpkövének. Hogy ez néni 
afféle kritikusi bele-látás, bizonyíték rá a regény egy 
jellemző mozzanata. A kőfejű Jeromos társa egy Répa 
nevezetű közönséges naplopó. Amerikázik, míg Jero
mos megszakad a munkában. Örkény alkalmasint ro- 
konszenvvel ábrázolta volna ezt az alakot, az esztelen 
föladat elleni tiltakozás képviselőjeként. Szeberényi vi
szont titkolhatatlan utálattal nézi. Répa egy értelmes 
munkában is amerikázna. Te nyomorult, mért hagyod 
magad, kiált föl Örkény. Mért hagyjátok elveszni, 
elnyomorodni a legértékesebb emberi tulajdonságokat 
-  így Szeberényi. (Csak utalni maradt terünk arra, 
hogy a két álláspont törvényszerűen hívja elő az elütő 
ábrázolásmódot: az abszurd absztrakciót az egyikben, 
a realista hagyomány továbbszövődését a másikban.)

A kritikusnak az elemzés és a konfrontálás után ítél
nie, választani kellene. De ő se tud és nem is akar. A 
művészet igazságai között (ha valóban igazságok s va
lóban művészileg nyilvánulnak) nem választani kell, 
hanem integrációjukat továbbfejleszteni, nem hierarchi
ájukat, de mellérendeltségüket kivívni. S ezt még in
kább nehezíti, hogy mindkét mű gödréből mintha a 
vanitatum vanitas régi igéje is előbugyborékolna. 
S ennek ellenszerében Szeberényi is tanácstalan. Vagy 
mégse? A gödör gazdája a folyó túlpartjára néz, ahol 
termőre fordult a sivó homokra telepített szőlő. Mely
hez pedig a Jeromosok munkája éppúgy elengedhetet
len, mint a mű középpontjában álló üreg tartalma sem 
nélkülözhető. Csak ne a Répák legyenek a haszonélve
zők!

f í .  N a g y  L á s z ló
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B ih a ri Sándor: Kaptárkövek
(Magveti, 1967)

Immár negyedik kötetével jelentkezik Bihari Sándor. 
A Kaptárkövek elég gyorsan követte az Utóhang a meg- 
bróbáltatáshoz c, előző verseskönyvét, sejtetvén a fiatal 
lírikus termékeny periódusát. A termékenység lehet jó 
jel, a művészi fejlődés következménye és kifejeződése, 
de a kontroll meglazulásának, egyfajta hamarmunká- 
nak a tünete is. A versek szaporasága csak abban az 
esetben nyugtathatja meg az olvasót, ha megbizonyo
sodik arról, hogy ez a versbőség kellően szigorú öníté
lettel, hatékonyan jelenlevő igényességgel párosul. Rit
kán valósul meg manapság költészetünkben ez a szük
séges arány, kevés költőnk példájára hivatkozhatnánk. 
Azzal pedig kár volna megcsalni magunkat -  és meg
zavarni az alkotói öntudatot —, hogy a fejlődés és gya
rapodás bizonyítékaként könyveljük el a versmennyiség 
növekedését, továbblépésről beszéljünk ott, ahol igazá
ban a rutinra hagyatkozó önismétlés mozzanatait ta
pasztaljuk.

Bihari előző verseskötetét a kritika általában egy pe
riódus lezárásaként értelmezte, és egyúttal az ígéretes 
kiteljesedés jeleit hordozó művészi dokumentumként 
méltatta; az igényes szintézis kezdeteit is felfedezni 
vélte a legsikerültebb költeményekben. Némi kritikusi 
igyekezettel talán a Kaptárkövek kapcsán is bizonyítani 
lehetne valaminő fontolva haladást, araszolgató előre
lépést, ám úgy véljük, akkor vagyunk igazán őszinték 
és méltányosak, ha az ilyen manőverezésről lemondva, 
inkább arról szólunk, hogy ez a kötet hiányérzetet kelt, 
elsietettnek látszik, túlságosan egyenetlen ahhoz, hogy 
a művészi színvonalemelkedés megnyugtató példáját 
láthatnánk benne. Egy kötetnyi elkészült vers nem föl
tétlenül teszi indokolttá az azonnali-gyors kötetkiadást, 
nem erősíti az alkotói önfegyelmet; a fűzőgép csak 
külsőlegesen kapcsolja össze egységes könyvvé a versek 
sorozatát. A Kaptárköveknek nincs homogén belső kom
pozíciója, nem fogja egybe a verseket semmiféle mé
lyebb szerkezeti törvény, jól kivehető művészi elgondo
lás, az anyag megszerkesztésével is sugallni akaró költői 
terv. Érzékeny hiány, hiszen a tudatos, modern költő 
aligha elégedhet meg az egyes darabok egyszerű egy
más mellé helyezésével, ha újat mondani képes átfogó 
látomása van az életről, a világ dolgairól. Ha ki nem 
tervezi, nem szerkeszti meg egy-egy verseskönyvét, ap- 
róbb-nagyobb részleteket akár ügyesen versbe is szed
het, mégsem korszerű lírát alkot, pusztán így-úgy sike
rült verseket, amiket nem is különösebben nehéz ma
napság megírni.

Bihari Sándor könyvét egyrészt nagyon könnyen át
tekintheti az ember, az eligazodás nem kíván különö
sebb figyelmet, mert egyszerű és gazdagnak aligha 
ítélhető világban kell tájékozódnia; másrészt zavarba 
is jövünk némileg, amikor összegezni próbáljuk benvo- 
másainkat-élményeinket, hiszen a részletek, a külön 
elemek itt nem rendeződnek erős szerkezetű nagyobb 
egységekké, az elmosódott, gyakran önmagukban sem 
elég világos élményi-érzelmi-intellektuális tényezők 
nem szerveződnek szemlélhető rendbe beépülő motívu

mokká. Ilv módon a könyv tagolása is meglehetősen 
nincsleges, mert a ciklusok karaktere-színezete között 
külső lényeges különbség, egybemosódnak, mivel nagy
jából ugyanazokból a szétszórt momentumokból tevőd
nek össze. Heterogén és laza az egész verseskötet, mind
három ciklus, sőt a költemények jórészének struktúrája 
is külön-külön.

A Kaptárkövek nyitóverse (Nehéz) a mindennapi élet 
nyűgeiből magát kivágni igyekvő, a méltó küzdelmet 
valló s vállaló ember megfontolt szavait rögzíti; meg- 
vallja a „de nehéz” érzületét, a helytállás küzdelmes- 
ségének, az értelmes élet igényét megfogalmazó prog
ram következetes teljesítésének a nehéz voltát; és hitet 
tesz ennek a magatartásnak az értelme és elszántsága 
mellett is:

...életem ne úgy számolja 
háromszázhatvanöt 
napját, hogy süket iratokra 
s hamura az arcom mögött, 
mutogathat majd azoknak, 
akik a küzdelem
jussán eldönthetik, hogy jó vagy, -  
vagy csak a vért lökted, szívem, -  
ítéletük előtt élek...

A retorikus intonáció alapján esetleg azt sejthetnénk, 
hogy a következő versek ennek a tudatnak, ennek az 
attitűdnek az ellentmondásait, állandó készenlétre intő 
gondjait, egyszóval a személyiség intellektuális kérdé
seit pásztázzák végig. Elemző gondolati lírát remélhet
nénk, „a  feladatain töprengő huszadik századi ember 
lírai portréját”, amint a fülszöveg is ígéri. Kétségtelen, 
nyomokban fel-felbukkan ez a motívum a könyvben, 
de nem erősödik fel, inkább háttérbe szorul, s átadja 
helyét egy másfajta hangnak és élmény típusnak.

„Tisztes polgár és partizán vagyok ebben a század
ban”, olvassuk az Egy cserép földben, s a költemények 
jó része a „tisztes polgár”, tehát az egyszerű, a minden
napok világában „nem egészen otthonosan, nem egé
szen otthontalan” létező ember kisvilágába, élmény
körébe nyújtanak bepillantást. Többször beszél a költő 
a ,,sziklaugró napok” (Kiáltanék) eseményeiről, apró 
ügyekről, jelenvaló gondokról, a hétköznapok rit
musáról, a munka és pihenés mozzanatairól, csatango- 
lások és szemlélődések pillanatairól, a „hat nap és a 
hetedik” tapasztalatairól. Olykor „a hét tüskés napjai
ba lökve” (Testemen hordott ország) érzi magát az „én”, 
a „gondok tam-tamja” (Ami kimondhatatlan marad) za
varja meg a csendes-tűnődő szemlélődés harmóniáját; 
„torlódott kudarcok” (Szaturnusz-csillag) kellemetlen
ségeit emlegeti, s ilyenkor panaszosra fordul a szó. 
A lélek rossz hangulatait, az időleges elfáradást a nyug
tató szép szerelem oldja-enyhíti; a „jövőt markoló 
vágy” (Törvényhozók) lendíti tovább a tétova-rezignált 
pillanatokon; máskor egyszerűen a „hajtanom kell 
fejem a legnehezebbre” elszántsága ad neki erőt felül
emelkedni a lemondás felé hajlító tapasztalatokon.

Élményszínező elem gyanánt megjelennek a költe
ményekben a múltidéző emlékezetben feltámadó ké-
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рек; néha felkísért a „szegénység gazdag emléke”, a 
szülőkre emlékezik a költemény, megelevenülnek itt-ott 
a „gyerekkor motívumai”, melyeket a költő leghívebb 
kísérőknek érez ( Szélfúvásban ) . Leggyakrabban a maga 
átlagemberi közvetlenségében lép elénk e versek alko
tója, a lírai szituáció, amelyből a versmenet fakad, 
többnyire életképszerű és stilizálatlan. Már-már szán
dékoltan átlagszintű az élményanyag, s ez alkalmasint 
a versbe is így kerül, úgyszólván alakítatlanul próbálja 
átemelni a műbe a mindennapi tényeket, epizódokat. 
Kifejezetten a köznapok líráját akarja adni Bihari a 
Kaptárkövekben ; az előadás hangja is jobbára egyfajta 
hangsúlyozott középtónushoz, átlagos intenzitáshoz jár 
közel. A póztalan egyszerűség volna itt a követett esz
mény. Ebbe a tónusba illeszkedik bele néhol egy kevés
ke önirónia is, mely „legenda nélkül” mutatja a lírikus 
ént -  „sokszor azt hiszem, költő vagyok, de sokszor 
egyáltalán nem hiszem” - , önnön költőségét is enyhén 
ironikusan, kissé rezignáltan kommentálva. Nem volna 
terméketlen ez a szinte napló-realizmus modor, élet- 
szerűségre és stilizálatlan közvetlenségre törekvő mű
vészi magatartás; sarjadhatna belőle eleven-friss költé
szet. Egy-egy részletben sikeresen él is Bihari Sándor az 
attitűd lehetőségeivel, kötete egészében viszont nem 
sikerül színvonalasan a kísérlet, alatta marad a lehető
ségeknek. Sok a fogyatékosság, a zavaró elem versei 
esztétikai alkatában.

Szembeötlő az élményanyag szűkössége, viszonyla
gos szürkesége és elaprózódása. A kisszerű, köznapi 
lírai szituációk csak a legritkább esetben mutatnak túl

„Kikapcsolódás” ? -  Szerencsétlen cím, mert nem illik 
sem a költészet, sem e kötet természetéhez. Gondtalan 
elengedettséget sugall, holott az igazi költészet mindig 
koncentrált, s nem kikapcsol, hanem felemel, összefog, 
felszabadít. -  Igaz, Kányádi játékra hajló, derűs és 
békés költő, ám ez a kötete eddigi teljesítményeihez 
mérten, de önmagában is, inkább szenzáció, mint 
lezser veszteglés.

Első kötetei (Virágzó cseresznyefa, 1959; Harmat a csil
lagon, 1964) bár hoztak néhány megejtően szép verset, 
általában azt a benyomást keltették, hogy szerzőjük 
túlságosan kitaposott úton jár. Csak néhány bátortalan 
jel : az ábeli kedély fel-felvillanó szikrái, az elhasználat- 
lan ízeket sejtető tájképek, zsánerek; a történelembe, 
nép-életbe mélyülő emlékezet termékeny időérzékre 
valló mozdulatai, a sóhajtásnyi élmény rögzítésére 
törekvő érzékenység biztatta várakozásra az olvasót.

A Kikapcsolódás harmadik kötete, két év választja el a 
másodiktól, s ez a két év beváltotta a várakozók remé
nyét: Kányádi költészete meglepő metamorfózison 
ment át. Kinőtte a nótaszerű szimplaság sémáit, s a 
ballada- és életkép-rekvizítumok mögül kiemelkedett 
a jelentős és rokonszenves költőegyéniség. Legbeszéde
sebb jele ennek, hogy a korábban külön mederben 
haladó, sajátos témákhoz kapcsolódó közéleti mondan-

önmagukon, a rögtönző ihlet nem tudja elég hatéko
nyan megtölteni érzelmileg-gondolatilag ezeket az él
ményhelyzeteket, nem képes kiaknázni az egyes él
ményszférákat. Amikor pedig nagyigényű szeretne len
ni, versébe homályos és zavaros részletek kerülnek, a mű 
ívét lerántják a nagyon szaporán tenyésző közhelyek, 
szólamszerű megállapítások, suta poentírozások; a dik- 
ció nemegyszer fullad verbalizmusba. Versszerkezetei 
általában szervetlenek, lazák, az egységes tónus még a 
kisebb kompozíciókban is számos alkalommal szétzilá
lódik. Stiláris-nyelvi erejét is rontják a feltünedező kép
zavarok, nehézkes fordulatok, pongyola mondatszerke
zetek ; megfelelő intellektuális erő híján a költői prózai- 
ság itt-ott bizony gyalogprózává fakul. Bizonyítékul 
számos példát idézhetnénk, de talán elég csak jelezni a 
problémákat, hiszen ezekre a zavaró momentumokra 
bárki könnyen rátalálhat.

Bihari Sándor új kötetében egyrészt a kiérleltség hiá
nyát mutató spontaneitás, másrészt az élmények inten
zív átélését nem bizonyító mesterkélt alakítás, konstru- 
áltság zavarja az olvasót. Az a benyomásunk, hogy 
nem érleli-dúsítja-szűri az élményt, nem várja ki azt 
a fázist, amikor valóban versbe kívánkozik már a tisz
tult tartalom. Nem küzd meg az alkotásért, félig nyer
sen és elaprózva önti versalakba élményanyagát. Kár, 
mert a költemények mögött sejthető rokonszenves em
beri portré és ars poetica így csak töredékesen és fogya
tékosán bontakozhat ki előttünk. Tehetsége többre kö
telezi annál, amit a félbe-szerbe maradt versek által a 
Kaptárkövekben felmutatott.

Fülöp László

K á n yá d i Sándor: Kikapcsolódás
(Irodalmi Könyvkiadó, Bukarest, 1966)

dók most más élménykörökbe is át-átcsapnak. Azért 
lehetséges ez, mert jellegükben is a minden élmény
típust meghatározó személyesség az uralkodó.

S ebben az átváltozásban az a legérdekesebb és leg
tanulságosabb, hogy nem a korábbi adottságok elle
nére, hanem azok teremtő újjászülése révén ment 
végbe. A régebbi Kányádi-vers alkatának lényege sze
rint a népköltészet, Erdélyi, Sinka és a fiatal Illyés 
népiségével tartotta a rokonságot. Nagyon is szoros volt 
ez a rokonság, de elég sokágú, hiszen a népköltészet 
maga is egész birodalom. Talán ezért vált lehetővé a 
szerves megújulás. Pontosabban szólva: Kányádi fel
adta elődei hagyományosan szerves motiváló techniká
ját, a cselekmény, a látvány valóságtisztelő tükrözését, 
továbbá a tárgyi réteg s a reflexió kapcsolatában a kettő 
különbségét feltüntető szerkesztést -  de megőrizte a 
népi világ fogalomköreiből való szimbolikát. S ezzel 
majdnem olyan szabadon bánik, mint Nagy László 
vagy Csoóri: teljesen alárendeli a bonyolultabb viszo
nyok közepette fogant, differenciált kifejezésre törő 
ihletnek. így válik lehetővé e képréteg izgalmas, 
montázsszerű társítása más életkörök anyagából alko
tott képekkel. A balladakonvenciók és a hajdani
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bukolika elemei miközben új jelentéssel telítődnek, 
messze utaló kapcsolataik révén az ősi, az időtlen 
irányába tudják mélyíteni a hozzájuk társuló másfajta 
képek holdudvarát is.

Azt a verstípust, melyben a költői szándék az ég és 
föld tágas térségeit pásztázva merész és szabad mozdu
latokkal emeli ki az egymástól messze eső dolgokat, 
jelenségeket -  rügyeket, esőt, szelet egyazon indulat 
kifejezésére mozgósítva -, leginkább a Májusi kétségbe
esés szemléltethetné. Ez a vers azonban inkább a fejlődés 
irányát jelzi. A mai szintet legjobban a Vén juh az ősz 
c . költemény érzékeltetheti, mert ebben még bontatlan 
az alapul szolgáló metafora kerete, nem társul hozzá 
úi kép sem, de az is mérhető általa, milyen messze 
vagyunk m ár a valóságos juhokat, pakulárokat, csobá- 
nokat idéző bukolikus verstől :

Vén juh az ősz, kolompja egyre halkabb, 
gyapja gubancos gizgazzal tele, 
métely es szemmel baktat 
a hegyről lefele.

Hátába keni vérét az égalja. 
és már senki sem tudja, hogy 
a sáros holdat hozza-e két kajla 
szarva közt vagy a vizenyős napot.

A szelíd látvány szinte észrevétlenül billen át komor 
látomásba : a juh alászállásában egy olyan világérzés 
ölthet így alakot, mely véres próbák emlékével s baljós 
lehetőségek előérzetével terhes. S nem szorul részletes 
bizonyításra, hogy a Júlia szép leány fehér bárányának 
mítoszi motívuma a metafora egyetemessé mélyítésé
ben milyen fontos funkciót teljesít.

Aligha vitás, hogy ebben az átváltozásban Nagy 
Lászlóék példája eszméltető jelentőségű lehetett, s épp 
azért, m ert ők is egy szimplább népiség felől jutottak 
a bartókinak mondott szintézishez. A Gsoórinál, Si- 
monyi Imrénél s Buda Ferencnél megfigyelhető folya
mat még részleteiben is meglepően hasonló, tehát tör
vényt sejtet. Arra int, hogy a népköltészet némely 
„lazább”, „rejtelmesebb” műfajai, főleg a siratok, 
varázsénekek, ráolvasások és a balladák eleve olyan 
hajlamokra nevelték a költőt, melyek egy magasabb 
szinten — rokon természetű műköltői hatások ösztön
zésére — a  mindenséget egyetlen ölelésbe szorító mo
dern ihlet ujj mutatásának rendelhetik alá a dolgokat. 
Varázsolás ez is, bűvölés, ha úgy tetszik, de a képzelet 
a  súlyos empíria terhelésével s a mai ember teljes tu
dásával, realitást és álmot egybeszőve bontja ki a láto
mást. Ezért hat egyszerre csodásnak és irgalmatlanul 
józannak az ilyen típusú vers.

Kányádi nyilván a rokon élmények mentén jutott 
a rokon módszerhez. A második kötete óta eltelt idő 
alatt ő is ráérzett a kor bartóki tartalmaira : a béke fel
színe mögött rejlő békétlen emlékekre (Azon az estén) ; 
a rügyekben rejlő álmokat, a pacsirta-kedvű távlato
kat, a tiszta eget fenyegető veszedelmekre (Májusi két
ségbeesés) ; technika, életiram és humánum viszo
nyának problémáira (Villanyhuzalok, víz- és gázcsö
vek, Teraszon). -  A szárnyalás mögött látja az erőfeszí
tés gyötrelmét, a magányos szorongást (Pacsirta). Az 
otthon pólyája róla is lefoszlóban, a gyermek felnőtt, 
kitágult körülötte a tér, de hidegebb is lett és parttala
nabb. (Tűz és kasza, Végül.) Fel-felrémlik előtte az 
áldozat s a halál esélye is. ( Tűnődve áll a férfi, Kakukk és 
kuvik.) Az iméntiekből szinte törvényszerűen követke
zik, hogy szembe kell néznie a költői hivatás promé- 
teuszi változatának értelmével, nehézségeivel. (Apokrif 
ének, Barbár szonettek.)

A témák és ügyek e jelzésszerű áttekintése alapján 
azt lehetne hinni, hogy drámai feszültségekkel terhes, 
robusztus költészet a Kányádié. Nem az. Magához hű 
abban is, hogy ezeket a vérre menő konfliktusokat egy 
tompító mérséklő szemlélet közegén szűri át. A fénye
sebb reményt mesébe oltva őrzi (Rege), s a távoli 
jövőbe vetítve (Egyszer majd szép lesz minden). Kü
lönben örülni tud, ha a tegnapinál valamivel melegeb
ben süt a nap, ha annyira olvad a jégvirág, hogy ellát
hat „csak a sarokig legalább” (Egyszerű öröm).

Hogy ez az „egyszerű öröm” őszinte lehessen, ahhoz 
nem elég a fegyelem, ahhoz filozófia kell, s Kányádiban 
láthatóan meg is képződött már egyfajta relativizmus. 
(Relativitás, Pillanatkép, Á fák és a vének.) Vén juharfától 
tanulgatja ama bölcsességet, hogy a másíthatatlan 
előtt fejet kell hajtani. ( Tűnődő vén juharfa.) Tanulgatja 
-  mondom, mert a folyamat tart, s talán nincs is más 
funkciója ennek a stúdiumnak, mint óvni a lélek ruga
nyosságát. A rezignáció kezdete ez, s akár az önszem
léletbe vegyülő kétely (Déli árnyék) s a nagy közösségi 
élmények magánjellegű örömeinek kinagyítása (Poéma 
három hangra), arra jó, hogy a költő illetékessége és esz
ményei hiteles alakot ölthessenek, hogy a belső egyen
súly ép maradhasson.

Ilyen úton és ilyen áron lehet csendes szavú, békés 
költő Kányádi. A heveny indulat vers előtti folyamat 
őnála. A vers nem felszakítja, inkább lepárolja mon
dandóit: közli a szó szoros értelmében, s újabban egyre 
beszédszerűbben. A feszes verselés szimmetriái oldódó
ban vannak, de a kötetlenebb előadás prózainak tetsző 
alakzataiban jóleső rejtett arányosságok létesülnek. 
Mindent egybevetve: a mai Kányádi-vers jóízű, mag
vas, természetes és tiszta költői beszéd. -  Olyan beszéd, 
amelyre nagyon érdemes figyelnünk.

Kiss Ferenc
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A költő második kötete, sajátos lírai világgal, sajátos 
hangulattal. Visszafogott, rendet tartó beszéd, tiszta, 
dísztelen meditációk; néha a népi mítosz szimbolikáját 
értelmezi át a modern ,,én”-re, máskor az egyén mai 
létproblémái feszítik az önkifejezést. A nagy, kínzó fáj
dalmak sem a gejzír hevével és forróságával csapnak 
fel; elégikus, szomorkás szemlélődés, halk bánat árnyal
ta gondolatok, titkok lesése és a megvallatástól való 
visszahőkölés : -  így alakul a versek érzelemvilága. A 
versmondat is nyugodt; az elfojtott indulat melléren
delt, kiegyensúlyozott egységeket sorakoztat. Elkerüli 
az alárendelések kuszaságát, legfeljebb a halmozások 
sejtetik az érzés elemibb zajlását. A külső forma ledob
ja a feszességet ; a meditáció oldottságához igazodik dísz- 
telenségével és kötetlenségével.

Az élmények erős transzponáltsága jellemzi e kötetet. 
Benne van a kor és a költő a maga hétköznapjaival, de 
a konkrétság, az idő, a „helyi színezet” inkább csak ál
talános életérzésben, általános létproblémákban nyilat
kozik meg. Disszonancia uralkodott el a költő közérze
tében és szemléletében (Törvény), s az ellentétek fel
színre dobják a személyes létezés ismert konfliktusait. 
A kétségre gondolok, amely eléggé végső, filozófiai tar
talmat nyer: az élet és a halál vize, a mesei életlátás e 
két nagy szimbóluma zavarodott össze a költőben. A két
ség kiterjed az én-re is, a magakeresés gondjaira, a Peer 
Gynt-i „ki vagy” és „légy önmagad” problémájára. 
S a kétségek mögött ki-kiviccsan a semmi nem annyira 
félelmetes, inkább az illúziótlan viszonylagossággal kap
csolatos problémája ( Mese és valóság, Atlasz, Látomás), 
hol mitikus, hol mesei képekbe burkolva. Személyes 
oldalon odatársul e két jelenséghez a visszhangtalanság 
élménye. Mintha légüres térben létezne az alkotó, mint
ha levegőtlenség, légszomj kínozná szakadatlanul 
(  Visszhang nélkül, Fényért könyörög, Az árvaság kora, En- 
gesztelés). Társul a magány érzése is, mégpedig gátló, 
visszahúzó erőként, mert megüli a hétköznapokat, s 
csapdákat állít az elmélkedés elé. Belesodorhat a ma
gunkra feledkezés aránytalanságaiba, s az önszerelem 
kancsi tükre elhitetheti velünk, hogy „a tócsa maga a 
tenger, és a tojás burka a végtelenség”.

E transzponált, burkolt, jelképekbe vetített élmé
nyek mellett nyíltan bontakozik ki valami olyas folya
mat, amelyet rendszerint dezillúziónak szoktunk nevez
ni. Nyilatkozása, tartalma, oka -  elég sokféle. Egyik a 
gondolkodás Carlyle és Emerson óta ismert aggodal
ma: az élet elgépiesedése, az ember elmechanizálódása. 
Az érzések képletekké válnak, a természet művi úton 
teremtett tárgyakká, s az ízlésbe is betör a gép. A La
terna magica című vers középső szakaszai szinte kont
raszt- és ellenpontozásszerűen vetítik elénk a költői erő 
jelképeit. Először szabad tárgykezelésről van szó, amely 
látomásos módon halmozza egymásra az erő és a töré
kenység, a vitalitás, a dühöngés és a modern boszor
kánytánc képsorait. Aztán megismétli e víziót, de hű
vösebb, fagyosabb légkörben, a tudományos fantaszti
kum nyelvi mezejében. Épp ez az érzelmileg fogyatékos 
klíma juttatja el olyan gesztusokhoz a költőt, amelyek 
már-már a világból való fökedvetlenedést jelezhetik.

O zsv a ld  Á rp á d : Laterna magica
(Tátrán, Bratislava, 1967)

Fontos forrás az is, amely az emberiség fokozatos 
növekedésével és az utóbbi évek kozmikus arányú 
kitágulásával kapcsolatos. A tudás fénye megfakítja 
Atlasz legendáját, véglegesen szétpattintotta a mesé
ket, s fel-felbugyog az emberben a mítosztalanság 
elégiája. De viszonylagossá teszik a világűr távlatai 
a földi arányokat is. Az autókarambol -  semmiség: 
„Nem történt semmi különös. A hetvenedik Végán két 
csillag összeütközött -  a földi műszerek nem is jelezték.” 
Ezért oly gyakori a versekben a mesék mögé néző ki
ábrándultság, a mesei képek hasznosítása és — diszkre- 
ditálása. A Laterna magica kilencedik ajtója mögött nincs 
semmi: ördög, sárkány, törpe megszökött. Tépdesi a 
költő az álomképek mesei szimbólumait; némi sóvár
gással néz le a való és a mítosz között feszülő távol
ságba, s megcsupaszítja a líra bűvös fogalmát, a mély
séget is. Nincs benne csoda, csak a semmibe kapkod a 
fáradt képzelet, s a zuhanás halálra zúz bennünket 
(Mélység) iTudatosítja e folyamat a felnőtt- és gyermek
kor közötti szakadékot is! Távolba vesznek az egykori 
élmények, a valamikor természetes magatartásformák; 
különös idegenséggel csillannak vissza a múltból, vala
hogy nem férnek bele a mába. S a költő ismét válasz- 
utak hálójában töpreng: vesztett-e az ember a növeke
déssel? („Patak partján fürödtél meztelen — s most 
megszégyenít a meztelenség”.) Az okok hálózata kihat 
végül a költői önszemléletre is. Fanyar, illúziótlan, 
kissé kiábrándult hangulatot árasztanak önszimbólu
mai. Bohócnak érzi magát, aki szerepeket játszik, s 
csak akkor boldog, ha kisfiának dúdolgat. Máskor az 
expresszió hókusz-pókuszai kínozzák, a tapsra vadászó 
ripacs színfalhasogató gesztusai.

Önkicsinyítés, disszonáns élmények, dezillúzió: — 
mégsem a kétségbeesés lírája e kötet. Sok mindent át
világít az a „bűvös lámpa” , meredélyek széleire merész
kednek a sugarak, de van ellentett erő is, amely egy
ségbe fogja az alkotót, és formálja az anyagot. Ilyen 
a költő mély bizakodása az emberségben és az ember
ben; ilyen a néha kétségei fölé emelkedő hit, hogy a 
költészet hevülete madárívű szárnyalásra is képes. 
Egyensúlyozó erő az is, hogy kétségeit nem puszta 
érzelmi viharokban éli ki, hanem szemlélődéssé, töp
rengéssé lényegíti át, gondolatsorok hordozására kény
szeríti. Ezért tágulnak ki tárgyias témái is, ezért kapnak 
önmagukon túlmutató jelentést. Ritka a tiszta bemu
tatás, amely egy-egy természeti kép vagy élethelyzet 
pusztán leíró ábrázolását célozza. A meditativ hajlam 
inkább a tárgyakban rejlő jelképeket keresi, inkább 
szimbólumokat érez bele a dolgokba, s fokozatos jelen
téstágításnak veti alá a témákat, önszimbólummá nő 
a tenger, mert bár érzéketlen, vágytalan, „mégis, mint 
nyugtalan állat, ketrece rácsát tépdesi” ; a tavaszi 
tüzek az organikus élet nászát sugallják. Ha nem erős 
a téma jelképpé növesztése, akkor a tárgy és a költő 
közötti érzelmi kapcsolat árasztja el a tárgyias eleme
ket. Az elhagyott ház képeiből önnön magányának 
hangulatát bontja ki. Bemutatásnak indul a Falusi tél,
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de a tárgyias távolságot azonnal csökkenti a hangulati- 
ság. A megszemélyesítések aztán hamar ki is emelnek 
a tényleges téli világból, s inkább a lélek belső tájaira 
csalogatnak, mert a vers a költőre, a „furcsa kis 
bogárra” igyekszik irányulni.

Az a rokonszenves e halk, visszahúzódó költőben, 
hogy hivalkodó pózok és formai trükkök nélkül éli meg 
s fejezi ki személyes élete konfliktusait. Tiszta, rendet 
tartó szavai elkerülik a hangoltság lázálmait, inkább a

Carlo L e v i:  Az óra
(Magvető, 1966)

Az óra első kiadása 1949-ben látott napvilágot. Carlo 
Levi, a festőből lett író, a bemutatkozó, az egy lendü
lettel írt regénye, a nálunk is nagy sikert aratott Ahol 
a madár sem jár után három évet áldozott erre a műre. 
A szerző eddig legigényesebb könyve tehát immár húsz 
éve fogant meg: s ennyi idő bizonyosan elegendő ah
hoz, hogy történeti-esztétikai értékei az objektivitás 
igényével elemezhetőkké váljanak. A szerzővel elmond
hatjuk ugyan: „Igaz, van valami borzalmas a születő 
dolgoknak az időhöz való viszonyában”, de Az óra be
bizonyította, hogy nemcsak születése pillanatában, ha
nem — az egyre sorjázó olasz és külföldi kiadások tanúi 
-  ma is aktuális, maradandó a kortársi olasz és világ- 
irodalom mezőnyében is. Furcsa módon mégis köny- 
nyebb azokat az elemeket kiemelni ebből a műből, 
amelyek a legkevésbé sem segítették elő fennmaradá
sát. Leginkább a regény „hibái” a szembetűnőek : 
kezdve azon az ötletes, de mégsem túl eredeti vázon, 
amely meglehetősen ingatagon tartja a regény sokeme
letes építményét. Az Óra -  az író órája, „amolyan 
másodpercre pontos Ómega-kronométer”,,,kiugrik” ke
zéből, tokja behorpad, üvege eltörik, mutatói meggör
bülnek. S az első öt fejezet találkozásai, emlékei abból 
a bolyongásból adódnak, amellyel a fél éve felszabadult 
Rómában a különleges munka elvégzésére alkalmas 
órásmestert keres az író. Hiábavaló erőfeszítések után 
végre valaki vállalja az óratok megjavítását -  több hó
napos határidővel —, s amikor elvész az óra munkába- 
vételét igazoló papír, az a futó benyomás támad, hogy 
Levi maga is megunta a hellyel-közzel rendszerességre 
szorító ötletét. Cselekményről -  ebből értetődően -  
nem lehet beszélni, kivéve egyetlen (de a legterjedel
mesebb) fejezetet, amely zsúfolt cselekményességével, a 
látványos, banditatámadással egybekötött Róma-Ná- 
poly utazással, ugyancsak szervetlenül kapcsolódik a 
lehető legpontosabb római topográfiával szolgáló mű 
egészéhez. A jellemformálásban, az alakok élettel való 
megtöltésében sem tűnik Levi kiemelkedő mesternek, 
ha kortársai közül csupán csak Pratolinival vagy 
Moraviával hasonlítjuk össze. S az már szinte sután is 
hat: többnyire párosával lépteti föl alakjait, hogy azok 
életszerű beszélgetést folytathassanak. Végül a könyv 
erősen publicisztikus stílusa, a részenként feltűnően 
változó színezete sem segíti elő, hogy a mozaikszerű 
részek egységessé váljanak.

töprengés szűrői felé terelik az élményt, az érzést. 
Valóban a „csendes elmélyülés költője” ő; versei az 
ember nekifeszülése a kis és a nagy világ átvilágítására. 
Abban ő is szkeptikus, hogy netán az egészet képes 
lenne besugározni az a bűvös lámpa! őszintesége, 
melegsége, sajátos lírai önszcmlélete valóban a cseh
szlovákiai magyar irodalom egyik legjelentősebb 
költőjévé avatja.

Kovács Kálmán

A „hibák” csak reális jelentésüket elvesztve épülnek 
következetesen az írói ábrázolásba, kezdve az órán. 
Levi jelképpé növeli, a „tétovaság nélküli idő” szimbó
lumává. A törött óra tehát a válságtudat jele, a kibil
lent idő tárgyi megfelelője. így többek közt rögtön át
értékelődik a munkacédula elvesztésének mozzanata 
is: a „tétovaság nélküli idő” újbóli megtalálásának 
nehézségét vagy talán feltalálhatatlanságát jelenti. Levi 
azonban nem marad meg az általánosságok szintjén, 
végrehajtja a jelkép újra konkrét tartalommal való fel
töltését, s a biztonság elvesztésének idejét — a válságot 
— szinte órányi pontossággal rögzíti.

Ez a kettősség -  a jelképiség és a konkrétság -  végig
vonul a művön, meghatározó vonásává válik. Már az 
első fejezet egyik mondata kezünkbe adja az író és az 
ábrázolt környezet viszonyának kulcsát : „A tetők és a 
teraszok feletti sötétségben feszülten figyeltem, me
rőn fürkésztem ezt az árnyaktól hemzsegő világot, a 
hang pedig úgy hatolt belém, mint valami gyermek
ként látott, félelmetes, megindító és titokzatos, rég 
múlt időkhöz kapcsolódó kép.” A kettős értelem nyil
vánvaló. Először, konkrétságában, a Via Gregorianára, 
arra a magasságra utal, amely a Piazza di Spagna fölé 
hajló kis utcácska — közel a Via Venetóhoz — „feletti” 
helyzetét jellemzi, de egyszersmind céloz Levi helyze
tére és kutató temperamentumára is az ábrázolt anyag
gal szemben. Szituációja mégsem fölényes és problé- 
mátlan. A valóság, a hang — Róma éjszakai lármája, 
mely meghatározatlan és elemezhetetlen eredetű zajok 
összességeként oroszlánbömbölésnek hat (az antik 
Róma emlékeként) -  félelmetes és titokzatos, az íróban 
az érzékelés (és ezzel szorosan összefüggő magyarázat
adás) szintjét a gyermekire szállítja alá. Ugyanez a 
kettősség figyelhető meg akkor is, amikor az egyes 
szám első személyben elmondott — életrajzi elemekkel 
átszőtt — történet főhősének szerkesztői munkájáról 
esik szó. „Rádöbbentem, hogy az én jelölésem erre a 
helyre nagyrészt két, előttem ismeretlen, szembenálló 
frakció kompromisszumának köszönhető, hogy volta
képp senkit sem érdekel, ezt csinálom-e vagy azt; de 
többségük talán, előttem ugyancsak ismeretlen okok
ból, leginkább azt szeretnék, ha semmit sem csinálnék; 
hogy bizonytalan időre elnapolódik minden, s hogy 
számomra érthetetlen kötelékek béklyózzák itt le az 
embereket.” A főhős tehetetlenül vergődik munkáját 
jellemezve: „előttem ismeretlen” és „számomra érthe
tetlen” -  mondja Levi, s kijelentése nyilvánvalóan
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nemcsak a részproblémára vonatkozik. A „feszülten 
figyelő” és „fürkésző” író abszurd szituációjára ugyan
is rendkívül hangsúlyosan rímel az egyes szám első sze
mély fikciója. Levi módszere határozottan követi, amit 
Moravia fogalmazott meg az újrealista irodalom szá
mára. Szerinte az egyedül korszerű megoldás az „Én 
gondoltam” forma, ugyanis korunkban csak egyetlen 
biztos pont létezik, az író szubjektuma. Levi azonban 
továbbmegy, s személyiségét feloldja a többiek színké
pében: megszűnik viszonyító tényező lenni, amely -  
baloldali töltéssel -  az újrealista dokumentarizmus nagy 
vívmánya volt.

Ez a nézőpontvesztés is összefügg azzal, aminek áb
rázolására Levi e művét szánta, a válsággal. Válság ez 
-  politikai és esztétikai értelemben egyaránt. Politikai
lag a nyilvánvalóbb. A regény három napja az olasz 
felszabadulás utáni első kormányválság idejére esik. 
Még a felszabadulás évében -  az antifasiszta egység
front bomlásának tüneteként -  megbukik a volt parti
zánvezér, Parri kormánya. Itália történelmében -  
melyhez képest a magyar történelmi fejlődés, az azonos 
kiindulási pontot, a fasizmus alóli felszabadulást figye
lembe véve ellentétes irányban, bár sok hasonlóság kö
zepette haladt — a baloldali erők megoszlásának folya
mata 1947-ben, az olasz „fordulat” évében eredménye
zett másfél évtizedre kiható válságot: röviddel a sok 
tekintetben önerőből végrehajtott felszabadulás után 
ismét ellenzékbe szorult a baloldal. A két történelmi 
dátum sokat jelent: Levi akkor kezd az íráshoz, ami
kor úgy tűnt, hogy a baloldal végleg alulmaradt. Ez a 
tragikus pillanat indította arra, hogy egyéni megren
düléséből fakadó pesszimizmussal magyarázatát lelje a 
válság kifejlődésének. Ehhez választotta — a marxizmus 
nyilvánvaló hatása alatt -  a jelenségek vizsgálatának 
egyik eredményes tudományos módszerét, az erede
tükben, keletkezésükben való elemzést. Ez a tudomá
nyos ihletettség és az egyéni válságtudat nyomja rá bé
lyegét Levi sajátos újrcalista módszerére. Mivel képte
len arra, hogy személyében viszonyító tényezővé vál
jon, elvileg teljesen mindegy, hogy kinek az élményével 
indíttatja meg az olvasó reflexióit. Ezért szerepel a re
gényben színes rajzolatokban az olasz társadalom ke
resztmetszetének szinte teljes képe, s ezért hallgatja az 
író egyforma érdeklődéssel — rokonszenv vagy ellen
szenv alig-alig befolyásolja ebben -  Giacinto, a pincér 
félelmeinek történetét, Teresa, az utcai cigarettaárus 
sirámait, Ferrari, a hivatalnok kafkai színezetű beszá
molóját a bürokrata gépezetről. Nem változik a főhős 
passzivitása a politikai vitákban sem. Az Elnök lemon- 
datása nem háborítja jobban fel, mint a Garbatella- 
negyed patkány-nyüzsgésének látványa. Ezért szere
pelnek párosával legfontosabb alakjai: Casorin és Mo- 
neta, a két újságíró, akik életútjulckal (pillanatnyi 
együtthaladásukkal is) a jelenkori olasz történelem két 
alternatíváját példázzák. Casorin kommunista volt, szo
cialista lett, a regényben pedig az Akció-párt (antifasisz
ta tömörülés) tagja. Levi azonban sejteti, hogy a keresz

ténydemokratáknál fog kikötni. Ezzel szemben Moncta 
a fasiszta ifjúsági szervezetekből indult, a liberális pár
ton át lett az Akció-párt tagja, s tudjuk, őszinte fejlődés 
eredményeképpen, felvételét fogja kérni a  kommunista 
pártba. Levi nem foglal állást sem Casorin, sem Mo- 
neta útja mellett. A két ellentét dialektikus bemutatása 
volt a cél, s ennek eleget tett. Mint ahogy a regény 
Levije sem foglal állást a regényíró Levi legeredetibb, 
de szemléleti bizonytalanságtól leginkább terhes elmé
letével szemben. Ismét „páros” adja elő: Valenti és 
Bianco. Az emberek -  szerintük -  két csoportra oszt
hatók: a „parasztokra” és a „Luiginókra” . A kizsák- 
mányolók-kizsákmányoltak, az osztálytagozódás he
lyes sémájából indul ki Levi, de csoportjai felettébb 
szubjektivek: a „parasztok” kategóriájába egyaránt 
beletartozik a munkás és a tőkés (ha szakember), s a 
kispolgári „Luiginók” közé pedig az összes politikus 
(lett légyen kereszténydemokrata vagy kommunista).

Levi legproblematikusabb megnyilatkozása a válság 
szülte anarchia terméke, módszerét tekintve pedig az 
aktív elemzés hiányára mutat rá, aminek egyenes kö
vetkezménye lehet az irracionális valóságfelfogás. Sze
rencsére a szerző tudta ezt, s az effajta mozzanatok a 
legritkábbak, de jelenlétük mintegy a válság vészcsen
gőjét szólaltatja meg. Az író pesszimizmusának oldódá
sát pedig éppen az irracionális valóságfelfogás szélsősé
ges esetének felismerése és kritikája jelzi. így jellemzi az 
egyik epizódfigurát: „...a  dolgokkal való minden el
képzelhető reális kapcsolat hiányában egész életét át- 
meg átszőtte a jóga, a pszichoanalízis, az asztrológia, 
a fiziognómia, a különféle jelképrendszerek és a rend
kívüli éleselméjűség.”

A válság hiteles, tudományos igényű bemutatása 
közben éppen ez fenyegette Levit : a jelenségeknek irra
cionális magyarázatot tud csak adni, s ezért inkább le
mondott a magyarázatadásról. E korlátozás növeli val
lomássá a befejezés bizakodását. A főhős Nápolyban a 
nagybátyjától örökül hagyott órában felismeri elrom
lott órájának párját: a „tétovaság nélküli idő” meg
találását sugallja a zárókép. Ez a személyes bizakodás, 
amelyet Levi oly sokáig titkolt, fokozza a rokonszenvet 
e páratlan dokumentum értékei iránt. Az átélt válság 
keserves tapasztalatát a korlátozó módszerrel való szün
telen birkózás hitelesíti. Ez a viaskodás műalkotást ho
zott létre, de egy tanulsággal is szolgált, amelyet leg
következetesebben Levi vont le. A passzív , ,fürkészés”, 
az újrealizmus kedvenc módszere elégtelen a század 
nagy elbeszélő remekének megalkotásához. Levi vissza
tért a festészethez, Az ára után csak útikönyveket írt. 
Bár ki tudja, e későn indult író hosszú készülődés után, 
kormik újabb válságai miatt érzett felelősségtől áthatva, 
nem éppen most cseréli vissza az ecsetet tolira?

A művet Szabolcsi Éva fordította magyarra ; munká
ját úgy ismerhetjük el leginkább, ha kijelentjük: egy 
szűkre szabott mondat nem elegendő, teljesítményének 
feltétel nélküli dicsérete, az külön méltatást érdemelne.

Marx József
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JEGYZETLAPOK

Marcello Venturi: Fehér zászló 
Kefalónia felett.

Kefalónia: az Ion szigetek legnagyobbika, a „Neptu
nus fejéből született” szárazföld a Földközi-tenger ra
gyogó kékjét, a számoszi bort idézi, krétafehér mészkő
sziklákat, ezüstös olajfaerdőket. A szomszédos Ithaka 
pedig, amely Odysszeusz várának romjait őrzi, a görög 
mondavilág emlékeit és Homéroszét. 1943. szeptember 
22-én a derűs és szépséges Kefalónia a halál szigete lett, 
a rettegésé és a pusztulásé. Háromezer német gránátos 
lemészárolta a szigetet megszállva tartó olasz hadosz
tályt, tízezer embert.

Venturi az olaszok Szent Bertalan-éjszakáját és előz
ményeit eleveníti fel regényében kettős szálú cselek
mény-építéssel. Az író első személyben mondja el: Aldo 
Puglisi tüzérszázados fia ellátogat a szigetre, amelyen 
apja elpusztult, hogy emberközelből próbálja felidézni 
az eseményeket, amelyeknek a csak fényképről ismert 
apa áldozatává vált. A húsz év előtti tragédia két élő 
tanújával találkozik, a fényképésszel és a görög tanító
nővel, apja egykori szerelmével. Miközben az író kutat 
a múlt után, a mozaikokból kirajzolódik a valóság, a 
sziget olasz helyőrsége és Aldo Puglisi pusztulásának 
hiteles története.

1941. április 20-án, a sziget megszállásakor az olasz 
katonaság a lakosság ellenséges indulatával találkozott, 
amely azonban a győztes olaszok emberséges viselke
dése lá ttán  rokonszenvvé változott át. A szigeten be
rendezkedő olasz katonák, szicíliai, calabriai vagy tosz- 
kániai parasztok művelték a szőlőt, segítettek a maguk
ra m aradt görög asszonyoknak, a tisztek udvaroltak, 
szórakoztak, élvezték a sors váratlan ajándékát : a béke 
oázisát a háború tengerében. Puglisi százados, a fiatal 
görög tanítónő szerelmét akarta megnyerni, hogy meg
teremtse saját kis idilljét. A háború elsüllyedt tudatuk
ban, egy-egy távoli légicsata vagy tengeri ütközet fényei 
és zajai emlékeztettek csak a külvilág borzalmaira. 
Ebbe a paradicsomi békébe robbant a hír 1943. július 
25-én : Mussolinit letartóztatták. A háború vége, a ha
zatérés közeli reménye feletti örömük épp hogy lecsil
lapodott, amikor háromezer német gránátos jött a szi
getre. Bár az élet látszatra ment tovább, bizalmatlan
ság, félelem lett úrrá a szigeten. A németek érkezése 
baljós események árnyékát vetítette előre.

1943. szeptember 8-a, Badoglio marsall fegyverleté
tele után a németek ultimátumot intéztek az olasz hely
őrséghez: továbbharcolnak velük, vagy átadják fegyve
reiket és szabadon elvonulhatnak.

A sziget parancsnoka, az olasz tábornok hosszú tépe- 
lődés után a fegyverek átadása mellett döntött. A néme
tek álnokságáról érkező hírek Aldo Puglisi századost 
ellenállásra ösztönözték: ágyútűz alá vette a szigetre 
érkező német erősítést. És akkor megindult a harc, 
amely a stukák, Messerschmittek, a német gránátosok 
és Gebirgsjägerek indította hajtóvadászattá változott. 
A béke illúziójában élő, a háborútól elszokott olaszok

megadták magukat, Kefalónia felett kitűzték a fehér 
zászlót. Az ellenállástól megvadult németek összeterel
ték foglyaikat és egyetlen napon és egyetlen éjszakán 
géppuskák sortűzével megöltek tízezer olaszt. Gúlákba 
hordott és benzinnel locsolt holttestek máglyái hirdették 
a szövetségesek fegyverbarátságát.

A valóságos események feldolgozása során az író mint
ha elsősorban érzelmi hatást akart volna kelteni, a há
ború dúlásából kikerült „béke sziget” s a törvényszerű
en közeledő végzet atmoszférájának visszaadásával 
mellőzte az események néhány lényegesnek tetsző mo
tívumát. Nem tisztázta pl. miként képzelték az olaszok 
helyzetüket a fegyverek átadása után, a szárazföldtől 
való teljes elzártságukat? Nem beszélt felelősségükről, 
túlságosan is az olvasóra bízva, hogy maga ítélje meg 
azt. Arról sem szól : miként válhatott a győztes, kiszol
gáltatott, magatehetetlen áldozattá. Mert nem fegyver
telen, elcsigázott emberroncsok estek áldozatul a túl
erőnek, hanem egy kitűnően felszerelt, pihent, a stra
tégiai pontokat kézben tartó hadsereg ment bódultán 
a vágóhídra géppuskasortüzek prédájaként. Mit kö
vethettek el, hogy ilyen szörnyű árat kellett fizetniök? 
Vagy már akkor magukban hordozták sorsukat, ami
kor a sziget földjére léptek? Vagy a görög föld, a görög 
tragédiák végzete sújtott le rájuk?

A következtetések közül, melyeket az olvasó levonni 
próbál, az tetszik a leginkább meggyőzőnek, hogy az 
olaszok sorsa már akkor megpecsételődött, amikor ejtő
ernyőikkel leereszkedtek Kefalóniára, és elfoglalták 
ellenállás nélkül. Ök azt hitték : ennyi a háború. Előttük, 
a cézári légiók, a római légionáriusok egyenes utódai 
előtt nem lehetnek akadályok, egész Európát is leigáz- 
hatják. Elfogadták a végzetet: hagyták, hogy őket is el
vakítsa a Duce nagyhatalmi ábrándja, az Imperium 
Romanum gondolata. A fasizmus nekik fasciókat, in
dulókat, bandierákat jelentett, nem ismerték fel igazi 
arcát. Ök, akik lelkűkben bárányok voltak, farkasbőrt 
öltöttek magukra, és máris farkasoknak képzelték ma
gukat, hisz farkasanya táplálta őseiket. Romulust és 
Remust, mint arra Róma címere mindennap emlékez
tette őket. De jaj lett a bárányoknak, amikor megjelen
tek az igazi farkasok, akik felismerték, kik rejtőznek a 
farkasbunda alatt. Az olaszok továbbra is ábrándokban 
ringatták magukat. Azt hitték, hogy Badoglio békenyi
latkozata csupán annyit jelent, hogy számukra befeje
ződött a háborúsdi, s mehetnek haza, mintha mi sem 
történt volna. Ábrándos világképükbe még az a fantaz
magória is elfért, hogy a németek majd saját hajóikon 
szállítják el a felfegyverzett hadosztályt, mint azt az 
olasz tábornok követelte. Nem tudták, hogy a fasizmus 
nem ismer középutat: ha nem azonosulnak vele vagy 
nem harcolnak ellene, el kell pusztulniok. A regény vé
gére érve az olvasó világosan megfogalmazhatja, hogy 
az olasz hadosztály végzetének oka nem olyan esetle
gességekben keresendő, mint parancsnokuk határozat
lansága, vagy a felsőbb hadvezetés tehetetlensége és 
szétzúzása. Tízezer olasz ábrándos illúzionizmusa okoz
ta tízezer olasz pusztulását, s az utolsó pillanatban fegy
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vert ragadó Aldo Puglisi százados, mint egyetlen kivé
tel, nem állíthatta meg a rájuk zúduló végzetet.

Az író, mint előszavában írja, elsősorban a megtör
tént események ábrázolására törekedett, a hitelességet 
tartotta szem előtt: korabeli dokumentumokat használt 
fel és a szemtanúk vallomását. Ezért őrizte meg a ma 
már történelmi személyeknek számító szereplők nevét 
éppúgy, mint a mészárlást irányító német tisztekét. Az 
író emlékezni és emlékeztetni akart. Venturi nem doku
mentumregényt szándékozott írni, szándékán mégis 
túlnőtt az ábrázolás igazsága és a történelmi igazság
szolgáltatás kényszere; nemrég jött híre, hogy a regény 
megrendítő tanúságtételének eredményeként a kefa- 
lóniai tömeggyilkosságért felelős német fasisztákat a 
közeljövőben bíróság elé állítják.
(Zrínyi, 1967) T. Erdélyi Ilona

László Anna: A hi tehagyott

Magány- és magányérzet közt legalább oly nagy a kü
lönbség, mint lenni szokott a kiábrándultság, a hiteha- 
gyottak körében egyáltalán. Jó ezt előre bocsátani, 
mert beszédes című könyvünk ebbe a manapság szok
ványos világba vezet. Mégis érdeklődéssel fogadjuk 
mondandóját, mert a jól ismert, többektől s többféle
képpen megírt témát új oldaláról, asszonyi látással tár
ja elénk.

Lévén szó visszaemlékezésről, a végső mozzanatában 
exponált történethez némi kerülővel, a félmúlt irányá
ból közeledünk. Háttér: a szabadságára ébredt ország 
és világbíró ifjúsága, miközben a derűsnek remélt, em
beribb holnapért fáradozik. Eleinte még töretlen, egy- 
lendületű igyekezettel, később már töprengések, konok 
gondok kíséretében, de felparázsló hittel s a jövő igéze
tében így is.

Emlékezetes évek, legtöbbünknek belülről átélt em
lék. Ugyanígy az is, ami utána jő. Elvárt motivációk 
váltogatják egymást: hangulatok és ízek, remegések és 
indulatok; ami történetileg esedékes, betéve tudjuk. 
Csak ráadás, hogy a story kezdőképe sem új (talán meg
szoktuk más művekből). Múltjába roskadt hősünk — 
Anda Zoltánné, önmagára: született Magyar Juditra 
s lepergett ifjúságára emlékezik.

Két motívum különíti el őt a rokon figuráktól. Elő
ször az, hogy a végkifejlet (és expozíció) időszakában 
már nemcsak szégyenbe került feleség, egyben édesanya, 
ki szülöttei miatt sem válhat egykönnyen közömbössé. 
Másrészt végső életérzésének alapmotívuma: egyedül
lét-típusú, támaszt és közösséget sóvárgó magánya, ami 
inkább védekezés az összekuszált világgal szemben, 
mintsem megfutamodás vagy olcsó cinizmus.

Akár a titkos bűnös, ki magában keres feloldozást, 
úgy merül Andáné addigi élete, a múlt roncsai közé. 
Kimért nyugalmat, rideg szenvtelenséget mímel. Hi
szen „hemzsegnek a világban a zordon bírák. Ez a mes
terség, műkedvelő alapon is megerősíti a gyengéket. 
Biztosítja a vitathatatlan fölényt. Annál ugyan mi fon

tosabb?! Magamnak maradok.” Ha másért nem, mert 
élni kell. (Nagyember férjét nemrég tartóztatták le kor
rupció és csalás, meg effélék miatt.) Szóval egzisztálni 
és megmaradni: lakásról és a gyermekről gondoskodni, 
dolgozni is tehát. Egyúttal helyet kérni — ismét elhe
lyezkedni a társadalomban. Vajon sikerül-e?

Andáné magakereső eszmélkedése, ami nem min
dennapi írói gond is, ebből az alaphelyzetből fakad. 
A hőst kimondatlanul is ilyen dilemmák gyötrik:

felelős-e (éshogyan),hogyszégyenpadra került; meg
aláztatása, egyéni tragédiája mennyire a korszak s férje 
vétkeinek közös függvénye, illetve egyéni, személyes 
hozadék, amiért csak önmagának tehet szemrehányást ; 
jól választott-e annak idején életformát és -ritmust, ami
kor, visszahúzódva a politika szorítójából, lemondott ar
ról, hogy dolgozó nő, emancipált feleség legyen (midőn 
asszonyos alázattal követte hitvánnyá vedlő férje taná
csait) ; hol kezdődött a baj, hol esett ki önfejlődése rit
musából olyannyira, hogy nem volt többé viszakozz, 
és így tovább.

Mindez háromirányú, de egymásba játszó ábrázolást 
kíván. Mindenekelőtt Andáné Magyar Judit elemző 
lélekrajzát, aztán -  emebben tükröztetve : emlékképek
ben, reflexív mozzanatokban Zoltánét, s végül annak 
festését (hasonló módon), ami kettejüket a szűkebb tár
sadalomhoz s a tágabb nagyvilághoz fűzi. Mivelhogy 
ez utóbbi szféra történetileg készen kapott, hiába van 
elhatároló, erős hatással a többire, művészetileg még, 
sem oly szuverén, hogy ne amazoktól nyerje egyedi 
hangoltságát.

Sajnos, a történet során nem egyformán. A korfor
duló, 56 ősze után a háttér levegője ritkul. Bajosan csak 
azért, mert még oly mélyen élünk a vonatkozó időben, 
ami nemhogy a széles sodrású, átfogó társadalomrajz
nak, de a kisepikának sem kedvez különösképpen. (íme, 
a lírai színezetű, reflexív változat szükséglete.) Inkább 
amiatt, mert Andáné jellemzése, kb. 1957, a konszo
lidáció időszakától, fokozatosan szürkül. Míg eleinte 
megélt, belülről ismert figurának mutatkozik, ettől fog
va inkább elképzelt, másodlagos élményekből teremtett 
nő-alaknak. Ami azért is sajnálatos, mert mint említet
tem, éppen ő általa: emlékképeiben tarthatnók folya
matos, szerves kapcsolatunkat férje sorsával. (Mélyebb 
magyarázatul arra is, ami vele fog történni : sorsa miért, 
hogyan lesz feleség-tragédia.) Paradox igazság, de 
ezért nem csoda, hogy Anda jellemzése korántsem 
egyenletes. Kezdetben reinkarnált gesztusokban, be
nyomásokban és reflexiókban még egyaránt előttünk 
áll, utóbb már csak külső leírásokban, főképp jelzések
ben.

Ügy látszik, László Anna nem élte bele magát An
dáné leikébe csak addig a pontig, amit feltehetőleg job
ban ismer. A többit mintha rutinból írta volna. Higy- 
gyük azonban, hogy jövendő műveinek több türelme 
lesz hozzá, mint egyelőre neki Magyar Judithoz. Mert 
bár igaz, tempós időket élünk, sietni kell, de az is igaz, 
hogy a műalkotás nemcsak írói készség, egyszersmind 
türelem, belső átélés dolga.
(Szépirodalmi, 1967) Somogyi Sándor
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Fenákel Judit: Tíz nap vidéken

A Tíz nap vidéken írónő, de nem női író munkája. Fená
kel Judit ugyanis nem tagadja meg asszonyi mivoltát, 
de tárgyilagos és értékrendszere viszonylag reális. Ez áll 
előző három könyvére, de nem kevésbé a mostanira is, 
amely egy regényt és hat elbeszélést fog össze.

A kötet megnevezést adó regény problematikája cí
me ellenére olyan, amiért éppenséggel nem feltétlen 
fontos vidékre utazni. Ha nem is általános tapasztalat, 
de azért tíz ujjunk bizony nem elegendő összeszámolá
sukra. Ezt csak azoknak mondanám el, akik nagyon 
egyedinek, kivételesnek vélnék a fiatal írónő konfliktu
sát, vagy végletesnek tartanák karaktereit. Tessék csak 
utána gondolni! Begyepesedett, csak a maga szekerét 
toló igazgatót nemcsak a regénybeli várkonyi bútor
gyárban lehet találni. Minden ironizáló kedv nélkül is 
sokszor elismételhetnénk ezt a sablonosnak tetsző jel
lemzést: „Kakas. Kakas a szemétdombon. Minél ma
gasabb alatta a szemétkupac, annál jobban kukorékol” . 
Továbbá: a megvesztegethető, szemethunyó tanácsi ve
zető sem kimondottan vidéki teremtmény. És az össze
játszás, az előtérbe került komaság-cimboraság, a kéz 
kezet mos, az élni és élni hagyni szemlélet sem fikció. 
Nagyon is valós indítékai vannak ennek a bíráló ábrá
zolásmódnak, amely egy csapással üti a képlékeny jelle
meket is. Az elvtelen kiszolgálás miatti írói düh, ha le
het így mondani, országos érvénnyel szól az ellen, aki 
a főnök halott ötlete hallatán „természetesen azonnal 
elkapta a lelkesedést, hisz még náthát is szívesen kapott 
az igazgatótól” . Azaz: Fenákel Judit jó érzékkel tapint 
rá erre a régi, de alkalmanként új köntöst öltő jelen
ségre, ami nem más, mint korrupció, nemtörődömség, 
önelégültség és lehetne még tovább szaporítani az e fo
galmi körökbe tartozó kifejezéseket.

Ami tablót a problémakomplexum köré fest Fenákel 
Judit, az sem különös vagy ismeretlen. A vidéki kisvá
ros mozdulatlan levegője -  emlékezetes téma irodal
munkban. Az itteni csoportkép is gyors jellemzőkész
ségről tanúskodik : az elmaradhatatlan újságíró, a 
könyvtáros kisasszony, a magát kellető háziasszony, a

tehetetlen kis tanító, megannyi sikerült epizód figura. 
Sztereotip helyzetek ugyan ezek, de az az izgalmas ben
nük, hogy mindegyikük fokozottabban kap kritikai 
hangsúlyt, hiszen a jelenről van szó. És a visszásságok 
ostorozását nem kívánja enyhíteni az írónő egy skatu
lyából kihúzott pozitív hőssel sem. Bokra Gábor igaz, 
nem hajlandó aklimatizálódni, nem is szippantja fel a 
helybéli társaság, viszont harcfeladásra kényszerül ha
marosan. Talán, ha fel lehetne robbantani az ilyen úr
hatnám „szövetségeket” !? De ehhez a radikális meg
oldáshoz a Pestről jött főmérnöknek bevallottan nincs 
energiája. Önvizsgálata pontos: „... az ő ellenállása 
csak fanyar bizalmatlanság volt. Rajta nem volt nehéz 
keresztüllépni” . így alapjában véve Fenákel Judit kri
tikája két felé is kíméletlen.

Ez a temperamentummal nem mindig bírt két irány
ba való hadakozás ismérve elbeszéléseinek is. Elvi elő
ítélet azonban nem zavarja az élet képszerű megisme
résében. Hasonlat leleményekkel gazdag Írásai így igazi 
absztrakciók, tele vannak gazdag konkrét tényanyag
gal. Legtöbbször újságírói gyakolatára támaszkodik 
vagy közvetlenül saját otthoni és asszonyi gondjait bo
nyolítja -  minden esetben két oldalra is levonva a lelki- 
ismereti és erkölcsi következtetést. Nemcsak a nőorvosok 
cinikus, majdhogy brutális érzéketlenségét hibáztatja, 
hanem különböző beállítottságú asszony alakjaival 
szemben is vannak jogos morális fenntartásai (304-es; 
Egyedül). Az elbeszélésbe oldott sajtóetika megítélése 
kapcsán is képes az általánosabb és magasabb szintű 
humanisztikus magatartás igényeit felkutatni {„Ki felel 
Sára Vince haláláért Marad a riport).

Fenákel Judit írói ereje így nem az egyszeriség és a 
megismételhetetlenség homályos értékében van, hanem 
abban, hogy a netán többször meglátotthoz-megírthoz 
is talál sajátos megközelítési módot. Igyekszik mindig 
egyéni szemszögből nézni-ítélni a dolgokat, de hamar 
rá kell jönnünk, hogy ez a nézőpont egy szélesebb íven 
helyezkedik el, figyelemre méltó írásai helyesen nem 
mellőzik a társadalmi érdekeket sem. A szegedi írónő 
fejlődése ilyenformán mindenképp biztató.
(Szépirodalmi, 1967) Borbély Sándor
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дЩ ДВИ
A hagyományos és az új kritika vitája Franciaországban
Az irodalmi alkotások vizsgálatának módszereiről s a kritika feladatáról, céljáról a változó korok újratermelik az 
eltérő vélemények vitáját, formálva, gazdagítva az irodalomtudományt. A huszadik században különösen gyakori 
jelenség ez, s a feléledt vitaszellemnek számtalan jelét találjuk ma Franciaországban is. Néhány hónap óta könyvek 
(Raymond Picard: Üj kritika vagy új hamisítás, Paris 1965, -  Roland Barthes: Kritika és igazság, Páris 1966 Seuil) 
és folyóiratok (Tel Quel, Les Temps Modernes, Г Arc, Preuves, la Nouvelle Critique stb.) hasábjain különösen 
heves vita folyik két szembenálló kritikus magatartásról és módszerről. Legutóbb Bemard Pingaud vállalkozott 
arra, hogy a vita jelenlegi állapotáról átfogó képet adjon. Hogyan foglalható össze cikkének s egyben az egész 
vitának a lényege?

A hagyományos kritika vagy ahogyan a franciák mondják, a „egyetemi kritika” (utalás ennek erősen didaktikus 
jellegére) mindenekelőtt az alkotó életének körülményeit vizsgálja, magyarázatot keresve a műre. Akár szocioló
giai, akár lélektani módszerrel dolgozik, a műalkotást az író életrajzi adataiban vagy a kor történelmi-társadalmi 
dokumentumaiban fellelhető összefüggésekkel magyarázza. Szerinte a műalkotásnak egyetlen értelme van, s ez kelet
kezése pillanatától változatlan. Ezt keresve szükségszerűen ju t el a mű keletkezésének történelmi időpontjához, 
mert csak így találja meg a feltételezett egyedüli értelmet -  lehántva róla a későbbi korok esetleges „rárakódott” 
téves értelmezéseit. Itt azonban egy kikerülhetetlen ellentmondás keletkezik: a műalkotás értelme egy meghatáro
zott korhoz (létrejöttének idejéhez) kötött, de ugyanakkor semmiféle történelmi jellege sem lehet, mert egyetlen 
és örökké változatlan értelme mindig azonos m arad-m ég ha az eltérő értelmezések el is fedik azt. így látja az „új 
kritika” a hagyományos módszert, s ezen a ponton nyit össztüzet rá.

Az egymástól sok szempontból eltérő nézetet képviselő új kritikusok (Jean Rousset, Roland Barthes, Starobinski. 
Georges Poulet, Jean-Paul Richard stb.) megegyeznek abban, hogy az irodalmi alkotás eleve több jelentésű -  
lévén alkotóeleme, a nyelvijei is hasonló tulajdonságú (a műalkotásba beépülő nyelvijei eredeti jelentésénél töb
bet, mást is jelent -  a környező jelek hatására, s éppen ez a többlet az irodalmi mű jellemző tulajdonsága.) Roland 
Barthes szerint a műalkotás struktúrájánál fogva több jelentést sugall, s a változó korokon át a mű kínálja a külön
böző értelmezések lehetőségét az olvasónak, kritikusnak. Van egy értelem-közeg, amely adott a mű megírásakor, 
de ezen belül lehetséges az eltérő interpretálás. Ezért az irodalomtudományt elválasztja a kritikától. Az előbbi fel
adatának az összes lehetséges jelentés leírását tartja, míg az utóbbinak vállalnia kell azt az egy jelentést, amelyet érvé
nyesnek érez. Tehát a kritika ebben az értelmezésben már nem tudomány, de művészet, a parafrázis művészete, 
s terméke mű a műről -  „széttöri” az eredeti alkotást, hogy újraalkossa azt. Az irodalmi alkotásban összegeződnek 
az író életének és világnézetének fő elemei, de alapvetően új közegben; a műalkotás több is, más is, mint alkotó
elemeinek egyszerű összege. Ebből a szemléletmódból következik az elemzés műközpontúsága : ha a kész műnek már 
semmi köze nincs írójához, önálló objektummá vált, akkor a kritika legelső lépése elválasztani a művet és az írót, 
egyedül a szöveget vizsgálni. „Az irodalom nagy alakjait, az irodalomtörténet hőseit többé nem Flaubert-nak és 
Proust-nak hívják, de metaforának, metonimiának s egyéb szóképeknek, amelyek az irodalmi szöveget alkotják, 
a szöveget, amelynek a kritikus a „földmérője” — írja Denis Holliers a Preuves 1967 január-márciusi számában. 
S mivel csak a műalkotás belterjes elemzését fogadják el, vizsgálatuk jogosságának bizonyítékát is a szövegben 
találják meg az új kritika képviselői: a mű belső egységében. Mindeddig nem sikerült azonban meggyőző módon 
igazolniuk, hogy az egyedüli helyes módszernek tartott leírás minden esetben a mű -  legalább egyik lehetséges -  
jelentését tárná fel. Gyakran éppen a struktúra-szemlélet lényegét tévesztik szem elől : a műalkotás több alkotóelemei
nek egyszerű összegénél; tehát a leírás csak akkor ér célt, ha ezt a többletet, minőségileg újat tudja újraalkotni.

A hagyományos és az új kritika vitája még távolról sem ért véget, de már létezése és továbbfolytatásának ténye 
is egy új irodalomszemlélet kialakulását jelzi.

Varga László

A Kursbuch strukturalista különszámáról
A Kursbuch c. nyugatnémet folyóirat rendszertelenül, de évente legalább négy alkalommal jelenik meg Frankfurt 
am Mainban. Kiadója Hans Magnus Enzensberger. A Kursbuch a haladó, sőt sok kérdésben radikális nyugatnémet 
értelmiség — főleg az ifjú értelmiség -  érdekes, figyelemre méltó orgánumának tekinthető. Modern szépirodalmat, 
politikai-filozófiai esszéket, műbírálatokat és esztétikai tanulmányokat egyaránt közöl. A szerzők között olyan 
nevek szerepelnek, mint Günter Grass, Max Frisch, Heinrich Böll, Samuel Beckett és-Fidel Castro. A folyóirat 
ideológiai arculatát tekintve antiimperialista, antirevansista, antikolonialista és internacionalista. Az apartheid 
üzleti lehetőségeit leleplező esszétől az elmaradott országok „fejlesztési segély” címén történő imperialista kizsák
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mányolását statisztikai adatokkal bizonyító tanulmányig a legváltozatosabb kérdésekkel foglalkozó írásokat 
közöl.

Az 1966. évi 5. szám mégis nagy meglepetést keltett tárgy választásával: az egész, kereken kétszáz oldalas kötet
ben a strukturalizmus problémájával foglalkozó tanulmányok foglalnak helyet. A kötet egyik érdekessége, hogy 
nem tartalmaz összekötő szövegeket és magyarázatokat (mindössze néhány tényismertető jegyzetet), mégis, maga 
az összeállítás sorrendje, a válogatott szövegek reprezentatív ereje világosan és minden magyarázatnál hatásosab
ban mutatja meg az alapvető összefüggéseket, fejezi ki a szerkesztők szándékát.

A kötet anyaga két nagy, egymást követő csoportra osztható. Az első rész olyan irodalmi vagy félig irodalmi 
alkotásokat, részleteket tartalmaz, melyek úgyszólván „strukturalista világképet” adnak: tartalmi és formai lénye
güket a dolgok architektúrájának megragadása, illetve hallatlanul szabályos, szimmetrikus struktúrájuk jelenti. 
Mintegy a strukturalista szemlélet „őseredetiségének” bizonyítékául, az első szemelvény részlet Bernardino de 
Sahagun XVI. századi spanyol franciskánus História universal de la coses de Nueva Espana (értelemszerűen fordítva: 
„Üj-Spanyolország minden dolgainak leírása és története”) c. művéből. (Bernardino röviddel a hódítók után érke
zett az aztékok földjére, s céljának az ősi kultúra megmentését tartotta. Indián tanítványainak elbeszélései nyomán 
összeállította a Históriát, az aztékok Orbis pictusát. A spanyol király azonban 1577-ben indexre helyezte a könyvet* 
melyet csak a legutóbbi időben fordított le és adott ki két amerikai kutató.) Üj-Spanyolország „dolgainak” -  
a vörösbegyű kolibritól és az avocado fától a természeti erőkig és az égitestekig történő -  leírása rengeteg jelenséget 
ölel fel. Stílusa, hangulata, szerkezete erősen emlékeztet a közvetlenül utána következő két „ultramodernnek”, 
„strukturalistának” minősített költeményre, melyeknek szerzője Edoardo Sanguined (egyébként egy Rosa Luxem
burgról szóló opera szövegkönyvének írója), illetve Helmut Heissenbüttel, akinek tartalmi és formai koncepcióin 
Wittgenstein nyelvfilozófiájának erős hatása érezhető. Sanguined Purgatorio del ’Inferno-ja. (a cím Giordano Bruno 
egyik elveszett művének címével azonos) nemcsak formai érdekességeivel, hanem filozófiai tartalmasságával is 
kitűnik. Heissenbüttel költeményei inkább szokatlan struktúrájuk miatt érdekesek, s a „konkrét költészet” kísérleti 
stádiumban levő irányzatához számíthatók.

A költeményeket Lars Gustafsson Thorn c. „tájleíró” elbeszélése követi, majd -  mintegy átvezetésképpen a sze
melvények második csoportjához — Gustafsson kis költői esszéje Alexander Bryan Johnssonról, a múlt század első 
felében élt amerikai bankárról, akinek A Treatise on Language (Értekezés a nyelvről) c. elfelejtett művében az egész 
mai analitikus nyelvfilozófia lényege megtalálható -  Gustafsson szerint. A következő szemelvény részlet magából 
az A Treatise on Language-bői. Első pillantásra valóban az a benyomásunk, mintha Wittgenstein Tractatusa lenne 
előttünk. Hamarosan kiderül azonban már a szemelvényből is, hogy Johnsson nyelvfilozófiája kimondottan 
materialista, és Gustafsson véleményével ellentétben a modern polgári filozófia bírálatának lehet tekinteni: Johnsson 
kimutatja, hogy a „filozófusok” teljesen helytelenül a nyelvből igyekeznek megmagyarázni a dolgokat, ahelyett, 
hogy a dolgokból magyaráznák a nyelvet. Kérdéssé válik ezek után, hogy a „modern” analitikus filozófia alap
elve mennyiben tekinthető valóban újszerűnek, hiszen már a múlt század első felében erőteljes bírálat érte ezt 
az elvet.

Johnsson szövegével megkezdődik az összeállítás tudományos írásainak sorozata. Saussure A nyelvtudomány 
tárgya c. tanulmánya a modern funkcionális nyelvészet alapelveit és definícióit foglalja össze. E viszonylag rövid 
írás különösen szembetűnően mutatja meg, hogy a XX. századi nyelvtudomány alapvető elve a nyelvnek struk
túraként való felfogása. Saussure azonban a nyelvnek egy adott időpontban leírható szerkezetére, struktúrájára 
koncentrál, a struktúrák történeti kialakulását, időbeli összefüggéseit még nem veszi kellőképpen figyelembe.

Rudolf Carnap nyelvfilozófus 1928-ból származó tanulmánya (Struktúraleírások)  az általános tudománylogika 
szintjén egészíti ki Saussure gondolatmenetét. Világos okfejtéssel mutatja meg, hogy minden tudományos tétel 
átalakítható struktúrákról szóló tétellé. A struktúrák egyértelmű jellemzéséhez azonban idő viszonyok felvétele 
is szükségessé válhat -  hangsúlyozza Carnap. (Carnapnak ez a tanulmánya a közeljövőben magyarul is meg fog 
jelenni a Helikon c. folyóiratban.)

Roman Jakobson és Jurij Tinyanov, az orosz formalista iskola két kiemelkedő képviselője Az irodalom- és nyelv
kutatás problémái c. írásukat manifesztumnak szánták. A szerzők a tudományos nyelv- és irodalomkutatás számára 
kívánnak „egzakt elméleti programot nyújtani”. Gondolatmenetük Carnapéhoz hasonló: a nyelv- és irodalom- 
tudománynak specifikus struktúratörvények tudományává kell válnia. A nyelvi és az irodalmi struktúrák azonban 
egyrészt összefüggenek a többi társadalomtudomány által leírt struktúrákkal, másrészt saját előzményeikkel -  
ily módon magasabb típusú rendszerhez jutunk, melynek elemei maguk is struktúrák. A szerzők kiemelik, hogy az 
irodalomtudomány számára végzetessé válhat, ha csak a magasabb típusú struktúrákkal foglalkozik, s nem fordít 
kellő figyelmet az elsődleges struktúrák specifikus törvényeire.

Saussure, Carnap, Jakobson és Tinyanov napjaink strukturalista társadalomtudományának közvetlen elő
futárai. Az ő tanulmányaik után Manfred Bierwisch hosszú történeti visszapillantása következik, melynek címe: 
A strukturalizmus története, problémái és módszerei. A kiváló NDK-beli nyelvész a legmodernebb szaktudományos 
szempontok és a marxista módszertan alapján foglalja össze és értékeli a strukturalizmus őseinek munkásságát. 
Kimutatja, hogy a „strukturalizmus” tulajdonképpen már az úgynevezett „újgrammatikusokkal” kezdődött, 
akik a múlt század teljesen történeti beállítottságú, a leíró nyelvtant csaknem megvető nyelvtudományának hege
móniáját törték meg. Az ő elveiket emelte valóban tudományos szintre Saussure. Ö a nyelvtudomány alapproblé
máját szinte „triviálisan” leegyszerűsítette: „hogyan épülnek fel az egyes nyelvek és hogyan kell őket leírni?”
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Kidolgozta a nyelvleírás modelljét, mely két alapműveletre, a mondatok szegmentálására és az elemek osztályozására 
épül. Az ilyen modellt taxonomikus modellnek nevezzük. Saussure elveit a genfi iskola népszerűsítette, majd a prágai 
nyelvészkör a fonológia területén részletesen kidolgozta. Ez utóbbi iskolához tartozott a ma Amerikában élő Roman 
Jakobson, ö  dolgozta ki az ötvenes években a fonológiai ismertetőjegyek elméletét, melynek az a lényege, hogy az 
egyes nyelvek hanganyaga korlátozott számú szempontok alapján jellemezhető. Az egyes tulajdonságokkal rendel
kezés vagy nem rendelkezés bináris „értékei” alapján bármely hang egyértelműen leírható. A nyelv szintaktikai 
és szemantikai aspektusaira a koppenhágai iskola alkalmazta elsőnek matematizált formában Saussure taxono
mikus modelljét. Hjclmslev, az iskola alapítója a nyelv elemezhetetlen alapegységeit -  a fonológiai és szemantikai 
ismertetőjegyeket glosszémáknak nevezte. (Innen az iskola neve: glosszematika). A taxonomikus modell azonban 
sok szempontból inadckvátnak bizonyult: alkalmasabb elméletre volt szükség. Az amerikai nyelvésziskola — az európai 
hatásoktól részben függetlenül — napjainkban a generatív grammatikáig jutott el, mely a nyelvtani rendszert 
a matematikai axiómarendszer mintájára építi fel. Felvetődik itt az empirikus nyelvtudomány és a matematikai 
logika viszonya, mert a generatív grammatikának az axiomatizált logikával való szoros párhuzamai már magát 
a módszert is problematikussá tették. A nyelvtudomány problémái után Bierwisch a költői nyelv tanulmányozásá
nak kérdésével is foglalkozik. Megállapítja, hogy a költői nyelvhasználat a nyelv szabályos használatától való 
tudatos eltérés, ezért a strukturalista grammatika a költői nyelv egzakt vizsgálatában a vonatkoztatórendszer 
szerepét töltheti be: úgyszólván pontosan mérhetjük rajta az eltéréseket.

A Bierwisch által is tárgyalt nyelvtudomány-formális logika összefüggést részletesen vizsgálja Katz és Fodor 
Nyelvfilozófia és nyelvtudomány c. tanulmányukban, melyet a kötet összeállítói Bierwisch történeti összefoglalója 
után helyeztek el. Wittgenstein, Carnap, Goodman és Quine műveit vizsgálva arra a következtetésre jutnak, hogy 
a modern nyelvelmélet nem támaszkodhat egyszerűen a logikai empirista filozófia nyelvszemléletére. A nyelvfilo
zófia logicista irányzata ugyanis nem a természetes nyelvekkel foglalkozik, hanem a különféle mesterségesen 
konstruált jelrendszerekkel, mint pl. a matematika jelrendszere. A természetes nyelvet viszont nem felépítjük, hanem 
készen találjuk és leírjuk. E két alapszituáció döntő jelentőségű módszertani következményeket von maga után : 
a nyelvtudomány nem válhat szimbolikus logikává, ugyanakkor az intuicionista misztifikációtól is el kell magát 
határolnia.

Claude Lévi-Strauss a strukturalista nyelvszociológia módszereit mutatja meg Nyelv és társadalom c. írásában. 
Ez a tanulmány egyébként konkrét példa a Jakobson-Tinyanov-féle, a struktúrák hierarchiájáról szóló elvre, sőt 
a  Carnap-tételt is kitűnően illusztrálja.

Az egész összeállítást Roland Barthes esszé-tanulmánya zárja le. A ,,Strukturalista tevékenység” általános emberi
filozófiai aspektusát vizsgálja meg, s megállapítja, hogy a „strukturalizmus” annyit jelent, mint a világ részeinek 
és részterületeinek egy struktúra-egész funkcionális elemeiként való felfogása. A világ változásával a strukturalizmus 
világ-leírásának együtt kell változnia.

Bonyhai Gábor

Az Orientace című folyóiratról
1966 közepén hosszú várakozás után látott napvilágot az Orientace (Orientáció) című kéthavonta megjelenő 
folyóirat első száma. Az első évfolyam hat füzete azt tanúsítja, hogy a cseh szellemi élet egy határozott arcélű, 
rendkívül jól szerkesztett, színvonalas művészeti-kritikai lappal lett gazdagabb.

Az Orientace főszerkesztője Milan Schulz, kritikus, humorista és frappáns irodalmi karikatúrák szerzője. Az 
öttagú szerkesztőbizottságban három kritikus-irodalomtörténész, valamint egy költő és egy prózaíró foglal helyet.

Az első évfolyam legjellemzőbb jegyéül az elejtett-szétszakított szálak újra felvételét jelölhetjük meg. Ez vonat
kozik a két világháború közötti avantgardera ugyanúgy, mint a világháború alatti cseh szürrealizmusra s főként 
az 1945 és 1948 közötti időszakra. A folytatás, a végiggondolás szándéka elfeledett művek kiásásához vezet, 
másrészt a sokszínű, vitában gazdag kulturális élet kialakítását igényli. A folyóirat már eddig is számos, a háború
ban vagy később meghalt, szinte teljesen ismeretlen szürrealista költőt, festőt mutatott be, Brabec pedig egy öt 
folytatásból álló tanulmányban követte végig az 1945-1948 közötti irodalmi fejlődést.

Az Orientace az önálló arcélű művészeti csoportokból összetevődő kulturális élet kialakításán fáradozik. Munka
társi gárdájának nagy része is jól elhatárolható körből került ki: az 1958-as Kvëten című folyóirat körül csopor
tosuló középnemzedék, a most 40 év körüliek lapja elsősorban az Orientace. Az elhatárolódást egyébként mindjárt 
a szerkesztőségi beköszöntő kiemeli: „Hangsúlyozzuk, hogy nem az irodalmi folyóiratok számát akarjuk eggyel 
gyarapítani. Az Orientace nem kíván az egész cseh irodalom szószólója lenni... Célja más: az irodalmi művek, 
értékek és nézetek elkülönültebb körét kívánjuk olvasóinknak prezentálni, mert azt tartjuk, hogy az a mindent 
felölelő tolerancia, mely ellentétes fogalmakat helyez egymás mellé, csupán eklekticizmushoz és a természetes 
fejlődésbeli konfliktusok elsimításához vezet.”

Ezt az önállóságra való törekvést a lap glosszáinak, vitacikkeinek a hangvétele is jelzi. A nyílt és határozott, 
csak az értékekre figyelő szemlélet jellemzi a mindig más által írt könyvkritikai rovatot („Kritikai mázsa egy mázsa 
könyvről”), a minden számban meglevő művész-dialógust s az ún. kerekasztal-beszélgetéseket is, melyekben a 
szerkesztőség munkatársai meghívott vendégekkel vitatták meg a következő témákat: Avantgarde, 66?; Üj ten
denciák a cseh prózában; Irodalmunk helyzetéről; Az értékek mozgása és korunk.
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Az Orientace jellegzetességeként lehet megemlíteni — az avantgarde folytatása, a dogmatizmus-ellenesség, az 
elhatárolódás szándéka mellett -  a lap teoretikus jellegét. Nemcsak abban nyilvánul ez meg, hogy a kritikai anyag 
túlsúlyban van a szépirodalmival szemben (mennyiségben és minőségben egyaránt), hanem abban is, hogy az 
irodalmi kritikusok mellett gyakorta szerepelnek más művészeti ágak szakértői, valamint esztéták, filozófusok is.

Az avantgárd hagyományok ápolása és az elmélet erős hangsúlyozása eredményezi, hogy a két világháború 
közötti legjelentősebb cseh művészettudományi iskola, az 1948-ban mesterségesen elnémított strukturalizmus, 
csakúgy, mint az egész cseh szellemi életben, az Orientace hasábjain is reneszánszát éli. A strukturalizmus és az 
avantgarde kapcsolatáról szólva Chvatík a strukturalizmus kérdésfeltevéseinek a végiggondolását sürgeti. Úgy 
érzem, három cikk már ennek a jogos igénynek a gyakorlati kielégítését kezdte meg, s ezért hasznos lehet részle
tesebben ismertetni őket.

A művészettörténész-esztéta Vratislav Effenberger abból indul ki (Az avantgardetól máig -  2. sz. 12-15.), hogy 
a realizmus — irrealizmus( =  avantgarde) harcából századunkban az irrealizmus került ki győztesen. Ö mármost 
ezen az irracionálison belül különbözteti meg azt a két pólust, mely a művészet fejlődésében váltogatja egymást, 
s amit ő így nevez : ideologikus és esztétikai. Az elsőhöz a következő stílusok tartoznak : barokk, romantika, szür
realizmus, míg a másodikhoz: reneszánsz és a reneszánszot követő klasszicizmus, napjainkban pedig a forma
esztétika, mely leginkább a spekulatív absztraktcionizmushoz áll közel. „A barokk, a romantikus és a szürrealista 
koncepció közös ideologikus jellege abban áll, hogy dinamikus, konkretizáló és kritikus elemet képviselnek, a tör
ténelem dialektikájának és a relatív történelmi feltételezettségeknek az elemét, míg a klasszicizmus és az absztrakt
cionizmus ezzel szemben egy statikus és absztrakt spekulatív felfogásra törekszik, melynek értékei ahistorikusak 
és abszolutizálók, s egy autonóm esztétikai területet tételeznek fel, ahol is a művészi alkotómunkától lényegileg 
idegen minden esztétikáin kívüli szempont, tehát elsősorban a pszichológiai és szociológiai jelenségek szempontja.” 
Ez a két művészet-típus az irracionalitás kétféle formáján alapszik: a konkrét és az absztrakt irracionalitáson. 
„A konkrét irracionalitás ideologikus megközelítése kritikai aktivitást jelent, míg az esztétikai megközelítés szán
dékosan a formák változékonyságának absztrakt-spekulatív regisztrálására korlátozódik. Ezért kétfajta irraciona
litást különböztethetünk meg: a konkrétat és az absztraktat, az ideológiailag kritikus irracionalitást és az esztéti
kailag dekoratív irracionalitást.”

Effenberger írásához közvetlenül kapcsolódik a kiváló russzista, Zdenék Mathauser cikke. (A séma két arca 
-  6. sz. 58-62.) Mathauser az orosz futurizmus anyagán szemlélteti, hogy az avantgarde áramlatokon belül milyen 
dialektikus viszonyban állott egymással, milyen paradoxonokon keresztül csapott át egymásba az ideologikus és 
az esztétikus (Mathauser elnevezésével: a szociális-poétikai és a naturális-esztétikai típus). Mathauser rendkívül 
érdekes következtetéseket von le ebből: „Napjainkban az egész világon -  esetleg még a naturális-esztétikai forma 
hagyományainak leple alatt is -  az ,ideologikus’, a ,dionysosi’, az ,erkölcsök metafizikájának’ a vonala győzedel
meskedik, Effenberger képletes kifejezésével: az ős-alak győz az alakkal, az őserdő az erdővel, a fa az antik oszlop
pal szemben. ... Csakhogy úgy gondolom, hogy ennek a történelmi folyamatnak valamiképpen tükröződnie 
kell vagy meg kell találnia a maga paralel jelenségeit a művészettudományokban is, melyekben a poetikai- 
axiológiai aspektusnak (mely inkább éppen ,az erkölcsök metaíizikája’-féle művészethez áll közelebb) végül is 
túlsúlyba kell jutnia azzal a tudománnyal szemben, mely csupán ízlések, egyetértések vagy ellenvetések és prog
nózisok halmaza, s mely éppen a kedvtelés területeként felfogott művészettel szomszédos.”

A harmadik ismertetendő cikket Ludék Novák írta (Az axiológia és az esztétika között -  5. sz. 78-82.). A cím 
azt jelzi -  amire már Mathauser is utalt - , hogy az esztétikai ítélet alapjául az axiológiát kell tenni. Ebben az 
igényben a strukturalizmus túlhaladását kell látnunk, annak a strukturalizmusnak a túlhaladását, mely éppen az 
axiológia terén hagyott fehér foltokat, s mely az avantgarde áramlatok tudományos-elméleti pendantja volt. 
Novák megállapítja, hogy „a mü objektív megközelítése (legyen az morfológiai vagy ikonológiai) anélkül, hogy 
tekintetbe vennénk a mű érték-jellegét, puszta leírássá vagy szimbolikus-allegorikus magyarázattá változna. 
Az alkotói folyamat tanulmányozása (mindegy, hogy pszichológiai, pszichoanalitikai vagy a tükrözés elméletén ala
puló tanulmányozás) annak a ténynek a figyelembevétele nélkül, hogy egy értékre irányuló folyamatról van szó, 
szintén kevés eredménnyel járt. Végül a művészet társadalmi kötelékeinek a vizsgálata is megmarad a puszta ideologizáló 
szociológiánál vagy a külsődleges, a mennyiségi adatokon alapuló szociometrikánál, ha nem respektálja azt a tényt, 
hogy a műalkotás -  szociális kötelékek között fungáló érték. ’’Novák szerint axiológiánk lényege az, hogy antropo
centrikus, ami azt is jelenti, hogy a művészet végcél, mivel magát az embert fejezi ki. „Az esztétikai funkció 
domináns szerepe a művészetben logikusan következik az antropocentrikus axiológiából” -  írja a szerző.

S úgy tűnik, ez a legfontosabb jellemzője az Orientace egész első évfolyamának is: a hagyományok mintaszerű 
ápolása és felszínre hozása mellett á továbblépést a művészi érték kritériummá emelésével akarja a szerkesztőség 
megvalósítani. E törekvése teszi a folyóiratot a mai cseh művészettudomány reprezentáns képviselőjévé.

Bojtár Endre
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CZINE MIHÁLY

Emberség és hűség
Fábry Zoltánról -

Ékes magyarnak soha szebbet 
Száz menny és pokol nem adhatott:
Ember az embertelenségben,
Magyar az űzött magyarságban,
Újból élő és makacs halott.

Fábry Zoltánt, az írót, ez az Ady-vers indította.
Ember az embertelenségben -  ez volt eddig megélt hetven esztendejének minden nagy cseleke

detében. Most is az. írásait határokon, korszakokon felül ez az emberi-tartás emeli. Irodalmi 
nézeteivel, ítéleteivel több ponton lehetne vitázni, stílusával is; az ember azonban óriássá maga
sodott.
Neve mérték: emberség mértéke.
Magatartása, őrtállása: példa.

Fábry Zoltán már a József Attila-i „meglett ember” ; a bensőjéből vezérelt. Nincs más törvénye, 
csak az emberség, nincs más szerelme, csak az igazság. A felismert igazság szószólója mindig, 
minden körülmények között, sorkatonaként, páriaként, fogolyként. — Nem magáért, de a humá
numért, a vox humana elkötelezettjeként. A mindenkire és mindenütt kiterjesztett emberség: ez a 
célja. Embersége nem ismer kizárólagosságot és tekintetnélküliséget. Embersége: gond és felelősség; 
„nyitott szemű ébrenlét” másokért, a közösségért, az egész emberiségért.

Ember az embertelenségben. Adyhoz magasodó, szép emberi tartás az övé. Más nem is lehetne : 
itt állok, másképp nem tehetek. Csak föl a fejjel. Csak föl a szívvel; újra meg újra.

Eposzokba illő fejezetek vannak az életében. A 20. században, egy Kassa melletti kis faluban éli 
egész felnőtt életét, gondolkodóként, harcosként; megjárja a fasizmus börtöneit, s könyvet állít 
össze két illavai internáltság között. Hallgat, mikor mások kiabálnak, s mikor egész népcsoportot 
némaságra ítélnek : egymaga indít pert a vádlott igazáért. S itt már a mű fölé nő az élet ; magatar
tássá. Ehhez több kell a tájékozottságnál és az írni tudásnál. Ember kell hozzá, teljes ember. 
S ez a teljes emberség a legvonzóbb Fábry Zoltánban. Sose láttam, csak írásaiból ismerem, de 
kopogtatás nélkül is fiúi bizalommal mernék benyitni stószi házába — mondják, amúgy se csukja 
senki elől —, s bíróként kérni peres ügyeimhez. Ahogy a stósziak választották éveken keresztül 
falujuk bírájának. Kommunista listán -  a pártonkívülit.

*

Fábry Zoltán neve összenőtt a csehszlovákiai magyar irodalommal. Ha csehszlovákiai magyar iro
dalmat mondunk, elsősorban Fábry Zoltánra gondolunk.

A kisebbségi irodalom mindenütt nehezen indult; mindenütt a semmiből kellett teremteni ki
adót, folyóiratot, sőt közönséget is. Csehszlovákiában talán még nehezebb volt a kezdet, mint 
Romániában. A magyar irodalom hagyományai szűkösebbek s távolibbak voltak, mint Erdély
ben; a változás pillanatában egyetlen író sem élt ezen a tájon, aki mögött már művek álltak volna. 
A leendő írók a háborúból jöttek, a megtalált humánummal. Csak hitük volt : hogy küldetésük van. 
Magyarországból kiszakadva, Európa lett a hazájuk; testvértelen magyarságukban megérezték 
a nagy emberi testvériség biztató ethoszát. A háború utáni magyar szellemi globus szemükben a 
török hódoltság képét idézte, a megmaradt Magyarország az ellenforradalmi hódoltságot; -  hit
ték, hogy csakis Szlovenszkó és Erdély lehet a „jövő folyamatossága”. Még az az álom is benne volt 
ebben a hitben, hogy a szlovenszkói magyar szellemiség lesz „az az archimédeszi pont”, amely 
kiforgatja sarkaiból a tespedt magyar életet. . .

Legszínesebben Fábry Zoltánban élt ez az álom. Ö is a háborúból jött, az emberség megtalált 
igéjével, s a szocializmus felé tájékozódón. Úgy hitte, Budapesten minden halott, csak a kurzus él. 
A halottnak vélt centrummal szemben az „éledő perifériákban” volt a reménye. „A cél világos -
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írta —, a perifériákon uralkodó öntudattá fejleszteni azt, ami Budapesten el van fojtava, amit ott 
nem is akarnak, nem is engednek: az embert. Tömegöntudattá fejleszteni az emberi jog és köte
lesség változtató, vállaló munkáját. Az ottani kapkodással, börtönélettel, rutin-elégedettséggel és 
elefántcsonttorony-kényelemmel szemben — itt erős hadsorokat fejleszteni, szervezettséget doku
mentálni.” A peremadottságokból horizontot akart fejleszteni, s szükségből erényt csinálni: a 
kisebbségi helyzetből a kor részesévé lenni. A magyaron túl minden nép, minden kultúra, minden 
szélességi kör és hosszúsági fok baját ismerve az emberség, a vox humana hangja lenni -  ez volt 
Fábry Zoltán elképzelése. Az „emberségi áramkör” részének tudta a szlovenszkói magyar irodal
mat, hitte, hogy Szlovenszkó ,,a magyar szó emberségének, internacionalizmusának fő közvetítő ál
lomása” .

Illúzió is volt ebben a hitben, akárcsak az erdélyiek elképzelésében -  hátha majd egy másfél 
milliós kisebbség írója mondja el legteljesebb érvénnyel az emberi próbáját —, de enélkül a hit 
nélkül nehezen lehetett volna a megújuló nehézségeket győzni; akár az indulásnál becsavarhatták 
volna a tollat. Egy kisebbség alapot rakni és kiteljesíteni nem tudhat egyszerre, jó, ha indítást ad
hat; az Üj arcú magyarok, a Korparancs s a Sarló is csak kezdés lehetett. Fábry Zoltán maga is keserűen 
tapasztalhatta később, kritikusi számadásai során: az indulások után röviddel többször már csak 
múlt időben szólalhatott: volt egyszer valaki..., indult valaki, aki nem érkezett sehova. Elveszett, 
más útra tért, könnyebb lett... A szlovenszkói magyar irodalom története is tele van hullásokkal, 
letörésekkel és oldalra kanyarodásokkal.

Vállalt misszióját a csehszlovákiai magyar irodalom a lehetséges mértéken belül tölthette csak 
be. Ez is nagy teljesítmény volt: a „perem-idegekkel” gyorsabban fogták fel a világhangokat, s a 
magyar pert a világ ügyén belül szemlélték. Valóban Európa volt a hazájuk, demokrácia a mérté
kük és emberség a magyarságuk.

A csehszlovákiai magyar irodalom új szellemiségének a feldajkálásában Fábry Zoltánnak volt 
a legnagyobb szerepe. Az „ember-irodalom” kissé ködös, de mélyen humanisztikus eszményétől 
hamarosan az irodalom osztályharcos szemléletéig érkezett, a valóságirodalom hirdetéséig. Egy
felől a visszahúzó múlt-erő ellen küzdött — Budapest reakciós sugárzását akarta szigetelni és ki
kapcsolni - , másfelől az ember-irodalmat, a valóság-irodalmat sürgette. Az irodalomtól a kapitaliz
mus leleplezését, az árulók, a menekülők kipellengérezését várta, korszerű megismerések „szállí
tását” , az alkotást azon mérte elsősorban, hogy mennyire szolgálja a humanizmus érdekeit és a 
társadalmi haladás ügyét.

A proletkult közeiét is jelzik ezek az elvek. S az irodalom meglehetősen szűk értelmezését oly
kor még fokozta a téves kiindulási pont és az első vonalban álló harcos ingerültsége. Fábry Zoltán 
akkor ugyanis úgy vélte : az ellenforradalmi Magyarországon csak ellenforradalmi irodalom lehet, 
kaszinós-kongregációs, kávéházi talajba ágyazódó — még a Nyugat is belekerült, szerinte, a 
„bacilus-hullámba”,sőt a móriczi Fáklya is pernye lett-;megváltást, újat a peremvidékektől, első
sorban Szlovenszkótól várt. O tt akart harcosokat látni. De magas igényével ott is gyakorta csak 
kvaterka-irodalmat látott, uram-öcsémezéssel és nemzeti pántlikákkal. A szegénység, a munka- 
nélküliség és elkeseredés kifejezései helyett -  amit szeretett volna -  menekülők és begöngyölt zász
lók tűntek a szemébe. A magas igény s a megismert gyöngébb művek közti távolság türelmetlenné 
tette; olykor még azt az értéket sem vette észre, ami megszületett. Néha megértés nélkül ítélkezett; 
Kodolányi, Kassák, még Móricz is kihullt a rostáján.

Könnyű volna a tévedéseit a visszanéző kritikának akár riasztásként is számbavenni. De süket, 
aki nem a türelmetlen szeretet hangját érzi belőlük. Fábry Zoltán nem fuvolázott, nem hízelgett 
az olvasónak : tisztázni és gondolkodtatni akart. S a tévedések nemcsak az övéi : részben a korból 
adódtak, az akkori szocialista igényű irodalmi felfogásból. S a téves információk és „bujtogató” 
sugalmazások számláját terhelik.

Az út még töretlen volt, menet közben kellett keresni a normákat. A kor szocialista igényű kriti
kusai alapozók voltak, ahogy Fábry Zoltán mondja: „a cement kohéziója: a kérlelhetelenség”» 
A proletariátus történelmi erővé válását kellett tudatosítani, „egy pozitívummá még ki nem ala
kult erőnek kellett formát adni, levegőt hasítani, egy még légszomjban szenvedőnek”. A missziós 
érzület olykor véglegesnek fogadta el azt is, ami csak kezdet volt, s olykor -  mint Fábry Zoltán írja 
— a vízzel kiöntötte a gyermeket is. Csakhogy Fábry Zoltánnak volt bátorsága a gyermeket meg
keresni s jogaiba visszajuttatni: régi Móricz-cikkéért vezekelve az értő tanulmányok sorát írta 
Móricz Zsigmondról. Szigorúbb kritikusa nincs Fábry Zoltánnak önmagánál; az embernek és a
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kritikusnak ez is megkülönböztető vonása. „Amit később a fasizmus fő ismérveként átkoztunk és 
pellengéreztünk -  írja egyik tanulmányában - ,  a kizárólagosságot és tekintetnélküliséget — azt 
igazunk tudatában tiszta szívvel, korparancsként gyakoroltuk.”

Az egyes tévedéseket azonban feledteti a történelmi jelentőségű hozomány egésze: Fábry Zoltán 
világhorizontot fogott be, ablakot tárt a világ felé. A Korunknak, a két háború közötti legjelentő
sebb magyar szocialista folyóiratnak, Gaál Gábor mellett ő volt a legjelentősebb kritikusa. Gaál 
Gábor szavaival : a „kortárs és korfelelős” író, „aki nem a hideg szemlélet negatívumokba vesző fölé
nyével nézi a jelenségeket, hanem az együttérző hevület perzselő erejével mutat a »változtatni 
kell« irányába, a stílművész minden szenvedelmével”.

Az irodalomkritika Fábry Zoltán felszabadulás előtti munkásságának is csak részterülete; 
Hitler jöttével teljes erejével az antifasizmus publicistája lett. A műfajváltással veszített az iroda
lomkritika, de az elhanyagolt kritikai feladatot jelentőségében és hatásában messze felülmúlta a 
vállalt munka: publicisztikájában a fasizmus és a militarizmus egyik legkövetkezetesebb, nemzet
közi szinten is jelentős leleplezője lett.

*

Az irodalomtörténetírás, a szocialista irodalom hagyományait keresve, Fábry Zoltán két háború 
közötti munkásságát állítja többnyire a legerősebb fénybe. Pedig Fábry Zoltán második világhá
ború utáni tevékenysége, ha lehet, még jelentősebb. Nem szakított alapelveivel, változatlanul a hu
mánum szószólója maradt, ugyanabból az indítékból; de érettebb, bölcsebb lett; a kritikus, a 
gondolkodó elmélyült, s az antifasiszta publicista mellé felnőtt a kisebbségi harcos. A proletkultos 
vonásokat levetve, a humanizmus szélesebb plattformjáról szemléli az életet és az irodalmat: 
korrigálja, összegezi az életről és az irodalomról, az emberiségről és a magyarságról való tudását és 
tapasztalatait,

A 20-as és 30-as évek Fábryja a harc hevében még félkézről vette a hagyományokat, az 1938 utáni 
Fábry felismerte a hagyományokban a szocialista forradalmiság és az antifasizmus nélkülözhetetlen 
elemét. „Számadást háromezer évről ! -  írja programként A Gondolat igazában - , a kultúra egésze, 
a Gondolat igaza nem tűr kisebb mértéket és célkitűzést.” Életművét a magyar és európai kultúra 
hagyománykincsével gazdagítja; a sematizmus idején az Új Szóban nagy költők és írók évforduló
ját felhasználva, a szocialista vox humana hangját hallatja -  a dogmatizmus és személyi kultusz 
ellenében. Az ifjan vállalt híd-szerep is most kap bőségesebb irodalomtörténeti igazolást: tanulmá
nyaiban magyarokat, cseheket, szlovákokat, oroszokat, németeket és franciákat találkoztat; azokat, 
akik határokon és századokon átnyúlva a béke és humánum védelmét szolgálhatják.

A kritikusnál talán még szembetűnőbb a gazdagodás. Alig-alig van kritikus, aki annyira érezné 
felelősségének súlyát az irodalommal s népével szemben, s nincs senki, aki olyan égő lelkiismeret
tel, sőt bűntudattal igyekezne helyreigazítani a legnagyobb jóhiszeműséggel elkövetett botlásait. 
S abban is ritka példa, ahogy már-már teljes életművel, túl a hatvanon, mindent vállalóan az in
duló fiatalok mellé áll. A kritikus Fábry Zoltánnak talán a Harmadvirágzás a legszebb könyve. Nem 
a tézisek, a művek alapján beszél; szeretettel és féltéssel, bírálva és bíztatva, jóakarattal és szigorral; 
az irodalom kérdései mellett egy népcsoport dolgaira is figyelve. A legkisebb rezdülést is számon- 
tartja, de mértéke mindig a legnagyobb: a teljes humánum. Kritikáiban negyven-ötven esz
tendő kötelezettségét és tanulságait adja tovább. Ezért nőnek túl a szlovákiai magyar irodalom 
„házi ügyein”. Számos érvényesnek tetsző megállapítása közül csak egyet idéznénk: „A költészet 
őrszerep. Amit véd, amit óv, amiért kiáll és kiált: az az ember.”

Az ember védelme foglaltatta el újra Fábry Zoltánnal, a humánum elkötelezettjével, a német 
neofasizmus és a nyugati „atomimperializmus” jelentkezése láttán a régi őrhelyt. A műfaj változása 
azonban szinte mellékes: irodalmi cikkeiben és publicisztikájában is azonos a lényeg: a humánum 
őrzése, a morális aktivizmus. Irodalmi tanulmányait publicisztika, publicisztikáját irodalom szí
nezi; a hatalmas, montázsszerűen mozgatott műveltséganyagot egybefogja az erkölcsi pátosz, az 
emberhez méltó gond.

A műfaj neve -  mondja Fábry Zoltán -  antifasizmus. Az antifasizmus mint műfaj az ő meghatá
rozásában a magatartás igényét jelenti, amely tudatos emberséget követel, az embertelenséggel 
szemben riaszt és ellenáll. Hogy alakult ki ez a „műfaj”, illetve magatartás? Fábry Zoltán szépíró
ként indult, huszonhárom éves korában jelent meg első írása, egy novella. Aztán még 3-4 novella, 
ugyanennyi vers, meg egy ügyészségi fegyházban elkezdett regény jelzi a szépírói ambíciókat.
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Aztán a szépíró elhallgatott. Miért nem lett se novellista, se lírikus ; s irodalomtörténész és kritikus 
sem a szó nyugalmas értelmében, noha bölcsészként indult és nagy esszétervei voltak? Miért ma
radtak írásai, ahogy egyik szlovák kritikus írta róla, „ragyogó torzók” ? Az alkatnál többet magya
ráz a sokféle kötelesség : a szellem emberének, mégha szépírónak született volna is, a kritikus, az iro
dalomtörténész, a politikus feladatát is vállalnia kellett. Szaktudós vagy szépíró helyett így lett írás
tudó ; publicista, szépíró is, szaktudós is, esszéíró is és politikus is, a szükség szerint. A publicisztika 
-  igaza van Balogh Edgárnak -  „kisebbségi műfaj” ; a kisebbség szószólóinál válik leginkább köz
pontivá.

Fábry Zoltán a publicisztikát a magas irodalom szintjére emelte. Ebbe a műfajba mentette át 
elhallgatott költőmagát is; egy-egy bekezdését szabadversként is lehetne mondani. Olykor talán 
sok is bennük a lobogás, a vörös és a fekete szín; legalábbis a háború előtti írásaiban. A háború utáni 
Fábrynak a stílusa is bölcsebb lett. A régi Fábry-cikkek, már Balogh Edgár észrevette, „vijjogva 
röppentek föl és mint vadászó sólymok vetették magukat a kiszemelt ellenségre”, az újabbak már 
„méltóságosan köröznek a magasban”. A nyelv olvadtabb, a pátoszt a nagypénteket élt ember fáj
dalmas rezignáltsága oldja.

Rejtély ez is, a Fábry-hang. Mi rágta a magányban született hangokat érdessé? Mi görcsösítette 
a lágy művészkezeket ököllé? A hit vagy a kiúttalanság túlkiáltása?

A gyémántkeménységű léleké ez a hang.
Az őrzőé. A strázsánállóé.
Az antifasiszta szellemi harcosé.
Ismétel olykor, ugyanazokat a gondolatokat mániákusan? Az emberség igéi mindig érvényesek. 

Az embertelenség régi és új fajtáival következetesen szembefordulni csakis az Adytól hozott gondo- 
lat jegyében lehet: Ember az embertelenségben.

Fábry Zoltán hetven éves.
Szeretnénk még a szavát sokáig hallani.

SZILI JÓZSEF

A  „New Criticism” irodalomesztétikája

Az irányzat elnevezésében döntő része volt John Crowe Ransom 1941-ben megjelent The New 
Criticism című könyvének. Ebben a szerző I. A. Richards, T. S. Eliot, William Empson és Yvor 
Winters kritikai elveit tanulmányozva megállapítja: „ Itt az ideje felismerni azt az erőteljes intellek
tuális mozgalmat, amely megérdemli, hogy új kritikának hívják.” Ennek az „új” kritikának előfu
tárai közé tartoztak: Ford Madox Ford, T. E. Huhne, Ezra Pound, T. S. Eliot, I. A. Richards, 
William Empson, továbbá némely vonatkozásban J. E. Spingarn, valamint az amerikai „új huma
nisták” : Irving Babbitt, P. E. More és társaik. A kritikának ez a típusa nagy befolyást gyakorolt az 
irodalom és az irodalomtudomány fejlődésére Angliában is, de egységes kritikai iskolává s egyszer
smind meglepően virulens ideológiai áramlattá az Egyesült Államokban vált. Magvát eredetileg 
az ún. déli új kritikusok csoportja alkotta. John Crowe Ransom, Robert Penn Warren, Allen Tate, 
Kenneth Burke, Richard Palmer Blackmur, Yvor Winters, Cleanth Brooks és W. K. Wimsatt a cso
port nevesebb tagjai. Elméletileg Ransom, Tate és Brooks képviselik legmarkánsabban az új kri- 
ticizmus „ontológiai”, „kontextualista”, illetve „organikus formalista” álláspontját.

A „déli” jelző a csoportosulás eredetére utal. A tízes évek második felétől kezdve Nashville-ben, 
Tennessee-állam fővárosában az ottani Vanderbilt-egyetem költői hajlandóságú tanárai rendszeres 
összejöveteleken vitatták meg verseiket és irodalmi nézeteiket. The Fugitive (A szökevény) címmel iro
dalmi lapot jelentettek meg, s hitték, hogy a déli irodalmi és kulturális reneszánszot készítik elő kon
zervatív, antiliberális társadalmi eszmények jegyében. A Fugitive 1925-ben megszűnt, a csoport szét
széledt. Kapcsolataik megmaradtak, s a gazdasági válság idején a csoport legkiemelkedőbb tagjai 
az agráriánizmus társadalmi és művelődési programjával léptek fel. Az ún. keleti indusztrializmussal 
a déli, ültetvényes hagyományokat állították szembe, romantikus antikapitalista álláspontról bírál-
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ták a közvetlen személyi viszonyokat pénzügyi viszonyokká változtató finánckapitalizmust. Esz
ményképük a patriarkálisnak vélt s ezért organikus közösségnek festett déli társadalmi hierarchia volt.

Noha valamelyes érdekességet kölcsönzött neki a gazdasági válság ténye, melyet az agráriánusok 
„a keleti indusztrializmus” válságának tartottak, ez a „déli program” mind társadalmi, mind gaz
dasági vonatkozásaiban teljességgel illuzórikus volt. Arra azonban alkalmas volt, hogy nimbuszát 
és hatékonyságát a gyakorlattól távolabb eső ideológiai területeken, azaz végül is az irodalmi tudat 
területén még sokáig megőrizze, sőt növelje. Ransom, Tate és társaik szinte egy időben vonultak 
vissza a tágabb küzdőtérről az irodalomtudományba, s nagyvonalúan egyesítették a politikában 
képviselt ideológiai tartalmat az irodalomtudomány fejlődési szükségleteiből támadt szakmai fel
adatok felvetésével, s részben megoldásával. Politikai programjuk legáltalánosabb tételeit közös 
nevezőre hozták a romantikus antikapitalizmus más modern, a finánckapitalizmus, a „plutokratiz- 
mus” reakciós vagy demagóg bírálatát kifejező formáival: T. E. Hulme-nak a diktatúráról mint 
a modem klasszicizmusnak legkedvezőbb államformáról szóló tanításával, Pound fasiszta jellegű, 
korporativ társadalmi hierarchia-képletével, Eliot ortodox vallási-rendi közösségeszményével.

Az agráriánusok szerint a modern kapitalizmus egyik legnagyobb bűne, hogy létrehozta a mun
kásosztályt és vele a marxizmust. Az elembertelenedés folyamatának tüntették fel a demitologizálás 
történelmi folyamatát, a felvilágosodást ; eretnekségnek tartották az emberi fejlődés lehetőségébe 
vetett hitet, s különös gonddal bírálták a vallás szekularizálására és racionális magyarázatára irá
nyuló nyílt vagy rejtett törekvéseket. Mindazt, amit ekképp rossznak, elvetendőnek véltek — a francia 
Action Française, továbbá T. E. Hulme, Babbitt, Spingarn és Eliot példáját követve - , a „romantika” 
számlájára írták. Hangsúlyozták a tudomány és a költészet, illetve az ún. pozitivizmus és a mitikus 
szemlélet szembenállását, valamint a költészet és a mítosz fölényét a tudomány és a tudományos 
empirizmus („pozitivizmus”) lehetőségeivel szemben. A szabadság és a társadalmi fejlődés eszmé
jét tagadva, az ember transzcendentális kötelmeire és immanens tökéletlenségére, teológiai termi
nussal „az eredeti bűnre” hivatkoztak.

A harmincas években a déli kritikusok csoportja kiegészült az övékével rokon esztétikai nézeteket 
valló kritikusokkal, Kenneth Burke-kel, Blackmurrel (a Hound and Horn egyik szerkesztőjével) és 
Yvor Winters-zel, aki a többi új kritikus „obszkurantizmusának” heves, de lojális bírája lett. Az új 
kritikusok neve, szerepe egyre ismertebbé vált. Jobboldali „radikalizmusuk” alkalmas volt arra, 
hogy ellensúlyozza a húszas-harmincas évek baloldali kulturális mozgalmának eredményeit. Az 
akadémikus körök és az egyetemi oktatás egyoldalúságait kipécéző „irodalomközpontú” és „mű
központú” bírálatuk fontos korrektiv funkciót töltött be, egyetemi tankönyveik új irodalomszemlé
letre neveltek, s műelemzéseik erudíciója, igényessége, írásaik türelmetlenül vitatkozó hangneme, 
az irodalom ügyével összefonódott ideológiai ügyek iránt érzett odaadásuk egyre inkább magára 
vonta az irodalomkedvelők figyelmét. Elutasítottak minden olyan nézetet, amelyről úgy vélték, 
hogy irodalmon kívüli okokra vezeti vissza a művek értékét. Egy-egy általános érvényű aforizmába, 
már-már karikatúraszerű képletbe foglalták bele az irodalom „külsőleges” megközelítésének mód
jait, s Occam „borotvájának” alkalmazásával nyesték le az irodalom élő fájáról az ágakat, rügyeket, 
gyökereket, minthogy ezek egyike sem volt az irodalom, illetve a fa „mint olyan” . Az ilyen eljárá
sok gyümölcseképp, Coleridge és mások nyomdokába lépve a „falláciák” hosszú sorával látták el az 
irodalomkritikát: a hatás, a szándék, az eredet, a denotáció, a kifejező forma falláciája, a parafrázis 
eretneksége stb., stb. Hévvel hangoztatott s az irodalomtudomány modern fejlődésében valóban ter
mékenynek bizonyult követelésük, hogy az irodalomkritika legyen szabatos, egzakt, tudományos, 
még lojális bírálóik szerint is kielégítetlen maradt saját műveikben. Többek között Richard Foster 
bizonyítja meggyőzően ( The New Romantics, 1962), hogy a logika és rendszer helyébe „a spekuláció 
retorikáját”, azaz a logika és a rendszer fantomját állították. Végső soron költői retorikával, nyelvi 
mágiával szuggerálják nézeteiket, s formajátékot űznek a tudományos kifejtés és bizonyítás forma
rendszerével.

Az irányzatnak ezek a kevéssé rokonszenves vonásai megnehezítik elméleti rendszerének felvázo
lását. Közös alapjuk a konzervatív társadalomszemlélet, s a konzervativizmus „radikalizmusa” , 
vagyis agresszív jellege. Valamennyien lebecsülik a tudományt, a tudomány megismerő funkcióját, 
képtelennek tartják arra, hogy tárgyának lényegét megragadja. Fölébe rendelik a költészetet mint 
a mitikus, „ontológiai” megismerést. A tudomány és költészet közötti különbséget a tudomány és 
a költészet „nyelvének” különbözőségét állítva próbálják megragadni. A pusztán önmagában te
kintett, minden ún. külsőleges relációjától megfosztott irodalmi, esztétikai modellt, a „költemény”-t
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mint autonóm egységet organikus egésznek fogják fel s mint ilyet állítják az irodalomesztétikai vizs
gálat tárgyául. Minthogy tagadják a megismerés aktusa és a megismerés tárgya közötti különbsé
get, az „ontológiai” megismerés tulajdonképpen csak a költemény megismerését jelenti. Ez a formá
lis elemzés abszolutizálása, s nyíltan vagy implicit módon a kritika értékelő funkciójának tagadása. 
Műelméletük tengelyében rendszerint valamilyen dialektikusnak tetsző paradox fogalom áll (iró
nia, paradoxon, feszültség stb.). Irodalomesztétikái mércékként meghatározott stílustipológiai ka
tegóriákat alkalmaznak, mindenekelőtt az angol metafizikus költészet, a francia szimbolizmus és
T. S. Eliot költészetének némely normáját emelik általános érvényre. Hulme, Pound és Eliot példá
ját követve az angol és az amerikai irodalom történetét úgy értékelték át, hogy megfeleljen a ro- 
manticizmusellenességgel kombinált felvilágosodásellenességnek. Pozitív előképet a XVII. századi 
angol barokk költők, Donne és társai ún. metafizikus költészetében találtak. Elméletileg fontolóra 
vették a modern irodalmi stílusok némely formajelenségét, s egy időre -  más, szintén reakciós tár
sadalmi szemléletű esztétákkal karöltve -  valósággal kisajátították maguknak az angol nyelvterüle
ten a modernség connoisseursinek és elegantiarum arbitersinek szerepkörét.

Az új kriticizmus társadalmilag, történetileg reakciós koncepcióját a harmincas években is bírál
ták haladó irodalomtudósok. (S. E. Hyman, az Armed Vision szerzője szerint a marxista Alick West 
bírálata a legfigyelemreméltóbb.) A negyvenes évek végén az a tény, hogy a Bollingen-díjat a haza
árulásért és a fasiszta olasz rezsimmel történt együttműködéséért perbe fogott Ezra Poundnak jut
tatták, éles új kriticizmusellenes reakciót váltott ki. A McCarthy-féle manőverek és a formalista 
kritika politikai felelőtlensége közötti összefüggésre mutatott rá F. O. Matthiessen The Responsibili
ties of the Critic (1952) című művében, míg Robert Gorham Davis Az új kriticizmus és a demokra
tikus hagyomány című cikkében, mely az American Scholar 1949/50. 1. számában jelent meg, az új 
kriticizmus és a reakciós, antidemokratikus hagyomány közötti szoros összefüggést dokumentálta. 
Az ötvenes években megnövekedett az irányzat társadalmi attitűdjével elégedetlenkedők tábora. 
Közben az új kriticizmus egészen „hivatalos” , akadémikus jellegű intézménnyé vált. Legújabban 
már történeti jelenségként értékelik, s bírálói és védelmezői egyaránt arra törekszenek, hogy egy 
szélesebb, társadalmibb és történetibb felfogás fényében értékeljék, illetve revideálják, módosítsák 
eredeti szempontjait. Időközben az irodalomtudomány és a modern logika fejlődése között gyümöl
csöző kölcsönhatás jött létre, s ennek távlatai messze túlmutatnak azokon a követelményeken, me
lyeket az új kritikusok hangsúlyoztak az irodalomtudomány „tudományosítása” végett. Kérdésfel
tevéseik azonban továbbra sem érdektelenek, noha éppen a legáltalánosabb vonatkozásokban vál
nak problematikussá a hamis tudat zavaró hatása miatt.

A következőkben két ilyen általános igényű kérdésfeltevésükkel foglalkozunk az új kritikusok 
klasszikusainak, Ransomnak, Tate-nek és Brooksnak elméleti írásai alapján: egy nálunk is széles 
körökben tárgyalt, vitatott kérdéssel, a költészet és a megismerés viszonyával, valamint az irodalmi 
mű mibenlétének kérdésével. Ez utóbbival kapcsolatban megjegyezzük, hogy az új kritikusok struk
túrafogalma többnyire speciális, egyéni használatban csiszolódó fogalom, s noha rokonsága nyil
vánvaló a különböző elsődlegesen strukturalista iskolák struktúrafogalmaival, rendszertani és 
módszertani tekintetben kevéssé kidolgozott, kiművelt kategória. Éppen ezért rá vonatkozó bírála
tunk nem jelenti általában a strukturalizmus vagy a struktúrafogalom bírálatát, hanem csak a 
szerepeltetett új kriticista szerzők által javasolt megoldásokét.

A költészet mint megismerés

„Semmi sem foglal el olyan középponti helyet Ransom, Tate és Brooks kritikaelméletében, 
mint az a meggyőződésük, hogy az irodalom a megismerés egyik lényeges formája” -  állapítja meg 
William J. Handy Kant és a déli új kritikusok (1963) című értekezésében. Megállapítása annyiban 
szorul korrekcióra, hogy az említett kritikusok szerint az irodalom nem egyszerűen a megismerés 
egyik lényeges formája, hanem a leglényegesebb formája. „Azt állítom itt -  írta Allen Tate A kritika 
jelenlegi funkciója című cikkében, 1940-ben - , hogy az irodalom magas formáiból nyerjük tapasz
talatunk egyedülállóan teljes s ezért legfelelősségteljesebb verzióit.” Ransomnak, Tate-nek és 
Brooksnak az a „meggyőződése”, hogy az irodalom nyújtja az egyetlen „teljes” megismerést, főleg 
negatív érvre alapul, arra, hogy a tudomány csak részleges, közvetett, absztrakt, „torz” megismerést 
ad, szemben az irodalommal, a megismerés állítólag teljes, közvetlen, konkrét és igaz formájával.
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Az új kritikus tudományellenes elfogultsága legfeljebb annyit enged meg a tudománynak, hogy az 
élettelen természetről mondjon valamit. Türelme végképp fogytán, ha azt látja, hogy a tudomány 
betört vagy megpróbál betörni a szellemi javak területére, mely szerintük „a költői megismerés” , 
„a képzelőerő” hűbérbirtoka. Taté hangoztatja, hogy „a hisztorizmus, a szcientizmus, a pszicholo- 
gizmus, a biologizmus, általában a tudományos szókészlet magabiztos alkalmazása a szellemi terü
leten szellemi zavart idézett elő, vagy legalábbis annak kifejezésévé vált”. S minthogy szerintük az 
irodalom a teljes megismerés letéteményese, a legnagyobb eretnekség az irodalomtudós „naturaliz
musa” — az ugyanis, hogy megkísérli az irodalomra alkalmazni a tudományos fejlődés eredményeit 
és módszereit. A tudomány szó persze az angolban elsősorban természettudományt jelent. Az új kritiku
sok bizonyos természettudományi módszereknek és analógiáknak a társadalmi jelenségek tanulmá
nyozására való alkalmatlanságából kiindulva feltételezték, hogy a társadalom, az ember életével, 
a „szellem” jelenségeivel egyáltalán nem képes egzakt módon foglalkozni a tudomány. Voltaképpen e jelensé
gek megismerhetőségét tagadták, midőn az „irodalmi megismerés”-re hárították át megismerésük feladatát.

Ha az irodalom abszolút megismerés, nem lehet szó történelmi, társadalmi determináltságáról. 
Nem lehet szó természetesen arról sem, hogy a történelemről vagy a társadalomról nyújtott megisme
rés lenne az a tudás, amit az irodalom ad. Taté ezt külön is megjegyzi: „A kritika funkciója a mi 
időnkben, miként minden időben, az, hogy megőrizze és megmutassa azt a különös, egyedülvaló 
és teljes tudást, melyet az irodalom nagy formái adnak nekünk. S egészen egyszerűen tudásról be
szélek, nem pedig történelmi dokumentációról és információról.” Persze jól hangzik az, hogy az 
irodalom nem történelmi dokumentáció és információ: a „dokumentáció” és „információ” szavak 
a megismerést közvetítő formák részlegességére utalnak. Taté feltételezi, hogy az olyan elmélet, 
amely nem abszolutizálja, semmibe veszi az irodalom különösségét.

Az új kritikusok sokszor elmondják, hogy a költemény „megismerés”, „ismeretet közvetít” , de 
arról ritkán nyilatkoznak, minek a megismerése a költemény, van-e ennek a megismerésnek igaz
ságkritériuma, s ha van, mi az. Ha mégis szót ejtenek róla, olyasféleképp teszik, mint Taté: „Úgy 
tetszik nekem, hogy a saját versem, vagy akárki másé, csupán egy módja valami megismerésének ; 
ha a költemény igazi alkotás, akkor az egy olyanfajta tudás, amit nem bírtunk korábban. Nem tudás 
valami más felől; a költemény ama tudás teljessége. Egy meghatározott költeményt ismerünk meg, 
nem pedig valamit, amit úgy mond el, hogy újra meg tudjuk fogalmazni.” Ennek a kijelentésnek 
racionális magva a „parafrázis eretneksége” ellen irányul. Valóban, a költeménynek prózai válto
zata („tartalma” stb.) nem a költemény. De mi köze mindennek a megismeréshez? Taté szerint 
sem sok, hiszen egymást kizáró állításokból épül fel nyilatkozata : „a költemény egy módja valami 
megismerésének”, de „nem tudás valami felől” , viszont mégis „olyanfajta tudás, amit nem bírtunk 
korábban”, sőt éppen e tudás „teljessége”, jóllehet ez a teljesség mindössze csak a költemény meg
ismerésének teljessége. A megismerés autonóm fogalommá válik Taté gondolatrendszerében, elvesz
ti köznapi jelentését (így a verifikálhatóság stb. a költészeti megismeréssel kapcsolatban föl sem 
vethető profán kérdésnek látszik), tündökölni kezd. Részt vehetünk mi is e misztériumban, csak tisz
teletben kell tartanunk azt a szabályt, hogy nem okvetetlenkedünk szcientista módon, nem kérdezzük 
meg minduntalan: megismerés-e, ami csupán önmagára irányul? Ha a megismerés voltaképpen 
nem megismerés (tudományos, verifikálható stb.), akkor lehet, hogy a költészet látszólag ugyan be
lefér a megismerés fogalmába, de mire mentünk azzal, hogy olyan megismerésnek tekintjük, ami 
valójában nem megismerés?

Taté megismerés-fogalma tehát nem a valóságos, nem a verifikálható megismerésé. Vagyis nála 
az „ontológiai” jelleg nem egy általános értelmű (tudományos-elméleti vagy egy ennél szélesebb, 
az ún. művészi megismerést is potenciálisan magába foglaló) megismerés-fogalmat specifikál. 
Richards a tudományos megismerést tekintette megismerésnek, midőn a költészet „ál-állításait” 
kizárta köréből, s később is, midőn korábbi álláspontját korrigálva (vagy világosabban meghatá
rozva) Coleridge-tanulmányában (Coleridge on Imagination, London, 1934) a megismerést és a létezést, 
illetve a megismerést és az alkotást hegeli ellentmondásként felfogva a művészi képzelőerőre jellem
ző ellentmondásegységnek tekinti. Taté, Richardstól eltérően, a költészetet mint megismerést ma
gasan a tudományos megismerés fölé akarja helyezni. Az élmény, a szenzuálisan eleven tapasztalat 
nála az igazi, a „teljes” megismerés kritériuma. Ezzel a csúsztatással juthat el ahhoz a konklúzióhoz, 
hogy a költészeti megismerés magasabb rendű, mint a tudományos. Csak homályosan utal a költé
szeti megismerésnek a szenzualizmusból származó korlátáira, a „nyilvánvaló felelőtlenség” voná
saira: „A költészet sem nem a verifikálható tudomány világa, sem nem önmagunk kivetítése -

9



mégis teljes. S mivél teljes tudás, azt hiszem, állíthatjuk, hogy a felelősség egyedülálló típusával 
rendelkezik, noha újra meg újra föllelhetjük benne az ugyanennyire nyilvánvaló felelőtlenséget is. 
A teljességnek az a rendje, melyet a képzelőerő ér el nagy alkotásaiban, nem a kísérleti teljesség 
rendje, amire a pozitivista tudományok törekszenek, melyek felelőssége korlátozott technikák 
igazolására irányul. A tudomány teljessége olyan absztrakció, mely a specializált módszerek össze- 
működésének ideálja. Senkinek sem lehet élménye a tudomány vagy valamilyen tudományág. 
A Hamlet teljessége azonban nem a kísérleti rendhez, hanem az átélt rendhez, röviden a mitikus 
rendhez tartozik.”

A megismerés és létezés ellentmondásos egységének, illetve az „ontológiai megismerésnek” dek
larálása nem oldja meg a fölvetett kérdést. Egy ilyen „megoldás” dialektikus lehetősége már Kant 
antinómiáiban is megvolt, s az új kritikusok ezt variálják. Taté fejtegetésében is probléma marad, 
mi a megismerés mint olyan, ha a (nyilvánvalóan misztikus) teljes megismerés -  ontológiai.* Más
felől, még ha el is ismerjük az irodalmi megismerés efféle különösségét, s ontológiai jellegével együtt 
persze korlátozottságát is, ez a paradoxon önmagában legfeljebb plasztikusan szemlélteti a helyzetet. 
Ez legfeljebb a képlet, s ennek megoldása lesz a probléma megoldása. Ezen a ponton azonban nem 
lehet megállni, legfeljebb úgy, hogy elismerjük a gondolkodás (saját gondolkodásunk) holtpontra 
jutását. Taté megérti a helyzetet, s beismerésszerűen azt mondja a tanulmány végén, hogy ezen 
a ponton túlmenően nem kell foglalkozni az elméleti problémával. (Holott épp ezen a ponton túl 
válik izgalmassá a dolog!) „Bármennyire is belátjuk a költészet teljességét — írja - , olyan prob
léma ez, amit nem annyira megoldani kell, mint inkább a maga teljes jelentőségének megfelelően 
szem előtt tartani.”

Míg tart elmélkedése, Taté hivatkozik valamire, ami látszólag a továbbjutást szolgálja. A mitikus 
rend fogalmával próbál távlatot nyitni. A megismerés mibenlétének kérdése így áttevődik egy másik 
síkra -  a költészetéről a mítosz mint megismerés kérdésének síkjára. Ez sem érdektelen problémakör.

Tate a mitikus rend fogalmát Richards szavaival világítja meg. Richards Coleridge-tanulmányá- 
ban az áll, hogy a mítoszok az élet realitásainak a kivetítése, szimbolikus felismerése, koordinálása 
és elfogadása: „Általuk a dolgokban meglevő ellentétes és disszonáns minőségek öltenek formát... 
Mitológiái nélkül az ember csak lélek nélküli kegyetlen állat... a lehetőségek rend és cél nélküli 
halmaza.” A richardsi mítoszfogalom pozitívabb, humanistább, racionálisabb, mint a mítoszok
nak az a felfogása, mely az új kriticizmus ortodox miszticizmusából és radikális konzervativizmusá
ból táplálkozik. Ám ez is túl általános megállapítás. Mítoszok tölthetnek be pozitív szerepet; mítosz 
és rítus lehet racionálisan értelmezett és racionális értelmű társadalmi formák jelölésére szolgáló 
kifejezés is, s ebben az esetben valamiféle „mitikus rend”-nek valamiféle „tudományos rend” mellé 
állítása értelmes kijelentés lehet. Az a fajta szembeállítás, a mitikus rendnek az a felmagasztalása, 
amely az új kritikusok munkáiban található — Richardséban is - , viszont az irracionalizmus apoló
giája, amely utat nyit a freudista, jungista, tradicionalista, vallásos stb. mítoszinterpretációknak.

Cleanth Brooks szerint csak annyit tettek az új kritikusok, hogy kiutasították a tudományt a nem 
neki való dolgok szentélyéből. „Nincs semmi »eszképizmus« — írja Modern Poetry and the Tradition 
(Chapel Hill, 1939) című könyvében — az olyan tudományellenességben, amely mint betolakodót 
tiltja ki a tudományt a portáról, midőn ott foglal állást, ahol semmi keresnivalója sincs.” Brooks 
egyébként azt is kijelenti, hogy a költészet nem versenyez a tudománnyal és a filozófiával. Egysze
rűen más típusú megismerés, mely másról nyújt tudást, mint a tudomány vagy az etika általánosí
tásai. A költészet eszerint nem más, mint „kiegyezés a helyzetekkel”, s eredménye olyan „bölcses
ség”, amelynek nincs köze az etikai általánosításokhoz. Taté is hasonló módon nyilatkozik a költé
szeti megismerésnek tárgyához való viszonyáról : „A komoly költészet olyan alapvető konfliktusokkal 
foglalkozik, melyeket logikusan nem lehet megoldani: a konfliktust ki lehet fejezni racionálisan, 
ám terhűktől az ész nem könnyít meg. Egyetlen végső koherenciájuk a művészet által véghez vitt 
formális újramegteremtésükben lelhető fel, mely olyan állandósággal »fagyasztja meg« az élményt, 
mint a logikai formula, de a formulától eltérően anélkül, hogy a logikát kivéve minden mást 
kihagyna belőle.” Ezek ésszerűnek tetsző megállapítások, még ha kiegészítésre szorulnak is. 
De vajon „a helyzetekkel való megegyezés” és az azt követő „bölcsesség” teljes tudás-e? Megis
merés-e, a fogalom precíz értelmében, avagy inkább gyakorlati ténykedés, melyben a megismerés-

* A megismerés mint eleven folyamat a valóságban az emberiség történeti gyakorlatának fejlődésében realizáló
dik, ha tetszik, ontologikusan. Taté természetesen távol van attól, hogy így értelmezze ezt a problémát.
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nek is van motiváló szerepe? S noha az „alapvető konfliktusok” kiválasztása, felismerése valóban 
megismerési aktus, a művészi forma mint az élmény „megfagyasztása” , vagy -  Eliseo Vivas szavá
val -  mint „betetőzött tartalom”, valóban a megismerés, a tudás közvetlenségét jelenti-e, vajon nem 
inkább a megismerésre való készség, diszpozíció egy sajátos nemét csupán?

Ha a megismerés olyan jelentését részesítjük előnyben, mely a határozott, világos, verifikálható 
tudás (és a még nem ismert világos elhatárolása) helyett sugallatos, elhatározásra késztető, sőt 
esetleg a döntésre sarkalló helyzet fő erővonalait, tendenciáit is jelző, de lényegében „szabad”, 
sokjelentésű, homályos képzetkomplexum meglétét fejezi ki, félő, hogy mást értünk megismerésen, 
mint a valóság törvényszerűségeinek föltárását. Ez az „emberies” , sőt antropomorf „megismerés” 
a megismerésnek rendkívül megszelídített, szubjektív akaratunkkal irányítható, domesztikálható 
módja. Alkalmas arra, hogy ne csak az emberarcú mitikus rendet, hanem a valóság megismerésével 
hadilábon álló miszticizmust is a megismerés rangjára emeljük, sőt a „teljes megismerés” dicsfényé
vel koszorúzzuk. Az új kritikusok általában nem titkolják, hogy ez a céljuk, midőn a „művészi 
megismerést” a tudományos-elméleti megismerés mellé és fölé rendelik.

Konlextualista müalkotásmodellek

Ransom szerint a költemény szokásos értelemben vett „tartalma” (témája, tárgya, bonyodalma, 
prózában elmondható gondolatmenete, „eszméje”, sőt a kifejtéssel kapcsolatos logikai lépések is, 
vagyis a költemény intellektuális szervezettségének tényezői) a költemény „struktúrája” (Criticism 
as Pure Speculation). Minthogy ez a „struktúra” olyan „intellektuális” elemeket is magába foglal, 
mint bizonyos rímképletek, mint a versmérték, ez a fogalom nem ugyanaz, mint a szokásos tar
talom-forma megkülönböztetésben szereplő tartalomfogalom. A költemény „struktúra” és „tex
túra” egysége. A „textúra” olyan egyedi, partikuláris sajátosságokból áll, amelyeknek nincs logikus 
viszonyuk a költemény „struktúrájával”. Vagyis ezek a költemény tárgyához, körülírható gondolat- 
menetéhez stb. képest irreleváns, lényegtelen elemek. Ilyen a szavak hangzása, a vers ritmusa (ez nem 
áll ellentétben az imént mondottakkal: a ritmusnak a versmérték pusztán absztrakciója), a szó
képek stb. Az ilyen és hasonló „konkrét”, „érzéki” tényezők segítségével a költemény „látszólagos 
szubsztanciája”, amely lehet „bármi, amit szavak jelölhetnek: egy etikai helyzet, egy szenvedély, 
egy gondolatmenet, egy virág, egy táj vagy egy dolog”, eléri a maga költői „megnövekedését”. 
Ransom hozzáteszi : „Biztonságosabb lenne azt mondani, hogy a költői feldolgozás következtében 
valamilyen megmagyarázhatatlan, titokzatos változáson megy keresztül (ti. a »struktúra«, a 
költemény »látszólagos szubsztanciája«), de megkockáztatok egy durvább formulát: a látszólagos 
szubsztancia megnövekszik egy x-szel, amely a gyarapodást fejezi ki. A költemény tulajdonképpen 
továbbra is tartalmazza látszólagos szubsztanciáját, mely nem vetkőzik ki veszélyes mértékben 
prózai állapotából, abból, ami logikai magva, illetve parafrázisa. A költemény többi része az az x, 
amit keresünk.” A költemény „látszólagos szubsztanciáját” a továbbiakban egy épület funkcionális 
elemeihez, falaihoz, tetőszerkezetéhez stb. hasonlítja. „A festés, a tapéta, a falkárpit a textúra. 
Logikailag ez nem kapcsolódik a struktúrához.” A textúra „irreleváns” , „lokális” elemei teszik 
a költészetet gazdagabbá, telítettebbé a prózánál, amely Ransom szerint „egyértékű”, azaz csak a 
puszta vázat, a logikai struktúrát képes nyújtani.

A struktúra-textúra képlet rokon a szokásos tartalom-forma megkülönböztetéssel, sőt azzal a 
klasszicista-ízű felfogással is, mely szerint a költemény szóképei, rímei stb. puszta ornamentáció. 
Ransom azonban csak szükséges rossznak tartja a logikai struktúrát. Ami az esztétikai érték kép
zését, „a látszólagos szubsztancia költői megnövekedését” illeti, csak a textúrának van szerepe. 
A struktúra és a textúra viszonya e képlet alapján nem vizsgálható, hiszen a viszony nem logikai, 
hanem „irreleváns”. Ransom szerint „a jó kritikus” dolga mégis az, hogy „a költeményt struktúrája 
és textúrája szempontjából vizsgálja és definiálja”. Döntő azonban a textúra : „Ha semmit sem tud 
mondani textúrájáról, akkor specifikusan a költeményről mint olyanról sincs mondanivalója, hanem 
csak úgy dolgozza fel, mintha próza volna.”

Ransom hivatkozik a hegeli „konkrét általánosra”, s azt hiszi, textúra-struktúra képletével 
a konkrétnak és az általánosnak szerves kapcsolatát ragadja meg, s közben korrigálja Hegelt. Vagyis 
az új kritikusi hajlandóságnak megfelelően az esztétikait megszabadítja az elvont eszmével való 
túlságosan szoros kapcsolatától, és a konkrétsággal lépteti frigyre. Minthogy a struktúra és a textúra,
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illetve az elvont eszme és a konkrét partikularitás viszonya Ransom „fölfedezésében” nem elég 
világos, s egységük nem eléggé szerves, az sem derül ki, mivel indokolja a konkrétság, illetve a parti
kularitás eme győzelmét. Miért van szükség „látszólagos szubsztanciára” egyáltalán? Taté és 
Brooks hallgatólagosan korrigálják mesterük költeményképletét, megszüntetik annak a „tartalom
forma” kettősséggel rokon kettősségét, kizárólag a formarendszerre vonatkoztatják a költemény 
lényegét. Mint Walter Sutton írja Modern American Criticism (Englewood Cliffs, 1963) című könyvé
ben : „dualizmusa és a racionális struktúra iránti érdeklődése folytán Ransom külön helyet foglal 
el a többi új kritikushoz képest. Yvor Winterst kivéve legtöbbjük logikátlannak vagy logikaellenes
nek tekinti a költészet struktúráját, magát a költeményt pedig egységes egésznek. Abban azonban 
hajlanak az egyetértésre Ransommal, hogy a költői nyelv a tudományétól különböző megismerést 
nyújt. Ezt azonban nem annyira ikonikus természeténél fogva éri el, mint inkább kontextuális 
minősége segítségével, azzal a móddal, ahogyan egységes komplexumként vagy szimbólumként 
funkcionál egy olyasféle tudás vagy igazság kifejezése végett, mint amilyen a mítoszé vagy a val
lásé.”

Taté „tenzió-elmélete” annyiban hasonlít Ransoméhoz, hogy ő is két ellentétes alaptényezőt 
feltételez. Az egyik az „intenzió” -  mely a logikában a fogalom tartalmát jelenti, -  a másik az 
„extenzió” , azaz a fogalom terjedelme. Maga a „tenzió” (tension) nem filozófiai műszó. Feszültséget 
jelent, legalábbis köznapi értelemben. Taté szerint ez a szó jelöli a költemény jelentését. „A terminust 
nem általános értelmű metaforaként használom -  írja - , hanem speciálisként, s úgy jön létre, hogy 
az extenzió és az intenzió logikai terminusokról levágjuk az előképzőjüket. Természetesen azt aka
rom ezzel mondani, hogy a költészet jelentése annak »tenzió«-ja, a benne található teljes extenzió 
és intenzió egész szervezett tömege.” Ez a csodálatos szóhasítás misztikus minőségi változással jár: 
a logikai műszavak alkalmazása máris csak metaforikus értelmű, hiszen ha nem volna az, akkor 
a „tenzió” nem mondana többet a költeményről, mint azt, hogy fogalmak tartalmának és terjedel
mének összessége, „egész tömege”. Továbbá: az intenzió és az extenzió egysége a logikában a 
fogalom, Taté értelmezésében a költemény jelentése, sőt maga a költemény mint tárgy (hiszen a költe
ményjelentése maga a költemény). A tenzió szó immár metaforikusán, a szó közönséges jelentését is 
mint „konnotációt” megőrizve, a tárgyiasan létező költemény elevenségét, mozgását, illetve a stati
kájában rejlő „feszültségét” (tenzió) próbálja sugallni. E költőies szómágiával kifejezett dinamikus 
(vagy legalábbis exstatikus) költeményképlet szemléletességével megérdemelt rokonszenvet kelthet 
Taté teóriája iránt. (Természetesen ugyanilyen eleven mozgásra, szerves, dialektikus összefüggésre 
utalhat Ransom is, ha másképp nem, a „konkrét általános” hegeli fogalma segítségével.)

Taté terminusai párhuzamosak Ransoméival. Az extenzió az absztrakt „denotativ” nyelvet 
(a tudomány nyelvét), az intenzió a konkrét, konnotációs értékeket jelenti. A tenzión, a teljes szer
vezettségen van a hangsúly. Épp a „szervezettség” az, amely megnöveli az előképzőitől megfosztott 
tenzió értékét. A szervezettség értéke pedig annál nagyobb, minél nagyobb az előképzőkkel kifejezett 
ellentétes tendenciák közötti feszültség. Ez is hasonlít Ransom felfogásához, mert a „struktúrától” 
Ransom szintén megköveteli a legteljesebb belső logikát, a „textúrától” pedig a merész „irrelevan
ciát” s motívumainak gazdagságát. (A „struktúra” elemei, „anyagai” azonban semlegesek; 
„külső” — filozófiai, etikai, politikai stb. -  értékességüknek nincs szerepe a költemény esztétikai 
értékének megteremtésében.) A „szervezettség” értékképző szerepe azonban új elem Ransom 
teóriájához képest.

Taté szerint a költészetet lealacsonyítja a közlés, a kommunikáció; ha a költő közléssel foglalkozik, 
a tömegek nyelvét használja és megszokott asszociációkkal él. Ilyenkor hallgatóinak amúgy is meg
levő érzelmi diszpozícióihoz folyamodik. Ez a „kommunikáció falláciája” . Ez a hibája a propagan- 
disztikus (hazafias, vallásos) költészetnek vagy a szentimentális családi, személyes stb. lírának. 
A romantikus költészet egészében e fallácia áldozata. „A költők arra próbálták fölhasználni a verset, 
hogy az olyan eszméket és érzelmeket tolmácsoljon, melyekről titokban azt gondolták, jobb tolmá
csuk volna a tudomány (vesd össze Shelley: A költészet védelmévé 1)...” Taté kifejti, hogy a költészet a 
tudománynak engedte át a megismerés, a tudás, az értelmes, logikus kifejezés jogát. A romantikus 
költészet hibájából a költőiség fogalma a homályossággal, a bizonytalan kifejezéssel lett egyértelmű. 
(Holott, mint láttuk, Taté szerint a költészetet a tudomány előtt illeti meg a megismerés és ennek 
megfelelően az értelmes kifejezés joga.)

James Thomson A szőlő című versével példázza, mennyire következetlen az ilyen, szerinte 
„romantikus” képhasználat. „A jó költészet viszont valamennyi kifejezésének legbehatóbb, betű
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szerinti vizsgálatát is el tudja viselni, s ő maga az iróniánkkal szembeni biztosíték.” Л gyönge 
vagy közepes metafizikus költemény (Cowley Himnusz a fényhez című verse a példa) a „romantikus” 
típust azzal múlja felül, hogy denotációja hibátlan. Képei minden ponton megőrzik egymással és 
a költemény tárgyával való logikus kapcsolatukat. Thomson viszont következetlen, amikor a szere
lem boráról azt állítja, hogy az muzsika, majd pedig kijelenti, hogy a szerelem ünnepe a dal. Ha a szere
lem vigadni kezd, írja, egyhamar nem hagyja abba a mulatozást; hosszan vigadozik, megrészegül- 
ten kel fel végül, de nem az ünneptől, nem a bortól : saját szíve, „az a nagy, dús szőlőág” okozza a 
mámort.

The wine of love is music,
And the feast of love is song :

When love sits down to banquet,
Love sits long :

Sits long and rises drunken,
But not with the feast and the wine;

He reeleth with his own heart.
That greet rich Vine.

Tate-nek igaza van; „minél közelebbről vizsgáljuk ezt a dalt, annál homályosabbnak tetszik; 
minél messzebb követjük képanyagának utalásait, annál mélyebb a zűrzavar”. Csak az értelem 
ellenőrzésének meglazulása, illetve föladása, — a költészet „varázsának” eleve megtett engedmények 
árán érezhetjük e verset egy hangulat adekvát kifejezésének.

Cowley tudákos himnuszát viszont a konnotáció gyöngeségei miatt marasztalja el: „Olyan 
költészet ez, mely legfejlettebb emberi megérzéseinknek mond ellent, minthogy nem képes felhasz
nálni és irányítani azt a gazdag konnotációs lehetőséget, mellyel a nyelvet a tapasztalat áthatotta.” 
ítéletének, mondja, nem adhat elvi indokolást, csak az olvasó élményvilágára, speciális képzett
ségére hivatkozhat.

A pozitív példa Donne Valediction: Forbidding Mourning című költeménye, pontosabban a költe
mény négy sora.

Our two soûles therefore, which are one,
Though I  must goe, endure not yet 

A breach, but an expansion,
Like gold to aiery thinnesse beate.

A szeretők elválnak, de lelkűk egyetlen lélek, még nem szakadhat szét, csupán kiterjed, miként 
az arany, mely kalapálással szinte a végtelenségig nyújtható. Taté elemzésében a szerelmesek lelke 
nem térbeli entitás, ezért oszthatatlan -  ez az idézet extenzív jelentésének absztrakt formája, illetve 
Ransom szavával, logikája. Ezt a nem térbeli, végtelen lelket paradox módon térbeli anyag, az 
arany képe fejezi ki. Csakhogy mivel ez az anyag (elvben) a végtelenségig nyújtható, a metafora 
jelentése nem hatálytalanítja az extenzív jelentést. „Itt intenzió és extenzió egyek, s egymást 
gazdagítják.”

Taté nemcsak a konkrét költemény jelentéspólusainak fogja föl az intenziót és extenziót, hanem 
stíluskategóriák pólusainak is. A jó költészet fő típusának a metafizikus költészetet tartja, mely 
erősen az extenzió oldaláról fogja át a tenzió egész skáláját, valamint a szimbolista költészetet, 
melyet a romantika legszerencsésebb formájának tekint. A szimbolista költészetben az intenzió 
a kiindulás alapja. „Legjobb formájában mindkettő egyaránt nagy és egyaránt tökéletlen” -  írja.

Hasonlít ehhez Wimsatt álláspontja, noha ő a stílustipológiai értékelés szűkösségétől Tate-nél 
határozottabban különíti el magát The Verbal Icon (Kentucky, 1954) című könyvében. „Ha a struk
túrák olyan skálájára gondolunk, melynek egyik végén a logikai, a teljesen értelmes és elvont, a 
másikon pedig az őrültség vagy szürrealizmus valamilyen formája, a formátlan vagy megfegyel- 
mezetlen anyag vagy benyomás helyezkedik el — (a rendetlenség utánzása a rendetlenség idiómájá
val), azt láthatjuk, hogy a metafizikus és a neoklasszicista költészet a logikai pólushoz közel található 
(bár semmiesetre sincs erre a státusra redukálva), a romantikus költészet pedig egy lépésre van az 
érzéki megjelenítéstől (noha semmiképpen sem süllyedhet a szubracionálisba). Mint olyan struk
túra, mely a nyílt állításnál jobban kedveli az implikációt, a romantikus költészet a metafizikusnál
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közelebb esik a szimbolista költészethez és a ma leginkább divatos posztimpresszionista változa
tokhoz. A struktúra mindkét — metafizikus és romantikus -  típusa érvényes típus. Az angol költészet 
történetét mindegyik káprázatos értékekkel gazdagította. „Figyelemre méltó, hogy Wimsatt pozitív 
példaként éppen Shelley-nek arra a versére hivatkozik, amely az új kriticizmusnak valósággal 
botránykövévé vált. „A neoklasszikus ikonszerűség egészében véve nagyon rendezett, formális 
vagy intellektuális típusú, az olyan »szóképek« jellemzik, mint az antitézis, az izokólon, a homöote- 
leuton vagy a chiasmus. A romantikus természetköltészet azonban valamilyen heves, szenvedélyes, 
kevéssé rendezett, talán a szubracionálishoz közelebb álló tárgy imitációjával ér el ikonszerűséget, 
így Shelley Óda a Nyugati szélhez című költeményében a második strófa képanyagának mozgása, 
az omló felhők, a hulló lombok, az angyalok, a csapzott hajú menádok, a gyászdal, a sírbolt, a resz
kető párák gomolygó konfúziója, valamint a terzinák közötti enjambement együttesen keltik fel 
éppen annak a szilajságnak kimondhataüan impresszióját, melynek lehelete és hatalma hordozza 
a költemény alapvető metaforáját.”

Wimsatt bírálja Taté struktúraelméletének középponti terminusait. Megjegyzi, hogy Taté az 
ilyen szavakat, mint denotdció, konnotdció, extenzió, intenzió csak látszólag használja abban az értelem
ben, amit logikai szakkifejezésekként jelentenek. Megjegyzi azt is, hogy Taté társai -  a Hulme- 
követőket, Eliotot és Winterst idézi — hasonlóképpen járnak el. Valószínűleg azért folyamodnak 
ilyen logikainak tetsző terminusokhoz, írja, mert általuk „implicit módon, noha határozatlanul 
utalhatnak a formális logikára, s mindez csupán küszködés azért, hogy többet fejezzenek ki, mint 
amennyit az állítás és a sugallás közötti meglehetősen egyszerű, de nem mindig megbízható 
distinkcióval lehetséges”.

Taté és Ransom elmélete szembeszökő egyoldalúsággal csak a költészet egy bizonyos típusának 
kedvez. Ransom, Tate, Brooks és még némely más új kritikus tanulmányainak olvasása közben 
mindig föl lehetünk készülve a szerencsés végződésre: némi bonyodalom után egy-egy Donne-vers 
elemeiből áll össze az igazság. Az alaphangot az olyan esszék ütik meg, mint Ransom tanulmánya 
a Shakespeare-szonettekről. Ebben műveletlenséggel vádolja és minden olyan ponton elmarasztalja 
Shakespeare-1, ahol nem felel meg a metafizikus költészet, a barokk concetto kritériumainak. Taté 
ugyan állítja, hogy a tenzió különféle, nemcsak metafizikus, hanem romantikus és szimbolista 
stratégiákkal is létrehozható, de e stratégiák értékmércéi mégis csak a metafizikus költészet szimbo
lista, illetve a szimbolista költészet „metafizikus” kvalitásai. Ugyanezt a típust próbálják igazolni 
Brooks fejtegetései arról, hogy a paradoxon minden valamirevaló költészet lényege, s hogy az igazi 
költészet -  Richards kifejezésével — inkluzlv, azaz magában a kontextusban föllelhető a költő öniró
niája (ezzel vág elébe az olvasói iróniának). Igaz, Brooks megpróbálja iróniakategóriáját Words
worth, Keats verseire is alkalmazni. Kérdés azonban, irónia-e az, amit kimutat bennük. Righter 
szerint „a terminus úgy kitágul, hogy a költészetben föllelhető szinte valamennyi kettős jelentést 
magába foglalja, illetve a jelentések bármilyen kontrasztját”.

Költeményelméletében Brooks Richards megállapításaira támaszkodik, noha tagadja Richards- 
nak azt a föltevését, hogy a költemény értéke azon múlik, mennyire teremti meg az olvasó lelki 
impulzusainak rendjét és egyensúlyát. Ez az új kritikusok szerint „a hatáskeltés falláciája” (affective 
fallacy). (Fallácia, mert a kritikusnak magában a versben kell a rendet és az egyensúlyt tanulmá
nyoznia, nem pedig az olvasó lelkében.) Ami azonban a végeredményt illeti, a különbség nem 
lényegbevágó: ugyanazt a stílustípust részesíti előnyben Richards is és Brooks is. Brooks műköz
pontú álláspontja is csak látszólag különbözik Richards pszichologizmusától. Brooks egy ideális 
olvasó benyomásait vetíti vissza a költemény nyelvi struktúrájára. Richards a konkrét olvasók 
benyomásait is megpróbálta tanulmányozni, de végül is az ő ideális olvasója szintén -  Richards, 
miképpen Brooksé -  Brooks.

Richards két fő költeménytípust különböztet meg a Principles of Literary Criticism (London, 1924) 
című művében. Az egyik „megelégszik viszonylag speciális és korlátozott élmények teljes, rendezett 
fejlesztésével, egy meghatározott érzelemmel, például a bánattal, az örömmel, a büszkeséggel, 
vagy egy meghatározott magatartással, a szerelemmel, a méltatlankodással, a rajongással, a remény
nyel, vagy egy sajátságos hangulattal, a melankóliával, az optimizmussal vagy a vágyakozással” . 
Az ilyen költemények sem érdektelenek, noha alsóbbrendűek, mert ahelyett, hogy szélesítenék, 
inkább szűkítik a reagálás szféráját. Egyebek között Tennyson Break, break, break című dalát és 
Shelley Love’s Philisophy-yóX említi példaként. Az igazán nagy költészet típusát viszont Keats Ode to 
the Nightingale, Walter Scott Proud Maisie, Donne Nocturnall upon S. Lucie’s Day, Marvell The
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Definition of Love című verse és a Sir Patrick Spens képviseli. A különbség, mondja Richards, nem 
a témán múlik, hanem az élményben szerepet játszó impulzusok egymás közötti viszonyain. Az első
típushoz tartozó versek az azonos irányú, párhuzamos impulzusok rendjét alakítják ki; a másik 
típusban az impulzusok rendkívüli heterogeneitása dominál. Ezek a különnemű impulzusok ellen
tétesek egymással, s a nem költői, nem képzeleti élmény szempontjából az ellentétes impulzusok 
egyik vagy másik csoportja fölösleges. (Az egyiket ki kell küszöbölni avégett, hogy a másik szabadon 
fejlődhessék.) A képzelet azonban ezeket az egymást kizáró ellentéteket egységben tudja láttatni, 
egységet és egyensúlyt tud köztük létrehozni. A költészet első típusa, az egyetlen világos, meghatá
rozott érzelemhez folyamodó költészet „nem állja ki az ironikus kontemplációt”, a másik azonban 
immunis az olvasó iróniájával szemben, mert a kontrasztot tartalmazó impulzusok sincsenek 
kizárva belőle. Ez az utóbbi a magasabb rendű, az „inkluzív” költészet. Az irónia bele van foglalva 
a költemény impulzust nyújtó elemeibe, a költemény tartalmazza az ellentétes, a komplementer 
impulzusokat. „Az ellentétes impulzusok ekvilibriuma, melyet mi a legértékesebb esztétikai reagá
lások alaprajzának gyanítunk, személyiségünknek sokkal nagyobb részét hozza működésbe, mint a 
pontosabban meghatározott emóció élményei által lehetséges. Többé nem egyetlen meghatározott 
irányba orientálódunk ; az elméletnek több kristálylapja van exponálva ekképpen, s ami ugyanaz más 
szavakkal, a dolgok több aspektusa képes benyomást gyakorolni ránk. Nemcsak az érdeklődés 
egyetlen keskeny csatornája, hanem szimultán és koherens módon sok ilyen csatorna révén reagálni 
-  ez az érdektelenséget jelenti a szó idevágó értelmében.” -  Vagyis olyan érdektelenség ez, mely nem 
az érdeklődés hiányát fejezi ki, hanem csak az érdeklődés egyik sajátságos típusát: „minél kevésbé 
nélkülözhetetlenek a partikuláris érdekek, annál elfogulatlanabbá válik magatartásunk. S ha ezt 
mondjuk: személytelen, akkor ez csak szokatlan módon történő kifejezése személyiségünk teljesebb 
részvételének”.

Az irónia mint értékfogalom és az „inklúzió” fogalma Brooksnál nagyjából ugyanazt jelenti, 
mint Richards értelmezésében. Végeredményben az „érdektelenség”, az „esztétikai távolság” 
fogalmainak értelmezéséről van szó, s Brooks ezeket a fogalmakat Richardsnál konkrétabban értel
mezi -  s talán nem is egészen érdek nélkül. Az „érdektelenség” éle az ő kifejtésében a (baloldali, 
haladó) „propagandista költészet” ellen irányul.

Brooks Shelley költészetét és a húszas-harmincas évek szocialista tájékozódású amerikai irodal
mát (különösen a Proletarian Literature című antológiát) vádolja szentimentalizmussal és leegyszerű
sítéssel, vagyis „exklúzióval” . Igaza van, midőn kijelenti, hogy a költőt nem menti meg „a doktríná
jának esetleges tudományos igazságára való jogosulatlan ráhagyatkozás”. Tagadhatatlan, hogy az 
állásfoglalását nyíltan, egyenesen, harcosan hirdető költő művészetét jellemzi meghatározott értelmű 
drámai egyoldalúság. Pontosan ez az, amiért nem állja ki az ún. ironikus kontemplációt. Ez az 
ironikus kontempláció azonban nem valamilyen egyetemes objektivitásban gyökerezik. Brooksék 
ironikus kontemplációja olyan osztályszerű elfogultsághoz kapcsolódik, hogy a társadalmi haladás 
semmilyen eszköze vagy terméke nem állhat meg előtte. Ez rejlik Brooks következő gondolatmene
tében is, midőn „a költő hitének” kifejezésével kapcsolatban két feltételt szab meg. „Először: a köl
teményt a kinyilvánított doktrína tudományos igazsága nem üdvözíti, miként kárhozatba annak 
tudományos valótlansága sem taszítja... Mint Taté mondja, a költő állításainak »az egész költemény 
minőségévé« kell lenniük-nem elég, ha »önkényesen állítja őket azzal a szándékkal, hogy érvényre 
juttasson egy olyan tárgyat, melyet önmagából kibontva nem tudott elképzelni«. Másodszor: a 
doktrína méltó is legyen az olyan költeményhez, mely az »ironikus kontemplációt« képes kiállani.” 
Az első feltétel elfogadható (bár nem látjuk be, hogy a közvetlenül kinyilvánított doktrína tudomá
nyos igazsága bármi módon is zavarná a költemény értékét, vagy hogy szakadék volna a doktrína 
tudományos igazsága és életigazsága között). A második pont azonban nem állja ki „ironikus 
kontemplációnkat”. A kissé bonyolult fogalmazásból ugyanis az derül ki, hogy az „ironikus kon
templáció” -  noha nem a doktrína tudományos igazságának mértéke szerint -  végül is magára a 
doktrínára irányul!

Brooks neheztel a „doktrínára”, főleg, ha tudományos igazsággal bír. Kijelenti például, hogy bár 
a doktrína tudományos igazsága semmi haszonnal nem jár a költemény jósága szempontjából, 
a „propagandista költő” ráadásul még „sajátos és pozitív kockázatoknak” is kiteszi általa költé
szetét. Elképzelhető ugyan „inkluzív” propagandaköltészet is, de Brooks nem hiszi, hogy megvaló
sítható. A kockázat szerinte olyannyira „pozitív” , hogy akár meg se kíséreljük: az esélyek eleve el 
vannak döntve. Vajon csak a felszínesen didaktikus költészetre, a sekélyesen szentimentális lírára,
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a  sematikus „mozgalmi” költészetre kellene gondolnunk? Távolról sem. A riasztó példa ismét 
Shelley. Brooks Eliotot idézi, aki „A költészet haszna” című tanulmányában kijelentette, nem tudja 
élvezni Shelley verseit a költő „hite” miatt. (Ismeretes a különbség Shelley és Eliot „hite” között.) 
Eliot szerint, ha a költeményben megjelenített tanítás, elmélet, hit vagy életszemlélet olyan, hogy 
az olvasó elméje -  függetlenül attól, vajon elfogadja-e vagy elveti -  koherensnek, érettnek, a tapasztalat 
tényein alapulónak tartja, akkor nem akadályozza a mű élvezését. „Amikor olyan, hogy az olvasó 
gyermetegnek vagy gyarlónak tartva elutasítja, akkor a fejlett elméjű olvasó számára majdnem 
teljes akadályoztatást jelent.” Eliot bölcs kinyilatkoztatása ama dodonai rejtelmek közé tartozik, 
melyeket nem nagyon érdemes szemantikailag elemezni. Miért vetné el „a fejlett elméjű olvasó” az 
általa egyébként koherensnek, érettnek, a tapasztalat tényein alapulónak tartott tanítást, hitet 
stb.? Más a mértéke ennek a fejlettségnek, mint a költeményben megjelenített tanítás, hit stb. 
fejlettségének? (Eliot talán ilyesmire gondol; esetleg arra, hogy az olvasó történeti érzékének és 
kultúrájának is van valamelyes köze a dologhoz.) Ezzel a fejlett elméjű olvasóval azonban nem 
lehet vitatkozni. Ha egyszer Shelley eszméit csacskának, gyermetegnek véli, a magáét pedig kohe
rensnek és érettnek, már csak az olvasó elméjének fejlettségét vizsgálhatjuk meg. Ennyire szubjek
tív, ennyire osztályszerűen meghatározott az ilyen vélekedés, noha éppen ez az ironikus kontemplá- 
ció alapja.

Ügy tetszik, Brooks csak a haladó költőtől kívánja meg, hogy — mint Taté írja a Reakciós esszék 
bevezetőjében — „adjon hozzá némi iróniát eszméi alkalmazásához”. Taté ezt általában javasolja 
a jelenkori költőknek, mert szerinte a modern kor eszméi, ezek a pozitivista tudományossággal 
megfertőzött eszmék, a mitológiai eszméktől eltérően, nem időtállók.

„Az irónia mint a struktúra elve” című tanulmányában Brooks az „irónia” kifejezést struktura
lista műszóként használja, a szövegösszefüggésből származó jelentésmódosulások és feszültségek 
jelölésére. „A költészetben képek, szavak vagy állítások kontextusukból kifolyólag olyannyira meg
telnek jelentőséggel, hogy a képek szimbólumokká változnak, az állítások pedig drámai megnyilat
kozásokká. Az irónia, az állításoknak a kontextus révén létrejövő alakváltozása, úgyszólván minden 
költői állítás tünete.” Vagy másképpen : az irónia „a kvalifikáció ama típusának általános termi
nusa, melyet valamely kontextusban levő elemek a kontextustól nyernek”. A leírt jelenség reális, 
de nem világos, miért kell ezt egy más specifikus jelentésben használt műszóval jelölni. Brooks azon
ban a terminológiát illetően máskor is meglepő nagyvonalúságot tanúsít. Például „A paradoxon 
nyelve” című tanulmányában, melynek alapgondolatai hasonlítanak az „irónia” kapcsán kifejtet
tekhez, eljut odáig, hogy be kell ismernie, a paradoxon kifejezést túlságosan tágan, mondhatnánk : 
hanyagul alkalmazza. Lábjegyzetben mentegetődzik : ő csak a problémát akarta hangsúlyozni, 
lehet, hogy csupán a „metafora” (ezt a műszót is nagyon szabadon értelmezi) ellentmondásos jel
legéről van szó, s nem áll szándékában a paradoxon szóval jelölni az ellentmondásosság minden 
esetét. Mégis arra törekszik, hogy bebizonyítsa a paradoxon (vagy irónia) mindenütt való jelen
létét. Fejtegetéseiből nem derül ki, hol e műszavak alkalmazásának határa, mivel lehet megkülön
böztetni az iróniát a paradoxontól, a metaforától, az ellentmondásosság és a kontraszthatás egyéb 
eseteitől.

Azok a negatív felismerések, amelyek a kontextualista teória alapkövei, igen figyelemreméltóak. 
Lényegük az, amit „A parafrázis eretneksége” című tanulmány címével is kifejez: a vers nem he
lyettesíthető mással, sem mint emocionális élmény, sem mint intellektuális tapasztalat. Brooks az 
utóbbival foglalkozik a „Mit közöl a költészet?” című tanulmányában. Herrick Corrinna's Going 
a-Maying című versét elemzi, s bemutatja rajta, hogy az, amit a vers mond, közöl, jelent, nem azo
nos a vers semmiféle parafrázisával, prózában megfogalmazható állításával, hanem csakis magával 
a költeménnyel azonos, annak minden finom árnyalatával egyetemben. „Rosszul van föltéve az 
ilyen kérdés: »Mi az, amit a költemény közöl?« Nem azért, mintha a költemény semmit sem közöl
ne. Pont ellenkezőképp. A költemény oly sokat közöl, s amit közöl, oly gazdagon és oly finom módo
sításokkal közli, hogy közlését széttörné és eltorzítaná, ha megkísérelnénk valami olyan eszközzel 
közvetíteni, amely kevésbé pontos, mint maga a költemény.” Ez a felismerés nem új, de időnként 
nem árt hangsúlyozni.
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Irodalom

Irányadó Robert Weimann magyarul is megjelent könyvének (Az „új kritika” : Az új interpretációs módszerek története 
és bírálata, Gondolat, 1935) irodalomjegyzéke (387-405), amely a vonatkozó folyóiratcikkek nagy részét is felöleli.

1. Alapvető új kriticista müvek és tanulmánygyűjtemények: J. E. Spingarn: The New Criticism, New York, 1911 ; 
T. E. Halme: Speculations : Essays on Humanism and the Philosophy of Art, London, 1924; I. A. Richards: Principles of 
Literary Criticism, London, 1924, Practical Criticism, London, 1929, Coleridge on Imagination, London, 1934, The 
Philosophy of Rhetoric, New York, London, 1936; William Empson: Seven Types of Ambiguity, London, 1930; Ezra 
Pound: Literary Essays, London, 1954; T. S. Eliot: Selected Essa'  , New York, 1950; J. C. Ransom: God Without 
Thunder, New York, 1930; The World’s Body, New York, 1938; The New Criticism, Norfolk, Conn., 1941 ; Allen Tate: 
The Min of Letters in the Modern World: Selected Essays, 1928-1955, New York, 1955; Cleanth Brooks: Modern Poetry 
and the Tradition, Chapel Hill, 1939; The Well-Wrought Urn, New York, 1947; Cleanth Brooks és R. P. Warren: 
Understanding Poetry, New York, 1938; Cleanth Brooks és W. K. Wirmatt: Literary Criticism: A Short History, New 
York, 1957; W. K. Wim'.att: The Verbal Icon: Studies in the Meaning of Poetry, Louisville, Kentucky, 1954; Yvor 
Winters: In Defense of Reason, Denver, 1947; The Function of Criticism, Denver, 1957; R. P. Blackmur: Language as 
Gesture, New York, 1952; The Lion and the Honeycomb, New York, 1954; Kenneth Burke: The Philosophy of Literary 
Form, Baton Rouge, 1911 ; A Grammar of Motives, New York, 1945; Eliseo Vivas: Creation and Discovery, New York, 
1954; The Artistic Transaction and Essays on Theory of Literature, Ohio, 1963; Susanne К. Langer: Feeling and Form: 
A Theory of Art, New York, 1953; Wayne Shumaker: Elements of Critical Theory, Berkeley: 1952.

2. Az új kriticizmusról: Alick West: Crisis and Criticism, London, 1936; S. E. Hyman: The Armed Vision: A Study 
in the Methods of Medern Literary Criticism, New York, 1952; R. S. Crane (szerk.) : Critics and Criticism: Ancient and 
Modern, Chicago, 1952; William Elton: A Glossary of the New Criticism, Chicago, 1949; A Guide to the New Criticism 
Chicago, 1951 ; Murray Krieger: The New Apologists for Poetry, Minneapolis, 1956; J . M. Bradbury: The Fugitives: 
A Critical Account, Chapel Hill, 1958; Louis Cowan: The Fugitive Group: A Literary History, Baton Rouge, 1959; 
Richard Foster: The New Romantics: A Re-Appraisal of the New Criticism, Bloomington, 1962; William J. Handy: 
Kant and the Southern New Critics, Austin, 1963; William Righter: Logic and Criticism, NewYork, 1963 ; J. L. Stewart: 
The Burden of the Time: The Fugitives and Agrarians, Princeton, 1965; Petr Rákos: „Smysl americké ’Nővé kritiky’ ” 
Klny. Óeská Literaturdból, Prága, 1966; Alexander Karanikas: Tillers of a Myth: Southern Agrarians as Social and 
Literary Critics, Madison, Wise. 1966; John R. Harrison: The Reactionaries : Teats, Lewis, Pound, Eliot, Lawrence: A 
Study of the Anti-Democratic Intelligentsia, New York, 1967.

NÉMETH G. BÉLA

Egy kritikatörténetről — egy kritikatörténet

előkészületei alkalmával

(Az M TA  Irodalmtörténeti Intézetében már hosszabb ideje folynak 
egy nagyszabású, összefoglaló magyar kritikatörténet előmunkálatai. 
Ennek során célszerűnek látszik a hasonló tárgyú nevesebb kiilfildi 
munkák ismertetése. Az alábbi cikk ezeknek az elemző ismerteté
seknek egyike.)

Előtérben a kritika

Az irodalomtörténeti kézikönyv hat kötetével a magyar irodalomtörténetírás mindenkori közös 
teljesítményeinek egyik legjobbikát nyújtotta. A munkában, melyet az Akadémia Irodalomtörté
neti Intézete szervezett s fogott össze, szerzőként vagy lektorként a tudományágnak szinte minden 
jelentősebb művelője részt vett. A nagy mű lektori jelentéseit, szakemberek tollából származó kri
tikáit, szakvitákon elhangzott bírálatait együtt olvasva, világosan vázolódnak föl azok a kérdés
körök, amelyek kielégítő rajzára, megoldására irodalomtörténetírásunk még nem volt fölkészülve. 
Nem gyöngeségét tanúsítja ez a műnek, hanem ellenkezőleg, erejét, kiválóságát. A földerítetlen 
pontokat csak jó anatómiai mappa mutathatja meg az anatómusnak, a továbbmunkálásra váró 
területeket csak jó szintézis hozhatja felszínre. A kidolgozásra váró területek közül pedig a vitatás 
folyamán, mondhatnánk, egyértelműen a kritikáé került első helyre. S érthetően -  azoknak a köte
teknek az esetében éppen a legnagyobb hangsúllyal, amelyek a legtöbbet tették e tekintetben. Meg-
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oldásra még nem volt erejük, készültségük nekik sem, de a probléma fontosságát már érzékelték és 
érzékeltették.

Nemcsak hazai jelenség azonban a kritikatörténet előtérbe nyomulása. Bárha az igény földolgo
zására nálunk talán még erőteljesebb és sürgetőbb, mint másutt. Jelentékeny filozófiai s esztétikai 
irodalom történetünk folyamán, egy-két kivételtől eltekintve, nem alakult ki. Feladatát jórészt 
az irodalomkritika vette át. Még inkább indokolja azonban e fokozott igényt marxista irodalom
szemléletünk alapeleme: a történetiség. A szorosabban vett irodalomtörténetírás tudományos hite
lét is nagyban előmozdítja majd az irodalomítéleti terminusok és szempontok történeti helyének, 
keletkezésének, tartalmának tisztázása. Még inkább azonban a kritikáét. Lehet igazuk azoknak, 
akik úgy vélik, a romantika óta, a nagy ipari forradalom óta nem volt oly szükséges a kritika kor
szerűsödése, mert nem állt oly bonyolult feladatok előtt, mint napjainkban. A marxista kritika 
feladatai pedig különösen bonyolultak. Nem csupán leírnia, megértenie és értelmeznie kell az újat, 
hanem kiválasztania is belőle az emberre, társadalomra értékeset.

Napjaink kritikájának korszerűségéről vagy korszerűtlenségéről szempontjainak, fogalmainak, módsze
reinek múltja, eredete, pályafutása tisztázása nélkül azonban érdemlegeset mondani alig lehet. 
Napjaink irodalombírálatának hatékonyságát így alig segíti valami jobban elő, mint a kritikai esz
mék történetének lehető egzaktságú rajza és értelmezése. A hasonlítgatás művek és műtípusok fon
tossága között kétséges művelet. Megállapíthatjuk mégis, a tervezett kritikatörténet fontossága alig
ha marad el a megalkotott kézikönyvé mögött.

Az ilyfajta stúdiumokat a fogalomtisztázásban a miénknél járatosabb, előbbre álló külföldi 
irodalomtudományok is alapvetőnek látják, s tevékenységük egyik központját ma ez a terület jelenti. 
Világszerte, kitűnő erők bevetésével, jó néhány alapos részletmunka született így az utolsó negyed
században egy-egy korszak, egy-egy irányzat, egy-egy nagyhatású auktor kritikai eszméinek össze
fogására. A világirodalom egyetemes kritikai gondolatkincsének összegyűjtését, történeti rajzát 
azonban ezekben az évtizedekben egyetlen mű kísérelte meg s végezte is el: René Wellek History 
of Modern Criticism c. műve.

Valójában, persze, Wellek műve sem adja, mint címe is mutatja, a „kezdetektől” „máig” a dis
ciplina történetét, hanem csak a modern irodalom s kritika kezdetétől (vagy amit ő e kezdetnek 
vél) : a romantikától s közvetlen előzményeitől máig. Kritikát írni e hatalmas műről, mely az 
utolsó évtizedek egyik alapvető műve az irodalomtudományban, e folyóirat adta keretek között 
komolytalan és felelőtlen vállalkozás volna. A következőkben néhány olyan kérdését, vonását taná
csos érinteni e műnek, harmadik kötete alapján ( The Later Nineteenth Century, New Haven and 
London, 1965, 671 1.), melyek említése haszonnallehet a hazai kritikatörténet előkészületei szá
mára is. Szerzője a magyar szakközönség előtt ismert annyira, hogy ne kelljen bemutatni. Ama 
tudósi vonásai néhányát azonban, melyek biztosították munkája sikerét, ajánlatos lesz majd a ma
guk helyén megemlíteni.

Kriticizmus és kritika

A könyv címét illetően bizonyos félreértés tapasztalható nálunk. Az alaki összevágás következtében 
az „új kriticizmus” iskolájával hozzák kapcsolatba. Annál könnyebben, mert Welleket csakugyan 
fűzik szálak ehhez az iskolához. De ez a cím nem foglal magába semmiféle utalást ez irányra. A cím 
„kriticizmus” szava közönséges szótári szó. Wellek egyetlen elődje, George Saintsbury például az 
impresszionista kritika virágkora, burjánzása idején a maga ízig-vérig impresszionista művének 
szintén e címet adta: History of Criticism... Az, persze, igaz, hogy az angolszász irodalmi 
eszmélkedésben mély gyökerei találhatók annak, ami a new criticismban bontakozott ki, s így ez 
iskola megjelölésében könnyen nyúlhattak a „kriticizmus” szóhoz. Itt és most azonban ez mellékes 
és jelentéktelen kérdés.

A criticism szó tehát a címben kritikát jelent. De mégsem azonos a magyarban használatos kritika 
szóval. A különbséget Wellektől vett konkrét példák jobban érzékeltethetik, mint hosszas általános 
lexikai, etimológiai fejtegetések. Annál is inkább, mert általuk az angolon belül a Wellek-féle foga
lomhasználat is megvilágosodhat. Wellek e kötetében a legnagyobb terjedelmet két szerző kapja : 
Taine és Nietzsche. Taine, tudjuk, írt irodalmi kritikát, de Nietzsche nem. Alig van oly műve vagy 
akárcsak részlete is, amely a magyar szóhasználat értelmében, akár a legtágabb értelmében is, kriti
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kának volna fölfogható. A harmadik helyet Arnold foglalja a kötetben el. Arnold, ismeretes, akárcsak 
Taine, ugyancsak írt kritikát. De Wellek alig egy-két „kritikáját” idézi, alig egy-kettőre hivat
kozik. Folyvást oly tanulmányait idézi, hivatkozza, melyek halott, rég halott vagy éppen klasszikus 
szerzők műveiről szólnak. Bernhard Shaw-t, Oscar Wilde-ot, akik pedig meglehetős visszhangú, 
terjedelmű napi kritikai tevékenységet fejtettek ki, viszont igen röviden tárgyalja; mondhatnánk: 
röviden intézi el. Rudolf Gottschall-t meg például, akinek nevétől pedig hangos volt e periódus eleje 
a német nyelvterületen (sőt nálunk is), meg sem említi. Kari Hildebrandnak ellenben, akit hazá
jában is kevéssé ismertek (nálunk pedig talán egyedül Arany László emlegette), hosszú fejtegetést 
szentel. Az idegen példákhoz vegyünk hazait is. Ugyané korszakról nemrég jelent meg egy magyar 
összefoglalás. Ebben Péterfy Jenő helye és súlya, olyféle meggondolások alapján, hogy kevés kriti
kát írt, s nem játszott velük az irodalmi életben, harcokban jelentős szerepet, nem fedezett föl és nem 
ismertetett el bennük senkit, meglehetősen kicsinyre zsugorodott. Welleknél viszont Erdélyi, Arany, 
Kemény, Gyulai mellett és után bizonyosan központi helyet foglalna el.

Ö ugyanis azt a kérdést állítja munkája középpontjába, hozzájárult-e valamely szerző, elmélet, 
tétel vagy felfogás (theories, doctrines and opinions) az irodalom fogalmának kidolgozásához, auto
nómiájának kimunkálásához. Adott-e kritériumokat ahhoz, mi az irodalom? S hogy ezt irodalom- 
történeti mű vagy napi kritika formájában adta-e, számára lényegében mellékes. Hermann Hettner 
például sokkötetes irodalomtörténeti művében, Th. Fontane viszont napilap- és folyóiratbeli bírá
lataiban nyilvánított nézeteivel kap helyet.

Irodalomelméletet jelent tehát a criticism Welleknél vagy éppen az esztétikának az irodalommal 
foglalkozó szeletét? Azt is, de semmiképpen sem azt. Sőt, az általános elméleti célzatú műveket, 
különösen pedig az esztétikákat csak érintőlegesen tárgyalja, mint kérdéskörét elsődlegesen befo
lyásoló testvérdiszciplínát. De nem jelent kriticizmusa gyűjtőfogaimat sem. Nem az irodalomtörté
netet, a kritikát s az irodalomelméletet mozaikosan, egymás mellé rendelve egybefoglaló gyűjtő- 
fogalom ez a criticism. E diszciplínák elemeiből ötvöződő új minőséget jelent. Azt, melynek kereté
ben, fogalomtárán s fogalomteremtésén át tudatosulnak az irodalom változatlanul változó, válto
zóan változatlan lényegéről való ismereteink. Némileg szellemtörténeties, Dilthey-es fogalmazás
sal azt mondhatnánk: az irodalom önmagára eszmélésének, önismeretének eszköze, területe és 
folyamata, mindenkori módszere ez a kriticizmus. Vagy egy vita alkalmával ajánlott találó kifeje
zéssel: az irodalom ama „második szférája”, melyben annak „első szférája”, az irodalom által 
teremtett valóság, a művek valósága tükröződik.

Első kötetének előszavában azt mondja Wellek: „nem csupán az ítélkező kritika, az alkalmazott 
kritika, az irodalmi ízlés nyilvánulásai, tanúságai azok”, amikre ő a kriticizmus történetében gondol 
és figyel. Hanem „mindenekelőtt az irodalmi elvek és elméletek” . Harmadik kötetének összegezé
sében pedig azt írja, hogy „a kriticizmus az irodalom elméletét, az irodalom kritériumainak formulá- 
zását s a leírás, az osztályozás, az értelmezés és az ítélkezés mintáit, normáit, eszközeit (standards) cé
lozza”. Az ily célú és tárgyú kritikának kívánja történetét adni. Tehát -  mint megint csak első köteté
ben mondja-egy közbülső területét, egy közbülső minőségét a tiszta esztétika, az „Ästhetik von oben” 
s az impresszionisztikus empirikus „ízléskritika”, „tetszéskritika” között. Annak a törekvésnek a 
történetét (fejtegeti ismét a 3. kötet összegezésében), mely a műről való intenzív eszmélkedésből s 
abból a kívánalomból tevődik össze, hogy esztétikai tapasztalatainkat egy tudományos jellegű és 
értékű felfogás hálójába, sőt, rendszerébe foghassuk össze. „It is thus an intellectual discipline, a 
branch of knowledge, a rational pursuit” (466).

Wellek ilyféle tárgymeghatározásai filozófiai-esztétikai szempontból, különösen a marxista filo
zófia-esztétika szempontjából, nem mindig pontosak. Gyakorlatával együtt mégis jól látható és körül
határolható az a tárgy, amit kutat, amit munkája magába foglal. A művekről, írókról, irodalmi 
jelenségekről való ama -  többnyire — személyes jellegű, de tudományos igényű kritikai eszmélkedés 
az ő tárgya, mely az egyes mű, író és jelenség kérdésén át az irodalmiról kíván valami lényegét ille
tőt mondani, kívánja az irodalom kritériumait bővíteni és helyesbíteni.

Azzal, hogy ez a közbülső terület létezik, s hogy a kritikai eszmék kialakulásának ez a fő területe, 
egyet lehet érteni. Annál is inkább, mert e kriticizmus határai nyitottak; bármely műfajban meg
nyilatkozó gondolatot magába bír fogadni. A napi kritikáét éppúgy, mint az irodalomelméleti vagy 
az irodalomtörténeti művekét.
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Portré és történetiség

A kérdés mármost az, hogy e műfaji kötetlenség, körülhatárolatlanság következtében, ellenére, 
tudott-e a szerző művének összetartó vázat, összefogó keretet, organikus történeti rendező elvet 
biztosítani? Wellek műve lényegében eszmetörténet. Bevezetőjében, közvetve, maga is kimondja ezt. 
Fejezetcímeit többnyire mégis egy-egy nemzetre vagy korszeletre való utalások, különösen pedig 
egyes auktorok nevei adják: Amerikai kriticizmus, Francia kriticizmus, Hippolyte Taine, Wilhelm 
Dilthey, Friedrich Nietzsche. Vagy éppen lexikonszerűek címei: Más angol kritikusok, Kisebb 
francia kritikusok. Csak egy-két esetben kölcsönzi irányzatoktól a címet (Francia szimbolisták, 
Orosz konzervatív kritikusok, Orosz radikális kritikusok). De ezek sem egyneműek, s nem is 
sajátosan kritikaiak; irodalmi vagy irodalmon kívüli jelenségek szolgáltatják őket.

Pedig Welleknek egyik legerőteljesebben s gyakran hangoztatott tétele az, hogy a kriticizmus 
önelvű terület, története önelvű történet. S nemcsak hogy irodalmon kívüli (politika-, társadalom-, 
művészet-, filozófiatörténeti stb.) rendszerezés keretébe nem szabad kényszeríteni, de a szépiro
dalom irányzatai történetének keretébe sem. Váltásai, periódusai gyakran összeesnek más történeti 
struktúrákéival, különösen az irodaloméival, gyakran azonban nem. A különnemű fejezetcímek, 
természetesen, fedhetnének egy önelvű, kritikai elvű rendszerezést, vázat, keretet. De, többnyire, 
nem azt fednek. Hanem rendszerint azt, amit elsődlegesen kifejeznek, műfajilag: portrét. Harma
dik kötetének összegezésében maga is így tekint reájuk vissza: „the gallery of intellectual portraits 
we have drawn...” (464). Nem abban az értelemben ugyan, ahogy e szót, e műfajt nálunk szokás 
érteni: kistafírozva bőven „érdekes” életrajzzal, egyéniségfestéssel, szépirodalmiasra, regényesre 
hangszerelve, megpatetizálva. Tulajdonképpen nem is a szerzők, mint inkább -  ha lehet ezt mon
dani -  életművük portréi ezek. Életművük összegezései, mondhatnánk, quintessentiái a kritikai 
eszmék története szempontjából. Mert valójában a nem névcímekkel jelölt fejezetekben is portré
kat, életműsummázatokat, felfogásquintessentiákat kapunk; csakhogy jelentéktelenebb szerzőkről, 
néhány alapvonásra szűkítve.

Kronológiai rendbe állított kritikatörténeti lexikon vagy történeti manuale hát Wellek műve? 
Kétségtelenül, van ilyen jellege is. Történetisége mégsem kronológiai rendjében merül ki. S nem is 
abban, hogy az egyes szerzőkön és csoportokon belül nem állóképet, hanem változásrajzot ad. Tör
ténetiségét egyrészt az biztosítja, hogy az egyes szerzők nála utódok és elődök, átvevők, átformálók 
és átadók. Nem a Scherer- vagy pláne a Heinrich-féle pozitivista hatás- és recepciókutatás értel
mében ugyan. Arnoldnál pl. nem azt nyomozza, hogy a német klasszicizmus, kivált Goethe mely 
műveinek mely részletei hatottak rá, hanem azt, hogy ez eszmevilág elemei hogyan, mily erővel 
s mivé formálták e kiváló angol kritikus irodalmi eszméit, kritériumrendszerét. Az ilyfajta nyomozás 
elengedhetetlen része, eleme, nyersanyaga a történetiségnek, de magában még nem történetiség. 
Wellek nem is áll meg itt. Történetiségének az előbbinél hathatósabb biztosítéka és pregnánsabb 
jellemzője az, hogy minden portréban azt figyeli s mutatja meg, mily kritikai eszmék jutnak az 
addigiakból tovább, melyek hullanak ki s milyen újak keletkeznek a szóban forgó életműben. Az 
eszmetörténet követelményét ez a hármas mozzanat jobban kielégíti, s részben föloldja a műfaj : 
a portrésor s a történetiség ellentmondását is.

Descriptio és pragmatizmus

Kérdés azonban az, nem marad-e meg a történeti descriptiónál, a leíró ténymegállapításnál a 
szerző? Wellek jó néhányszor hangsúlyozza, hogy a kriticizmus oly történeti fejlődmény, oly tevé
kenységi területe az emberi szellemnek, mely más fejlődmény éktől elválaszthatatlan, melynek ala
kulására az ember más tevékenységi területeinek alakulása hatalmas formáló befolyást gyakorol. 
Így a társadalmi, a politikai, a technikai, a művészeti stb. struktúrák, területek fejlődése. Fontos
sági rendet ugyan e befolyásoló tényezők közt nem állapít meg. Részint azért, mert ez helyzeten
ként változik. Részint és elsősorban azonban tudósi attitűdje, szemlélete következtében. Wellek 
elismeri diszciplínája történetének függését más területekétől. E függések, ez alakító befolyások ku
tatását, kijelölését azonban oly bonyolult, oly kockázatos vállalkozásnak tartja, amely magát a 
diszciplína eredményes művelését, a kriticizmus eszmekincsének egzakt történeti számbavételét, 
fejlődésrajzát veszélyezteti. Wellek a marxizmussal éppoly szkeptikusan s ironikusan áll szemben,
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mint bármely más a diszciplína fejlődését a diszciplínán kívüli okokkal, tényezőkkel magyarázó és 
mérő magatartással. Sommásan, marxista szemszögből s némi túlzással azt mondhatnánk, bizonyos 
historikusi agnoszticizmus jellemzi magatartását az oknyomozás lehetőségét illetően. Hogy művének 
műfaji-szerkezeti alapeleme a portré, az éppúgy összefügg ezzel a magatartással, mint az is, hogy 
(különösen marxista mércével mérve a dolgot) csak bizonyos mértékig sikerült a portré és a folyamat
rajz ellentmondását föloldania.

Ez a magatartás az ítélet lehetőségét is meglehetősen leszűkíti. Mert, mint ahogy azt elismeri 
Wellek, hogy a kriticizmus történetét rajta kívül fekvő tényezők alakítják, befolyásolják, ugyanúgy 
elismeri azt is, hogy a kriticizmus funkciója túlterjed önmaga, illetőleg az irodalom határán. De 
mint az alakítás, a befolyás esetében, a funkcióéban is szkeptikus az egzakt nyomozás lehetőségét 
illetően, e határon túl fekvő területeken. Többször s nyomatékkai hangsúlyozza a kriticizmus tör
ténetírója feladatai között a „description” , az „analysis” mellett nemcsak a „synthesis” , hanem a 
„judgement” fontosságát is. De így ítéletre mércéül éppúgy, mint szintézisteremtésre csak a diszciplí
nán belüli, immanens funkciók, szempontok maradnak számára meg.

E ponton játszik szerepet rokonsága a new criticismmal. Vannak Welleknek a szellemtörténettel 
rokon vonásai is. De filozófiailag, történetfilozófiailag távol látszik állni attól, hogy az eszmék valami 
„önnemzését” tételezze fel. Történészi gyakorlatiban azonban diszciplínájának fejlődését, bár az 
alakító tényezők jelenlétét folyvást elismeri, lényegében önmagukból magyarázza éppúgy, mint 
ahogy az irodalom fejlődéséét is. A 19. század második felének ama törekvései, melyek a kriticizmu- 
son, illetőleg az irodalmon kívüli funkciókhoz, mércékhez fordultak, hozhattak s hoztak is, szerinte, 
értékes részeredményeket, de az irodalom lényegét tekintve tévútra kerültek. Mindenekelőtt a rea
lista és naturalista kritikai eszmék. „We cannot accept realism and naturalism, as they confuse life 
and art and propound the ideal of art mirroring reality instead creating a new reality of art” (467).

A History of Modern Criticism és a marxista kutató

Wellek, említettük, ironikus a marxista irodalomkritika eszméivel, törekvéseivel szemben. Sok 
alkalma ugyan foglalkoznia velük e kötet egyes fejezeteiben még nincs. Mehringet meglehetős 
tárgyilagossággal, sőt respektussal kezeli, s iróniája itt inkább azoknak az utódoknak szól, akik, 
szerinte, Church Father-t, egyházatyát csináltak belőle, s az ő nevében élnek vissza értékítéleti 
normaként a klasszikusokkal. Ezenkívül még Lukács egyes nézetein, kivált Balzac-rajongásán, 
Balzac-képén furcsálkodik, ironizál néhányszor, mint, szerinte, megalapozatlanon. Műve mégis a 
marxista kutató számára is alapvető, ez irónia s az említett „agnosztikus” történészi attitűd ellenére 
is. Sőt, paradox módon, azt mondhatnánk éppen ez utóbbi következtében az. „Szkepticizmusa” 
megőrizte attól, hogy anyagát divatos és kétes teóriák bizonyító anyagaként tárja olvasója elé. 
Tudósi egyénisége viszont lehetővé tette, hogy anyaga necsak óriási, hanem kitűnően használható 
is legyen.

Autonomy és coherence: gyakori szavak Welleknél. Esztétikai értékítélet s szerkesztési, fölépítési 
elv gyanánt egyaránt előfordulnak. „Portréit” mindenekelőtt e két fogalommal lehetne jellemezni, 
mégpedig az utóbbi értelemben. Figurái kritikai eszmekincsének megközelítő teljességű leírását, 
pontosan hangsúlyozó és gócoló rendszerét, önelvű, az anyag logikáját és gravitációját követő elren
dezését kapjuk majd minden esetben. Művét kiváló arányérzék tünteti ki. Ismeretanyaga rendkívül 
nagy és egyensúlyos, mondhatni: mentes a „nemzeti” egyoldalúságtól. Alaprétegét az a művelődés 
szolgáltatta, amely e két század kezdő esztétikai alaprétegét is kölcsönözte, a német klasszicizmus 
és romantikus esztétika eszmevilága. Az angolszász, orosz és francia kritikai gondolkodás belső, 
személyes ismeretével ötvöződött ez korán és szerencsésen össze. S mint ismeretanyagában, tudósi 
magatartásában is szerencsésen ment végbe ez az ötvöződés. Az elmélet iránti érzékenységet meg
bízható tárgyiasság, józan gyakorlatiság és egészséges óvatosság ellensúlyozza, a szerteágazó, mond
hatni, mértéktelen érdeklődést jó szerkesztés, egyszerű, világos és szakszerű fogalmazás. A marxista 
irodalomtörténetíró Wellek historikusi magatartását, autonómia- s immanenciaelvét természete
sen elutasítja. Ezek azonban, legalább ebben a kötetben, elsősorban a bevezetőkben és összegezé
sekben nyernek hangsúlyt, nyernek nagyobb szerepet. Az egyes szerzőkről szóló fejezetekkel így jó
val kevesebb vitázni valónk van. Kitűnő történeti kézikönyvként, chrestomathiaként használható 
majd valamennyi.
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Néhány tanulság

A chrestomathiaszerűségen túl is nyújt azonban segítséget s tanácsot Wellek műve. Mindenekelőtt 
a tárgy körülhatárolását illetően. Nálunk ugyan a „kriticizmus” mint közbülső terület nincs oly 
dominánsan s pregnánsan jelen, mint pl. az angolszászoknál. De ha valóban az irodalomkritikai 
eszmék hazai történetét óhajtjuk megírni, kétségtelenül, felszínre hozásán, előtérbe állításán kell 
munkálnunk, mert annál viszont sokkal egyértelműbben s hatékonyabban van jelen nálunk is, mint 
gondolni szokás. A hagyományos hazai kritikafelfogás értelmében e korszak elejének központi figu
rája pl. Gyulai Pál. Holott a korszak minden valódi ismerője jól tudja, hogy kritikai eszmék tekin
tetében Erdélyit, Aranyt, Keményt legalább oly, sőt, jóval nagyobb hely illeti meg. Hasonlítsuk 
csak össze az eszmék bősége, értéke és végiggondoltsága tekintetében, mondjuk, Arany Bulcsú- 
bírálatát Gyulai bármely lírai bírálatával, s látni fogjuk ezt.

Nemcsak a megalkotandó kritikatörténet érdekét, értékét szolgálná azonban e közbülső terület 
előtérbe állítása. Hanem, közvetlenül, a napi kritikáét is. Visszaszoríthatná, illetőleg korrigálhatná 
mai irodalombírálatunk sajnálatosan elúrhódó két típusát : a szép szavú, Einfühlung-elvű parafrá
zist egyrészt, mely lelkesen versenyre kél a művel, s bár szakkifejezésekkel is megtűzdelve, esztétikai 
tekintetben lényegében nem mond róla semmit. Másrészt az esztétikai leckefölmondását, amely 
csupán alkalomnak tekinti a művet elvei illusztrálására, s bármiről lett légyen is szó, ugyanazt a 
„szöveget” adja elő. S ami ennél nem kevésbé fontos, közelebb hozhatná, munkatárssá tehetné az 
esztétika és irodalomtörténetírás művelőit, segíthetné a két tudományág közös nyelvét megterem
teni. A tapasztalat ugyanis azt mutatja, hogy a félreértések jelentékeny része e két tudományszak 
képviselői között a terminológia tisztázatlanságából, különböző aspektusú voltából keletkezik. Az 
esztétikusok gyakran elmulasztják fogalomtáruk konkrét hazai történeti alkalmazását és ellenőrzé
sét, az irodalomtörténészek viszont nem tisztázzák fogalmaik általános esztétikai-filozófiai tartalmát. 
Nem a szemantika vagy a fenomenológia üvegburás fogalomtisztázására, hanem a marxista filozófia 
alapján s konkrét művek történeti elemzése folyamán végbemenő fogalomtisztázásra van szükség. 
S ezt igen hatékonyan segíthetné e közbülső terület előtérbe állítása.

Ugyanakkor nyomatékosan hangsúlyozni kell, hogy e közbülső terület, a „kriticizmus” történe
tének, anyagának szükséges elhatárolása, autonómiájának megteremtése nem lehetséges a Wellek- 
nél is tapasztalható immanensre izoláló módon. A kriticizmus történetének mind az esztétika, mind a 
szépirodalom történetével folytonos, szoros, kölcsönös kapcsolatban kell állnia. Úgy azonban, hogy 
megtartsa önállóságát és saját rendszerező és periodizáló elvvel rendelkezzék. A mi kritikatörténe
tünk rendszerezésének és korszakolásának is a kritikai eszmék fejlődési rajzán kell nyugodnia, de e 
fejlődésrajznak s vele a periodizációnak és rendszerezésnek ugyanakkor társadalmunk történetére 
kell alapoznia. A társadalomtörténeti tényezők alakító szerepe szolgáltatja kiindulásunkat s a tár
sadalmi fejlődésben betöltött funkciók végső mércéinket.

A társadalmi funkció az a közeg, melyben a kritikatörténeti kutatások s egyéb történeti stúdiu
mok, mindenekelőtt az irodalomtörténetiek, termékeny összekapcsolása lehetséges. S ebben lehet
séges egyedül „a gyakorlati”, „az alkalmazott napi kritika” s az elméletibb igényű kriticizmus di
vergenciájának, ellentétének feloldása, kiegyenlítése is. E kapcsolás és feloldás nélkül történetünk 
alapvetően történetieden lenne, kiáltó arányhibákkal. Gyulai, mondjuk -  hogy az előző példák
nál maradjunk -  csupán annak számbavétele esetén, mi volt új és saját munkáinak irodalomelmé- 
letileg értékes eszméiből, azaz egy „tiszta” „immanens” eszmetörténet esetén vagy „kronológiai 
eszmelexikon” esetén,irreálisan háttérbe szorulna említett társai, Arany, Erdélyi, Kemény mellett; 
hasonlóképpen Ignotus vagy Schöpflin is. S általában mindazok, akik maguk ugyan nem voltak 
jelentős elméleti gondolkodók, de mások eszméinek alkalmazásával, szétsugárzásával jelentős fej
lődéstörténeti szerepet töltöttek be. *

* Mind Wellek művének e hiányára, mind pedig arra, hogy e hiány csak társadalmias szemlélet alapján küszö
bölhető ki, jellemző az a borsos-paprikás bírálat, amelyet az Encounter ez évi júniusi száma Wellek e kötetéről 
hozott. Elismerve minden érdemét, úgy véli a kritikus (utalván a new criticism egyik indító fogalmára), hogy ép
pen a practical criticism, a gyakorlati kritika vagy a kritikai gyakorlat maradt ki a műből. A mű helyes címe, sze
rinte, így „Az irodalomelmélet története”  volna. Lényegében azonban e kritikus az angol experimentális impresszio- 
nisztikus ízléskritika nevében szól, némi sértődöttséggel az amerikai elméletiséggel szemben. E kritika által invol
vált szemlélet alapján azonban nehéz volna kritikatörténetet írni. A sikerült kritikák történeti leltárát, a sikeres 
kritikusok időrendi arcképcsarnokát lehetne e szemlélet alapján megírni.
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E közeg nélkül az egyes irányzatok harcát ábrázolni és értelmezni is lehetetlen. Beöthy rendkí
vüli történeti szerepe éppúgy elsikkadna, mint, a másik oldalon, Ignotus jelentősége. S amint a 
rokon diszciplínákkal való összefüggések kérdései, csak e közegben oldhatók meg a kritikatörténet 
összehasonlító feladatai is. Ezek fontossága, ha lehet, még erősebb és evidensebb itt, mint a szépiro
dalom történetében. Olyannyira, hogy vannak szakemberek, akik az ilyfajta címeket és tárgymeg
határozásokat tartják egyedül jogosultnak: A kritikai eszmék története Magyarországon, Olasz
országban, Angliában stb. Az egyes eszmék, irányzatok nemzeti változatait a társadalmi funkció 
alapján magyarázhatjuk s értékelhetjük helyesen. A pozitivizmus empirista eszméinek sajátos öt
vöződését például a spekulatív schopenhaueri esztétikáéval Riedlnél vagy Reviczkynél. Végül, de 
nem utolsó-, hanem elsősorban, azt az esztétikai-filozófiai állandót, esszenciát, mely az igazi művek
ben mindig jelen van (nevezzük realizmusnak vagy akárminek), illetőleg ennek kritériumait csak 
a társadalmi funkció alapján lehet megragadni és mérni, s történeti változásait, kibontakozását 
ábrázolni.

A marxista kritikatörténet önelvűsége olyan és annyi, mint a többi rokon diszciplínáé ; a kritikai 
eszmék fejlődésének folyamatrajza, a társadalomfejlődés folyamataiból eredeztetve, általa értelmezve, 
vele mérve, de a maga belső mozgásában, törvényszerűségeiben megragadva. Ennek megfelelően 
ama fejezetei sem lehetnek majd portréelvűek, amelyek címét egy-egy kiemelkedő szerző adja, 
amelyek anyagukat egy-egy kiváló auktor munkássága köré építik fel (Bajza, Arany, Révai, Németh 
László, Lukács). Wellek, nyilvánvaló, nemcsak szemlélete következtében részesítette előnyben a 
portrét, s nemcsak szemlélete következtében mondott le az egyéb struktúrák történetével való össze
függés nyomozásáról, a társadalomtörténetből való származtatásról. Anyaga is szorította erre; a 
világtörténeti alapozású fejlődés- és összefüggésrajz túlságosan is bonyolult s -  kellő előmunkálatok 
híján -  némiképp kétes eredményű lehetett volna. Egy nemzet történetében egy ilyen fejlődésrajz
hoz sokkal inkább adva vannak a feltételek.

Az óvatosság, persze, nálunk sem árt. Nem utolsósorban a földolgozandó anyagot illetően. Min
den esztétikai-kritikai értékű megnyilatkozás kell hogy helyet kapjon; elsősorban mégis az olyanok, 
melyek kimondottan vagy virtuálisan határozott kritikai eszmerendszert foglalnak magukban, s en
nek alapján elemeznek egy konkrét művet, irányt, jelenséget. A súlynak, az utolsó századból véve a 
példákat, az oly művekre kell esnie, mint Erdélyi Századnegyede, Arany Irányok-ja, Fejes- vagy 
Bulcsú-bírálata, Kemény Élet és irodalom-ja, Toldi-bírálata, Gyulai Petőfi-tanulmánya, Péterfy 
regényíró-esszéi s Dante-tanulmánya, Horváth János nemzeti klasszicizmus tanulmánya, Halász 
Gábor líra-stúdiumai, Révai népiesség- és Kölcsey-dolgozata, Lukács Arany-tanulmánya. Fi
gyelmen kívül hagyni, természetesen, a határozott eszmerendszert nem involváló műveket sem 
lehet, de amaz elemeiket kell elsősorban számba venni, melyek a fejlődésfolyamatban részt kap
nak. Az impresszionista kritikusok eszmekáoszából például magára az irodalmi impresszionizmusra 
alapozó elveket kell számba venni elsősorban, nem pedig esetenként fölkapott egyéb irányú „esz
méiket”. Hasonlóképpen óvatosan kell bánnunk az alkalomszerű írói vallomásokkal, s egészen el 
kell utasítanunk azt a föl-fölbukkanó követelményt, hogy a szépirodalmi művekből a kritikatörténet 
keretében rekonstruáljuk a nagy írók elvrendszerét.

A kritikatörténet nem lexikon s nem is kézikönyv. De, részben, a kézikönyv szerepét is be kell 
töltenie. Nemcsak azzal, hogy a névmutatók mellé alapos tárgyregisztert s időrendi táblázatokat is 
ad. Hanem kivált szerkesztés- és fogalmazásmódjával, modorával. Nem csupán s nem is elsősorban 
„technikai” vagy „stílus”-kérdés ez. Az irodalomtudomány egyetlen irányzata sincs annyira kötve 
a filológiához, kötelezve a filológiai hűségre, mint a marxista. Annál visszásabb s megengedhetet- 
lenebb az a széliében bevett szokás, hogy lelőhely és évszámjelölés nélkül idézünk tudományos 
igényű művekben is. A huszadkézből, a fordítások fordításaiból való idézgetésről nem is szólva. 
Wellek műve mindkét tekintetben példaadó: főszövegében angol fordítást ad, a jegyzetekben pedig 
az idézet eredeti nyelvű szövegét.

Egy másik visszás (a szellemtörténeti iskoláról ránk maradt) eláltalánosult és megengedhetetlen 
szokás az, hogy szerzőink per longum et latum elemeznek műveket anélkül, hogy valahol is egzakt, 
tárgyias összefoglalását adnák az elemzett mű tartalmának. Azt rendszerint meg lehet tudni szer
zőinknél, miért védelmezője a kapitalizmusnak (mondjuk találomra) Vaihinger, de hogy voltaképp 
mit is mond Vaihinger, azt ritkán. Egy marxista kritikatörténetben a für uns elemzésnek 
nyilván az an sich összefoglalásra kell alapozódnia. Enélkül az ilyfajta művek nemcsak hitelükből 
vesztenek sokat, de társadalmi létjogukat adó egyik alapkövetelményt, az információét is betöltet
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lenül hagyják. A marxista tudománnyal végképp össze nem férő intellektuel gőgről, melyet az ilyen 
eljárás rejt, nem is szólva. S alighanem igaza volt a nagy klasszikus filológusnak, Wilamowitz- 
Moellendorfnak, aki a mű értése egyik próbakövének tartotta, képes-e az értelmező az önelvű s a 
céljának megfelelő összegezés egyesítésére.

Végül, de nem utolsó sorban, mentesnek kell maradnia a kritikatörténetnek ama barokkos-sze
cessziós dagálytól, vallomásos érzelmiségtől, képhajhászó érdekeskedéstől, mely értekező prózánk egy 
részét manapság jellemzi. Gyakran hallhatni, hogy értekező prózánk jelentékeny része alig fordít
ható idegen nyelvre. Nem fogalmi gazdagsága, hanem ellenkezőleg, gondolati szegénysége s egzakt
sága hiánya következtében. Az „irodalmiasság” többnyire ezt hivatott takarni, pótolni. Megköny- 
nyebbülés, vélik sokan, idegen nyelvű értekező prózát olvasni a mai magyar után; átlépni a józan, 
egyszerű, egzakt fogalmiság és tárgyszerű konstatálás légkörébe a patetizálás és konfesszorkodás, 
a tetszelgő személyesség és cifrázó irodalmiaskodás modorából. Egy ideig a kátészerű definíciók bék
lyóit nyögtük. Most viszont a variációs „élményi” körülbeszélés hínárja húz le sokunkat. A defini
álás kockázatos vállalkozás, de nélkülözhetetlen. A teóriát illető goethei mondás igaz itt is; egy 
gyenge definíció még mindig jobb, mint a definíció mellőzése. Wellek munkája e tekintetben is 
figyelemre méltó példa.

Egyszóval, Wellek művét tartalmi s formai tekintetben egyaránt érdemes és kell forgatnia a kri
tika történetével foglalkozónak éppúgy, mint az irodalomtörténésznek s a kritikusnak. Pozitív s ne
gatív vonásai egyaránt tanulságosak. Ha könyvkiadásunk elbírná, hasznos volna lefordítani is.

Egy esszé-módszer buktatói

Ügy adódott, hogy előbb olvastam el a recenziókat B. Nagy László tanulmánykötetéről, A teremtés kezdetemül, 
mint magát a gyűjteményt. Sokan és sokféleként minősítették a kötetet, de a bírálók többsége — kisebb-nagyobb 
fenntartások hangoztatásával -  izgalmas, tanulságos, értékes, egyszóval jelentős könyvről adott számot.

Miért? Bizonyos, hogy B. Nagy kötete sokban különbözik a  mostanában megjelenő tanulmánykötetek zömétől. 
Leginkább szembeötlő szuverenitásában. A folyóirat-közlemények, recenziók, utószavak ezúttal homogén gyűj
teménnyé szilárdultak; folytatják, kiegészítik, nyomatékosítják egymást. Érezni -  amit nem minden kritikusunk
nál - ,  hogy egy szerző, nem változó módszer, világlátás, eszmények és vágyképek jegyében írta az egész könyvet.

Ez a szuverenitás érthetően figyelmet keltő. B. Nagy László nem személytelen kritikus, nem is álcázza annak 
magát. Magabiztosan ír első személyben, az elméletibb fejtegetéseket közvetlenül fűszerezi önéletrajza adalékaival, 
különös tekintettel gyermek- és ifjúkorára. Merész vállalkozás ez, nem minden téma tűri el, nem minden szerzőhöz 
illik. B. Nagyhoz többnyire igen. Mert ő mindenkori tárgyával egyenrangúnak érzi a maga személyiségét, sze
mélyiségének a tárgyon felhevült, a tárgyba belevetített mindenkori részét, rétegét.

Bizonyos az is, hogy B. Nagy irodalomérzéke kitűnő ; van szeme-füle az alkotáshoz, főként a prózához és a drá
mához. Kötete egységét nyomatékosítja továbbá, hogy a szerző mindig lobogva, szinte felforrva, „feldobva” ír. 
Ez nem mindenben válik előnyére, mint később lesz róla szó, de kétségtelenül megmenti a színtelenségtől, az 
„egyrészt-másrészt” címszavú kaptafáktól, az óvatos méricskéléstől, átlagkritikánk megannyi csapdájától. Ráadá
sul telivér magyar nyelven, a legjobb elődöktől örökölt esszéstílusban fejezi ki magát, egyéni szóösszetételekkel, 
kitűnő mondatokkal, bekezdésekkel ; nagyon tud írni.

Mindezt nem kötelező udvariasságból bocsátom előre. Mindez érv és alap, hogy a kötet bírálói fontosnak és 
értékesnek tartsák A teremtés kezdetént.

Miért mégis, hogy ez a gazdag, okos, ízléses kötet sokban kielégítetlenül hagy, elégedetlenné tesz, némely
kor bosszant és idegesít? Mert úgy érzem, B. Nagy gyűjteménye — épp értékeiben, az átlagnál magasabb 
szinten — modellszerűen jelez némely tüneteket, amelyek mai esszéírásunk jelentős hányadára érvényesek.

Kezdjük a közepén.
B. Nagy ritkán ír kritikát, a szó eredeti, műbírálói értelmében. Könyvrecenziói is inkább miniatűr arcképek, 

magatartás-körvonalak. Essék szó bárkiről, öregről vagy fiatalról, Németh Lászlóról, Földeák Jánosról vagy 
Kertész Ákosról, B. Nagy nem azt törekszik bizonyítani, hogy N. L. vagy K. Á. könyve az irodalom elbírálásának
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egyezményes szabályai szerint milyenre sikerült, hanem annak a képletnek, eleven írói szerkezetnek a láttatására 
vállalkozik, amelyből a szóban forgó mű kiszakadt. Ez a módszer, persze, jogosult. Jogosult az esszé, a kritika egyik  
elemeként, összetevőjeként. Hogy azonban B. Nagy mindig és szinte maradéktalanul csak a magatartást nyomozza, 
meglehetősen szegényíti az esszék tárgyát is, szerzőjét is.

A kisebbik baj az, amit többen is említettek már, leginkább Abody Béla recenziója a K o rtá rsb a n  : hogy B. Nagy 
módszere nem jelzi sem az egyes írók, sem az írók egyes művei közti értékkülönbségeket. (Bár ezt sem lehet 
menteni, mondván, hogy B. Nagy nem kritikát ír, hanem esszét, nem kötelessége tehát esztétikai minősítést mellé
kelni véleményéhez. B. Nagy esszéi írókról szólnak, akik nem magánemberi, hanem irodalmi mivoltukban tarta
nak számot érdeklődésünkre; s mint írók, főként termésük m inőségi különbségeiben  kellene hogy az esszéista ábrázo
lásban színre lépjenek.) De ismételjük, aligha itt a hiba: az irodalmi esszé puszta arcképként, magatartásrajzként 
is nagy teljesítmény, ha hősét, hőse hátterét, műhelyét és alkotását gon do la ti eredetiséggel, az újat mondás meggyőző
désével és meggyőzésével állítja elénk. B. Nagy tanulmányainak nagy ellentmondását -  és fogyatékosságát -  ott 
érezzük, hogy magatartásábrái sok kitűnő ötletet, megfigyelést, jellemzésrészletet ölelnek magukba, de egészükben 
ritkán mondanak igazán újat, igazán jelentősét, olyat, amit valamiként már ne olvastunk, ne tudtunk volna.

Fussuk át a B. Nagy-tanulmányok szereplőinek tekintélyes névsorát: az Ú jh o ld  tehetséges költők gyülekezete 
volt, világnézeti-társadalmi közömbösségük gátolja meg, hogy igazán jelentékeny alkotókká váljanak, bár pályá
jukon még következhet fordulat; Déry G . A .  úr X -b e n je  egy nagy prózaíró jelentékeny, de megoldatlan kísérlete, 
részint tartalmi, részint ebből következő formai okokból; Illés Endre legszigorúbb és legfegyelmezettebb novel
listáink egyike; a fiatal prózaírók két tehetséges vonulata, Sántáék és Szakonyiék raja napjainkban találkozik.

Ezeket a megállapításokat nem B. Nagy László találta ki, s a fenti szinopszis-sor nem ironikus torzítás. B. Nagy 
természetesen nagyon sok találó adalékkal, finom észrevétellel színezi-gazdagítja a magként szolgáló általános 
verdiktet, de a hang magas hőfokához méltó szuverén elemzést és bizonyítást, vadonatúj felfedezést keveset talá
lunk. Adottnak vesz egy közhasználatú irodalmi vagy irodalompolitikai megállapítás-sorozatot, s ebből indul ki, 
mint nyilvánvaló evidenciából.

Kivétel a Fábry Zoltánról és a Sarkadiról szóló tanulmány. A kötet két kiemelkedő darabja, aligha véletlenül. 
Egyedül Fábryról írva sikerült B. Nagynak objektívvá tenni a  maga mércéjét. Nyilván azért, mert Fábry esetében 
valóban a magatartásrajz az egyedül lényeges. B. Nagy nem kedveli az esztétikai elemzést, vagyis a szépirodalmi 
minőségek sokoldalú kibontakozását és mérlegelését. Fábry azonban nem szépíró, hanem esszéista és publicista; 
teljesítményének mércéje egy magatartás következetes szépsége. Már a Sarkadi-tanulmányban -  a nyomában 
kerekedett vita is igazolja-szó sincs objektivitásról, ellenkezőleg. De Sarkadi figuráját és művét oly közelről ismeri, 
oly szuggesztíven láttatja, hogy esszéjének regénybe hajló elemei ezúttal a helyükön vannak: az imént személyte
lenné vált életmű megítélésének legelső, bevallottan elfogult kísérlete ez, az irodalomtörténeti „bemérés” kezdetén.

Megítélésem szerint ez a két tanulmány tanúsítja B. Nagy jellegzetes tehetségét, esszéíró és esszétárgy szeren
csés találkozását. Másutt azonban többnyire zavar az, amit némelyek B. Nagy dicséretére mondanak: hogy 
szövege olykor a szépirodaloméval versenyez. Zavar, mert B. Nagy esszét kíván írni, s nem regényesített alaktant 
vagy emlékezést; s rossz legenda mifelénk, hogy az esszének jó t tesz, ha szépirodalmi babérokra pályázik. Az esszé 
akkor jó, ha gondolatok feszítik, s e gondolatoknak keresi meg a legalkalmasabb, legérzékletesebb műfaji keretet. 
B. Nagy csaknem valamennyi hősével azonosul, szinte a bőrük alá bújik. Nem úgy, hogy rokon- vagy ellenszenv
vel figyeli őket, hanem úgy, hogy sorsszerűnek veszi képletüket. Módszere: a háttérben a mereven determináló 
kortablóval eleve adottnak, végérvényesnek fogja fel az írói jelenséget, m aga m ag á b ó l m enti, d icséri vagy  b ír á lja , lég
szegény térben szerkeszt apró sorsmonográfiákat.

Legszembeötlőbb -  mert legnagyobb igényű -  példa a Németh Lászlóról szóló terjedelmes tanulmány. Regény
szerű szerkesztésmódjával, metaforás elemeivel és alcímeivel, többszörös nekifutásaival, szubjektív felhangjaival 
tagadhatatlanul megfogja az olvasót. De a modor remegése, a stílus csillogása alatt mit m ond  ez a tanulmány? 
Kétségtelenül sorra veszi a regény-, dráma- és tanulmányíró Németh László útjának nevesebb állomásait. Csak 
éppen megkerüli a legfontosabb kérdéseket. Hol, miben eredeti gondolkodó az esszéista Németh László? Színpad- 
szerű-e a drámaíró? Szintetizálja-e a „magyar” és a „nyugat-európai” regényt? Választ nemigen találunk ebben 
a 70 oldalas kísérletben, holott szenvedélyes hangvétele, érzelmi ajzottsága éppen ezek megválaszolását ígéri.

Az irodalmunkban nem ritka, elhanyatlott zsenitehetségek, a nagy jövőjű, de befutatlan maradt életpályák, 
kiaknázatlan lehetőségek, meg nem írt remekművek „titkát” sokaknál keresi B. Nagy. Színesen, érdekesen, de 
némileg sematikusan keresi. Mintha az indokoltnál nagyobb jelentőséget tulajdonítana a sokfajta mítoszoknak 
a torzóban maradt tehetségekről, tragikus megbicsaklásokról. B. Nagy persze nem duzzasztani, hanem irtani 
kívánja a gyanús legendákat, de minduntalan beléjük gabalyodik, és sokfelé hadakozásában mintha túlbecsülné, 
túlírná jelentőségüket. Holott nemcsak az utókor, a jelen is fütyül az író „sorsára” : kaviárt vacsorázott-e, éhen- 
halt-e, börtönbe került-e, kifutotta-e formáját, s ha nem, miért nem. Az íróból művei maradnak meg, az írót 
művei minősítik, s nem a körítés. Aranyszabály ez, B. Nagy mégis szívesen hagyja figyelmen kívül.

Végül is mi nem tetszik ebben a kötetben? Hogy szerzője a maga okosságát, irodalomérzékét, ragyogó ötleteit, 
látása erejét valamilyen korszerűtlen, romantikus megközelítésnek rendeli alá. H ogy in tellektusát egy nem  racionalista  
m ódszer bék lyó iba  veri. Hogy inkább hisz az irodalom „titokteli” kanyargásai mendemondáinak, mint a saját, kitűnő 
szemének-fülének. Mit hiányolhatunk? Hogy nem néz szembe egyszerűen, elfogulatlanul, előítéletek, prekoncep
ciók, beidegzések és kényszerképzetek nélkül az alkotással, amelynek megítélésére vállalkozik. Hogy szívesebben
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haszn álja  a  K or és a  K öltő  e lvontan  rom antikus fogalm ait, az erkölcs anyagtalan , földfeletti ideálját, m intsem  
k a teg ó riá it egyedi esetekben egyedi érvénnyel kísérelné m eg világossá tenni. H ogy nem  racionálisan fejti fel azt, 
a m it egy-egy tanu lm ányában  k itűnően érez, hanem  stiláris bűvöléssel, a  m etaforás fogalmazásmód szép hom ályá
va l lib b en  á t a  valódi töprengenivalókon. Hogy a  kötet K u lc s s z ó :  a  fo ly ton osság  c ím ű bevezető tanu lm ányában  
o ly an  tetszőlegesen és g á tlásta lan  játszadozik a  X X . századi tudom ány  és filozófia fogalm aival, m int kiscica a  színes 
pam utgom bolyagokkal. H ogy töb b re  becsüli egymás sarkára  hágó , s olykor egymással is feleselő, m ert ellenőrzése 
a ló l k iszabadult ölteteit, m in t a  konkrét elemzés kétségtelenül szárazabb, de tárgyszerűbb, érvényesebb eredm ényt 
hozó  m ódszerét.

M ié r t  vitatkozom ? N em  azé rt, hogy B. Nagy bújjon  ki a  bőréből. H a  h inne is érvelésemnek, nem  valószínű, 
hogy ó h a jtan á  ezt. A m in ő h a la d , a  m agyar esszé egyik nevezetes m últú, m a is fontos ú tja ; éppúgy já rh a tó , m int 
a  tö b b i. M indenki a  m aga m ű fajá t írja ; célszerű viszont a  lehe tő  legtöbbet kihozni m űfajainkból. B. N agy nemze
dékét -  nem zedékünket -  sokfajta babonák, előítéletek sanyargatták . De B. N agy m á r kinőtte a  „ fia ta l kritikus” 
ka lick á já t; lassan rá  -  rá  is -  figyelnek a  fiatal kritikusok. Id e je  elhagyni a  ködképeket, a  belénk ivódott hamis 
képzeteket.

S ü kösd  M ih á ly

E gy  m ódszer védelm ében

— Válasz Sükösd Mihálynak -
Sükösd M ihály  kötetemről ír t  vitacikke nem  ért váratlanul. Sokakkal beszéltem, akik hasonló kifogásokat hangoz
ta tta k ; Sükösd lényegében összefoglalta az ellenérveket. B ár te tte  volna figyelmesebben, kevésbbé som m ázón -  
term ékenyebb  eszmecserére nyílnék alkalom. De ő éppen csak illendőségből kísérelte meg, hogy egy á lta la  jogosult
nak nevezett kritikai m ódszer szárnyaszegett alkalm azását, következetlenségeit, elcsúszásait kimutassa. Valójá
b an  -  önm agának  is ellentm ondva -  m agát a  módszert kérdőjelezte meg, s a bizonyítás során nagyvonalúan mel
lőzte  vag y  kiigazította a  tényeket, szembekerült kötetem  kontextusával, végül olyasm it kér tőlem számon, amire 
nem  vállalkoztam , s a  jövőben sem  kívánok vállalkozni. N em  könyvemet, a  m ódszert kívánom  m egvédeni, melyet 
testre szabottnak, a kritikai légkör szükségszerű következm ényének (illetve egy kritikai m odor elleni lázadásnak) -  
m ag am ra  nézve m a is kötelezőnek tekintek, jóllehet a lkalm azása  során növekvő nehézségekbe ütközöm .

L ássuk teh á t Sükösd ellenvetéseit. A legfontosabb, hogy szerin te nem  minősítek. N em  döntöm  el, hogy az „ iro 
d a lo m  elbírálásának egyezményes szabályai szerint” egy-egy m ű  milyenre sikerült, m ódszerem  „nem  jelzi sem az 
egyes írók , sem az írók egyes m űvei közti értékkülönbségeket” . Be kell vallanom, hogy nem  tudok „egyezményes 
szabályokró l” . Pontosabban, kritikai munkásságom legszom orúbb tapasztalata  éppen az volt, hogy ezek az egyez
m ényes szabályok távolról sem egyezményesek és m ódfelett viszonylagos érvényűek. V agy az alkalmazásukkal 
volt b a j?  T ény , hogy végletesen e llen té tes-és  egyformán e lfogadhata tlan  -értékelésekkel kellett legtöbb modellem 
esetében pö rb e  szállnom. Sarkadi jó l példázza szabályrendjeink használhatóságát: az Oszlopos Simeon egyszer az 
é le tm ű csúcsa, másszor az írói k iürültség m anifesztuma. És a  p é ld a  csak kiélezett, de  nem  kivételes. Illyés, Déry, 

Ju h á sz  F erenc  és mások pályáján  -  épp a legjelentősebb m űveik kapcsán -  hasonlóan előfordultak végletes és igaz
ta lan  k ritik a i megítélések. Jó , i tt  a  polgári (vagy annak  m inősített) és a  dogmatikus (álm arxista) értékelések vitá
já ró l  v a n  szó. De éppen n ap ja ink  kritikai közélete, esztétikai csatározásai bizonyítják, hogy a szabályok még 
a m arx izm uson  belül sem tekin thetők egyezményeseknek. M ié rt m indig  az író fizesse m eg -  akár azzal, hogy túl
értékelik -  mérőeszközeinek d u rvaságát és m egbízhatatlanságát? N em  inkább ezeknek az eszközöknek abszolút 
érvényében kellene kételkednünk? H iszen tudvalevő, hogy ép pen  az abszolutizálási tendenciák vezettek egy idő
ben az értékelés teljes anarchiájához.

É n  e szabályrendeket m agam ra nézve kötelezőnek nem  ism ertem  és nem  ismerem el. M agából a  m űből -  m in t 
egy m ag asab b  dim enzióban ú jra te rem te tt valóságból — p ró b á ltam  bizonyos törvényszerűségekre következtetni -  
főleg az  á tm eneti kor etikai konfliktusai és az írói alkotás, p á ly a  közös nevezőire. Azon igény a lap ján , hogy a 
m ate ria lis ta  esztétika valóban m ateria lista  -  ne csak anyag  elvű , d e  anyag szerű  is legyen. Vagyis tisztelje vizsgálati 
a n y ag á t, s legyen tisztában azzal, hogy eredményei vizsgálati m ódszerének -  érvényességük e m ódszer komplexi
tásának  — függvénye. Vagyis : értékeltem  -  a  m agam  m ódján. N em  foglalkoztam olyan írói jelenségekkel, amelyeket 
efemer értékűeknek tartok. G yűjtem ényem  jóval terjedelm esebb le tt volna, ha  m inden, a  m ai m agyar irodalom  
tém akörébe vágó írásom at fölveszem. Ezek között olyan is akad , am ely élesen vitatkozik: az „irodalm i játéksza
bályokat”  kéri a  szerzőtől szám on. V agy  egy pálya e ltorzulásait, a  szerző önm ítoszba, a  ru tin  autom atizm usába 
süllyedését (az író  legsúlyosabb d rá m a i vétségét) kíséreltem m eg bennük  kim utatni. K ötetem ből kim aradtak , m ert 
nem  v ág tak  tém aköröm be. É n  m indenekelő tt értékeken -  az á tm eneti kort jellem ző értékeken -  szerettem  volna 
szem lét ta r ta n i. V alóban nem  je len te ttem  ki, hogy m odelljeim  között ki „m ekkora író” . Ez a  portrék  túlnyom ó 
részénél értelm etlen  és fölösleges is le tt volna.

Azonos vagy megközelítő értékek között m iért kellene választani? Régi bennem  az elégedeüenség : kriti
kánk „vagy-vagy” görcsével, p iram idális szemléletével, az írók  -  ha  méltók e névre -  rangsorolásával, merev 
h iera rch iáb a  kényszerítésével szem ben. H item  szerint egy bizonyos szinten fölül, egy bizonyos egységen, kor- vagy 
.életszeleten belül a művek és alkotóik egyenrangúak, s hogy ki a  „prim us in ter pares”  ebben a pamasszusi
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rcspublicában, a z t csak irodalom történeti táv la tban  s rendkívül óvatosan lehet eldönteni. Klasszikus példá
va l: nem  tudom  és nem  is akarom  eldönteni, ki volt a  nagyobb költó: V örösm arty-e vagy Petőfi? S m it kezd
hetnék vajon a m i frekventált „ vagy-vagy’’-jainkkal? Gorkij vagy K afka?  Szerb Antal vagy Bálint György? 
A K lim  S zam gin  kedvesebb m űvem , m int a P er , de oda kell adnom  egyikért a  m ásikat? S Bálint György m inden
képp következetesebb jellem , m in t a  világnézeti kacérkodásra olyannyira hajlam os Szerb A ntal. A „vágynak” 
azonban még itt sincs helye -  Bálint lenne az első, aki tiltakoznék ellene. M ert A  toronyőr v issza p illa n t semmi m ódon 
nem  pótolhatja, helyettesítheti A  varázsló  e ltöri p á lc á já t esszéit.

R áadásul az én  tém ám : az élő irodalom , egy-két kivétellel még élő alkotók, le nem  zárt életművek. N em  felc- 
lőtlenség-c : az „értékelésben” tú l messzire m enni, m áris és m indenáron eldönteni, hogy ki a  „nagyobb” , Pilinszky-e 
vagy Nemes N agy, melyik a  jelentékenyebb elbeszélés: Sántától a  H a lá ln a k  h a lá la  vagy Szakonyi E m beri ü d v ö z le t-e ?  
Félek, hogy ez nem  is lesz soha eldönthető. Az viszont elég világosan kiderül, hogy például a  K egyenc m ilyen vi
szonyban van egy vele valóban összehasonlítható drám ával, N ém eth László G a li le i jé v e l .  Bár alá- és fölérendeltségi 
viszonyt itt sem szabad erőltetni.

Sükösd másik ellenvetésének -  a  gondolati e redetbég hiányának -  megerősítése vagy cáfolata nyilvánvalóan 
nem  az én dolgom. E ljárása ellen azonban tiltakoznom  kell. Négy p é ldá t rag ad  ki, bizonyítandó, hogy m egálla
pításaim  nem  eredetiek: az Ú jh o ld  költőiről szóló áttekintést, Déry G . A . úr X -b en -jé t, Illés E ndrét és az új p rózaíró  
nemzedék „körképét” . Vegyük az elsőt, az Ü jholdat. Sükösd szerint a z t állítom , hogy „tehetséges költők gyüle
kezete volt, de világnézeti, társadalm i közömbösségük m eggátolta, hogy igazán jelentékeny költőkké váljanak” . 
Ez azonban Sükösd sum m ája, nem  az enyém. É n az t igyekeztem bizonyítani, hogy Pilinszky, Nemes N agy Ágnes 
és Rákos Sándor pályájuk egy vagy több szakaszán n a g y  verseket alkottak, teh á t jelentékeny költők, akiknek volt 
m ondanivalójuk a  társadalom ról, am elyben élnek. Ez a m egállapítás a  dolgozat megírása idején olyannyira nem  
volt általánosan elfogadott, hogy nem  akadt folyóirat, amely közölni h a jlandó  le tt volna. Négy év m úlva, kötetem 
ben láto tt először napvilágot. De Sántáék és Szakonyiék rajának „ ta lálkozása” sem volt a  kritikai echókban olyan 
általánosan elfogadott, m in t ezt Sükösd a  m ából visszavetíti. V itába szálltam  egy irodalom politikai prekoncepció
val ; egy evidenciához föllebbeztem  -  lehet, hogy a  prekoncepcióval együtt a  cáfolat b  elavult, az evidencia köz
hellyé lett. H iáb a  -  já ru n k  néha  így. Illés E ndréről se az volt a  m ondandóm  lényege, hogy „legszigorúbb és leg- 
fegyelmezettebb novellistáink egyike” . H a  jó l emlékszem, M áraival m értem  össze. A M árai-féle önm ítosz ellen
példáját kerestem benne. V égre egyszer „m inősítek”  -  Sükösd nagyvonalúan elsiklik fölötte, nem  m éri föl a  gondo
la t következményeit.

U toljára hagytam  a  „sorsszerűséget” , hogy a „h á ttérben  m ereven de term ináló  kortablóval szemben eleve ad o tt
nak, végérvényesnek fogom fel az írói jelenséget” . Szerzőimben én nem  a  tragikus megbicsaklás, torzóban m aradás 
példáit látom , hanem  -  a  legsúlyosabb m űvekben -  a  sorssal való szembenézést, és a  sors ily m ódon való revelálását. 
Ez m inden prekoncepció nélkül b  azonnal szemembe tűn t a  m űvek vizsgálatakor. Nem  volt Mózesunk, aki száraz 
lábbal kelt volna á t a  Vörös-tengeren -  h a  pedig volt, nem  vált előnyére. V agy  kell-e valamiféle „prekoncepció” 
ahhoz, hogy a  szerencsétlen Remenyik életm űvéből kihalljuk a  küzdelm et a  kitaszítottsággal, e jelentékeny és igaz
ságtalanul lem inősített, az irodalom  perem ére szorított író pályáján a  „ h ab e n t sua fata libelli” -nek az író ra  b  érvé
nyes törvényét?

Nem  én tehetek róla, és nem  b  az íróim, hogy sorsuknak bőségesen voltak  irracionális elemei. N em  utobósorban 
éppen az anatém ák, a  leminősítések, a  kbzorítósdi m iatt, egy á l-racionalb ta  kritikai megközelítés m ia tt, a  dogm a- 
tizmus irodalom politikáját igazoló, a  „pereat m undus” jelszavával ágáló  m agatartás m iatt, am ibe k b  h íja  valóban 
belepusztult az irodalm i világ, anélkül, hogy az igazsághoz közelebb férkőztünk volna. Lehet, az én félben m arad t 
„pörújrafelvételem ” sem v itt sokkal előrébb -  h a  csak abban  nem , hogy szerzője nem  kívánta a  lelátóról nézni a 
versenyt, s a  valóságos erőfeszítést és teljesítm ényt próbálta  rokonszenvével k itüntetn i.

Egy vonatkozásban azonban igazat kell adnom  Sükösdnek. G yűjtem ényem  értékrendje nem  azért látszik lab i
lisnak, m ert m egpróbáltam  elvetni az értékelés közhasznú módszereit. H anem , m ert néhány tartópillérje hiányzik. 
A költő Illyésre, B enjám in Lászlóra, Nagy Lászlóra, Juhász Ferencre gondolok. Az ő m űvük vethetne az ábrázolt 
korra és irodalm i alkotásaira teljes világítást. E zért érzek kötetemm el kapcsolatban égő nyugtalanságot. A m it le
írtam , nincs okom m egbánni, semmilyen ízében sem viszavonni. De bánom , m in t a  kutya, amelyik kilencet köly- 
kedzett, az elgondolt, de szavakba nem  tett, le nem  írt, és ezért e lzápu lt gondolatokat. Melyek újraköltéséhez, 
félek, hiányzik m ár belőlem az az elragadtatás, terem tő erő, mely nélkül szerintem , legyen akárm ilyen kifent el
meélű, a  kritikus sem viheti semmire.

B . N a g y  L á s z ló

A kritika m űfajairól, többnyire m űhelyvitákban, sok szó esik. O bjektivitás, értékrend, átélés és művészetközelség 
az elm últ évtizedek kritikai gyakorlatában sokszor sajnálatos m ódon szem bekerültek egymással. A kérdés elméleti 
megoldása, az tudniillik, hogy e fogalmak a  m ű b írá la t és elemzés összefüggő folyam atának részeit jelölik , éppen 
annyira kézenfekvő, m in t am ilyen nehéz a  gyakorlatban m egvalósítani. Létezik olyan esszé-módszer, am ely az 
egyoldalú tartalm i elemzés reak c ió ja -sam en n y ib en  egyoldalúságot küszöböl ki, feltétlenül term ékeny. H a  lem ond az 
ítéletről, s nem  tartja  fontosnak a m ércét -  s ebben  igaza van Sükösdnek - ,  veszélyeket re jt m agában . M ert a  m ű
elemzés egyik fontos célját mellőzi. B. N agy jogosan küzd a m űalkotás specifikum a irán t érzéketlen k r i t ik a i  m odor 
ellen, de nincs igaza abban , hogy bizonyos szinten az írók egyenlőek. H a  a  tehetséget és a  teljesítményt, csak az egy-
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m ás m ellé  helyezett életművek z á r t  v ilágá t tekintve nem  is lehet összemérni, az irodalm i fejlődés szempontjából 
korántsem  mellékes, hogy kinek m űvéből lesz a  példa, a  továbbvivő hagyomány, kinek alkotása áll egy korszak 
végén, s m ilyen munkákban készülődik a  jövő. Hogy m iképp m érjünk pontosan, ítéljünk igazságosan, s legyünk 
tárgyilagosak s m inden értéket m éltányolok -  az az ilyenfajta viták s a  remélhetőleg egyre sokoldalúbb gyakorlat 
segítségével is tisztázódhat.

({Szerk.)

N éh án y  gondo la t a  „fo rm alizm us” p rob lem atik á jáh o z
I*
1966. szeptem berében jelent m eg ennek a  folyóiratnak a  hasáb ja in  N yírő Lajos cikke: az orosz form alista iskoláról 
írt tan u lm án y án ak  egy részlete. Az ab b an  foglaltakhoz kíván -  m ás oldalról közelítve-ez  a  rövid  írás kapcsolódni.

N yírő  -  anélkü l, hogy teljes értékelésre törekedett volna -  többek között azt m u ta tta  ki, hogy az egykor m egbé
lyegzett ú n . form alista iskola sem volt független a  m arxizm ustól, másfelől viszont a  ra jta  hivatalos támogatással 
teljes gyak o rla ti győzelmet arató  m ásik iskola sem volt független a polgári szociologizálástól. Az a  következtetés 
teh á t b ízvást levonható ebből is, hogy a  „form alista iskola”  tanításainak elemző vizsgálat nélküli teljes elvetése m a 
m ár m indenekelő tt a  kényelmes konvenciótiszteletnek a  szám lájára írható. A konvenciótisztelet pedig aligha 
számít a  tu d o m án y  ösztönzői közé.

Je len  cikk  nem  az említett elem ző értékelésnek a  fe ladatára  vállalkozik, csupán egy ebbe a  problém akörbe ta r 
tozó szóhasználati kérdéssel foglalkozik. Egy másik konvenció üres konvencióvoltára kíván rám u ta tn i : az iroda
lom tu d o m án y  írásaiban szereplő „form alizm us” szó értelm ezéséhez, illetőleg értékeléséhez szól hozzá.

I nd u lju n k  ki abból a köztudott, nem egyszer mégis figyelmen kívül hagyott elvből, m ely szerin t forma nincs tartalom 
nélkül: a  fo rm a filozófiai fogalma nem  azonosítható a gyerekek homokozó „form áinak”  fogalm ával. (Ez utóbbiak 
ugyanis, h a  csak levegő van bennük, közbeszédben valóban „üres form ák” -nak m ondhatók.) A  valóságban form ája 
m indig csak  valaminek van: ezt vallja a  m arx ista  filozófia is. Egy m űalkotás form alistának nevezése tehát csak pon
gyola elnevezése lehet valami másnak, ez az  elnevezés pedig a  közbeszédben is csak annyiban  lehet jogos, am ennyi
ben ta lá ló b b , tudom ányosabb m egnevezése nem  ilyen egyszerű.

Egy id ő b en  -  a  stílromantikával elegyített stllrealizm us uralm ának  idején -  a  nem  hagyom ányos-realista form át 
m uta tó  a lko tásokat nevezték leginkább form alistáknak. Ezzel a  szóhasználattal m a azonban  m ár csak elvétve ta 
lálkozunk. A  szó konvencionális használa ta  á lta lában  az t jelö li, hogy valam ely alkotó -  úgym ond -  többet törődik 
azzal, hogyan szól, m int am ennyit azzal, hogy mit m ond.

V a ló b an : nagyjában-egészében joggal szólhatunk ilyesmiről egy tudományos értekezés előadójánál, akinek el
b írálásánál a  „ m it? ”  kérdése egyértelm űen és teljes joggal a  tudom ányos közlés-értékre szorítkozik, a  „hogyan?” 
kérdése p ed ig  valam i ettől m erőben különböző körülm ényre: a  „ tá lalás”  m ódjára irányul. D e azért m ár itt sem 
m inden vonatkozásban  áll így a  dolog. Az elegánsan sem m itm ondó fecsegés pl. azért igenis valaminek a kifejezése: 
egy pózoló, cinikus emberi m agatartásnak  a  megnyilatkozási formája. Tudom ányos konferencián senkit nem  ebből 
a  szem pontbó l kell vizsgálni, a  jó  m űalkotás-vizsgálat azonban  m indig komplex jellegű. Ez soha nem  elégedhet 
meg an n ak  vizsgálatával, hogy m ilyen tém á t -  em bert, tá ja t, gondolatot -  elevenít, szólaltat m eg („ad  elő” ) egy 
művész, h a n e m  annak hogyanját is elem zi -  nem  utolsósorban éppen m agának a  m űből kiolvasható, abban objek- 
tivált emberi mondandónak a m egértéséhez. E gy portrénak a legprim itívebb elemzője sem elégedhet meg azzal, hogy 
elm ondja : k it á llít elénk a festmény, m ert legalább anny it m eg kell néznie, hogyan (idealizáltan  vagy pl. karika- 
turisztikusan) ábrázolja-e. Aki A dynál csak annyit vesz figyelembe, hogy ő az istent a rra  szólítja föl : „verje csak, 
verje, verje”  a  m agyarságot, az az ő költészetének valóságos, kom plex jellegű emberi m ondandójából (tehát abból, 
amit e lm ond, te h á t a tartalomból) vajm i keveset ért m eg, akárcsak az, aki V örösm arty Emberekjéből csak a  „n in 
csen rem én y ”  végletes pesszimizmusát olvassa ki. így  olvasva Kölcsey Vanitatum vanitas c. költem énye sem túlzottan 
épületes ta r ta lm ú  m ű -  és igazán könnyen szaporíthatnánk  a  példákat.

Igazáb an  közism ert dologról van  i t t  szó -  csak nem  m indig  gondoljuk végig a gondolatot, nem  fogalmazzuk meg 
m indig á lta lán o s szinten: az író tém ájához való  viszonyának ,,hogyan?” -ját (a tém a m egjelenítési m ódját, meg
jelenési fo rm ájá t) meg nem vizsgálva nem érthetjük meg m ag át a  m űvet (ha úgy tetszik: an n ak  tarta lm át) sem.

K osztolányi Dezső ezt hirdeti az Esti Kornál éneké ben: „6 jó zene a hörgő / kínokra egy kalandor / csörgő, / mely zsongít, 
úgy csitít el, I tréfázva miméi / s a jajra csap a legszebb / rímmel” , és ezek szerint alkotta is m eg ezt a  versét. Például a 
kom or je len tésű  ,,halál-arc”-hoz mintegy a rímelés kedvéért a  „víg  á larc” kifejezést kapcsolta akusztikailag hozzá. 
Mégis értelm etlenség itt a formalizmus program jának m eghirdetéséről, illetőleg form alista versről beszélni, hiszen 
itt K osztolányi valójában részint a  kétségbeesést fejezi ki („az  élet egyetlen szörnyű, zűrzavaros kom édia, mely a  leg- 
összefüggéstelenebb dolgokat kapcsolja szeszélyesen össze” ), részint pedig azt a  meggyőződést sugallja, hogy ennek 
játékos könnyedséggel lehet és kell fölébe kerekedni. Am ikor ugyanő az Ilonában hangok zenéjével játszik, akkor vi
szont közvete tten  az önfeledt, szépségekbe bódu lt játékosság jo g á t is hirdeti. (Valam ely költői alkotás hangsúlyo
zott zeneiségét a zé rt is furcsa form alizm usnak nevezni -  pedig  nemegyszer előfordult ez is, legalábbis régebben - ,  
m ert m ag á t a  zenét m int olyat senki nem  m arasztalja  el form alizm us bűnében.) H a  Babits az t m ondja m agáról, 
hogy ő „barangoló borongó, / ki bamba bún borong, / borzongó bús bolyongó, / baráttalan bolond” -  akkor ő is az akusztikai 
szépség zsongftásával ellensúlyozza a  m o n d at fogalmi jelentése á lta l kifejezett m agányosságérzet fájdalm asságát.
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E két tényezőből együ tt olvasható csak ki ennek a  m űalkotásnak a  m ondandója, m indennek együttes vizsgálatából 
érthető  csak m eg ennek em beri-társadalm i funkciója.

R ím , ritm us, m egfogalmazott gondolat, fölidézett kép stb., stb. m ind együtt, szerves egységben alkotja a  költői 
m űvet, m ind elvileg egyenértékű, alkalm ilag változó súlyú komponensei annak . „ Ó  van-e o tt haza még, ahol értik  
e hexam etert is?”  -  kérdezi R adnó ti a  H eted ik  eclogában, s köztudott, hogy ná la  (még hangsúlyosabban, m in t 
Babitsnál) a  klasszikus m etrum  tiszta nyugalm a a m ondandó lényegének egyik legfőbb hordozója. M ás fontos h o r
dozói: a  megfogalmazott m ondatok nyelvi jelentése (a felidézett képek, gondolatok stb.), a  belső tagolás nyugodt
sága -  és így tovább. A költői m ű rím eit, ritm ikáját „ a  m ű form ájának” , a  m űben  nyelvileg m egfogalm azott gon
dolato t pedig „ a  tartalom ” -nak nevezni iskolás, antidialektikus m ódszer, nem  segíthet tehát a  költői alkotások 
m egértéséhez.

, ,. ..  Az íro tt form a tárgyi művészete nem  a  m érték, ü tem  és rím  kellékeinek kiállításában, panorám ájában , h a 
nem  a  m ű legbenső indítékai, m ozzanatai helyzetének váltogatásában áll -  ír ta  József Attila. -  Az első m ozzanat 
u ra lm át fokozatosan átengedik a  m ásodiknak s ez a  harm adiknak. M ajd  az első m ozzanat újból kibontakozik, de 
gazdagabban, és a  szintén gazdagabban jelentkező második m ozzanat m ögé húzódik. És így tovább, m indaddig , 
m ígnem  kész az írásmű, am ikor is azt látjuk, hogy a  m otívum ok tu lajdonképpen átvették egymás jelentését és je 
len tő sé g é t-a  végire érvén m ár csak egyetlen egy m ozzanat, m otívum  áll előttünk, ami nem más, m int m ag a a  m ű .” 
E zt nevezte ő -  elismerő szóval! - „form am űvészet” -nek. (József A ttila  összes művei, III. 50.) , ,. ..  a  m űben, 
am ely végső szemléleti egész -  kapcsolódik ehhez később -  a  valóság ellentéteinek, összefüggéseinek ritm ust kell 
adniok, m ert különben az összefüggések, ellentétek szemléletisége elsikkad. És más oldalról -  a  m ű ritm usának 
ellentétet kell az értelem tudom ására hoznia, m ert különben a ritm us nem  valóságos, hanem  káprázatféle. M á r
pedig h a  a ritm us nem valóságos, úgy a m ű nem  lehet egész. H iszen több  dolognak (hangnak stb.-nek) egyetlen 
egészként való szemlélete csak ritm usosan lehetséges.”  (Uo. 97.) És valóban: egyik legnagyobb költői alkotásá
ban , a  Téli éjszakában pl. kitűnően megfigyelhető, hogy az egym ásnak ellentett motívumok, az egyes elemek 
hogyan alkotnak mesterien megszerkesztett, m egform ált ritm ikus egészet. A  kezdeti „Légy fegyelmezett!”  felszó
lítás és a  befejező „m érem ” kijelentés éppúgy az egymással összekapcsolt alkotóelemek sorába tartozik, m in t a 
felidézett képek fegyelmezett, m érnöki elrendezettségű rendszerének bárm elyike. (Bár éppen ezért pl. az Óda 
m otívum rendszerére jobban  illik a  „ritm ikus” jelző : annak zeneibb a szerkesztése ennek inkább építészeti vagy 
szobrászati alkotásokra emlékeztető feszességéhez viszonyítva.) Beletartozik azonban ebbe az organikus egészbe 
a  rím ek elhelyezése, milyensége stb. is: nélkülük nem  lesz azzá a m ű, am i. Ezek közt az elemek közt vannak, 
am elyek központibb, és mások, amelyek alárendeltebb szerepet töltenek be, két csoportba -  tartalm i és form ai 
elemek csoportjába -  azonban nem  lehet őket beskatulyázni. A mit itt sem választható el a  hogyantól : abból, hogy 
m it m ond, érthető meg, hogy m iért éppen így m ondja, és viszont: az ígyból az, hogy egyáltalán mit m ond. K é t
ségkívül igaz tehát, hogy m indig a mit határozza m eg a hogyant, a funkció, a  tartalom  a  form át. Másfelől viszont, 
m ivel csak m eghatározott form ában képes valam i m eghatározott funkciót betölteni, ez a  form áltság sem m iképpen 
nem  m ásodrangú jelenség.

Triviális hasonlattal élve: a  kalapács form ája kétségkívül alá  van  rendelve a kalapálás funkciójának, de -  m ég
pedig éppen ezért! -  a  kalapács form ájának kérdése nem másodlagos kérdés. A  kalapács kalapácsform a nélkül 
nem  kalapács, a  m eghatározott funkciót betölteni hivatott költői m űalkotás pedig azon bizonyos m eghatározo tt 
m űvészi forma nélkül nem  m űalkotás -  vagy nem  a z  a bizonyos m űalkotás. H a  pedig agyondíszíti valaki a  kala
pácsot, akkor az illető nem  „form alista kalapácsot”  alkot, hanem  kettős funkciójú tárgyat, mely részben ka lap á
lásra, részben díszítési célokra alkalmas. Ehhez hasonlóan fordulhat elő az is, hogy valaki egy forradalm i verset 
csengő-bongó rímjátékkal díszít: ebben az esetben b  funkciákettSsségről beszélhetünk. Föltételezett esetünkben teljes 
joggal elm ondhatjuk azt is, hogy e két funkció „ ü ti”  egymást, hogy e kettősség nem  ad organikus egészet -  ak ár 
a  kicifrázott kalapács esetében, sőt, részben az idézett Babits-soroknál is ezt kell m ondanunk. Csak éppen for
m alizm usnak nevezni értelm etlen dolog ezt a  jelenséget. (Nem íú/form áltságot kell sejtetni ott, ahol r o ss z  form álás
sal van  dolgunk.)

M arx  többek között ab ban  jelölte  meg az em ber megkülönböztető, m agasabb rendű sajátságát, hogy az em ber 
„az  inherens m értéket tudja  a  tárgyra  alkalm azni : az ember ezért a  szépség törvényei szerint is a lak ít”  (G azda
sági filozófiai füzetek 1844-ből, 50.) — azaz: tudatosan és egyetemes törvények szerint formálja á t az ő t környező 
külvilágot. V alóban: az alacsonyabb rendű  lényektől eltérően az em ber nem  csupán passzívan alkalm azkodik a 
külvilághoz, nem  is csupán ösztönösen form ál azon, hanem  tudatosan és m ind mélyebbre hatóan, m ind  nagyobb 
hatókörrel form álja környezetét, ennek során pedig önm agát is. A külvilágot az em bernek m ind alkalm asabb 
létezési terévé, „o tthonává” , önm agát pedig a  külvilágon m indjobban ú rrá  lenni tudó lénnyé formálja. íg y  form á
lód tak  a  Föld területei őserdőből várossá, így form álódott az em ber hom o primigeniusból hom o sapienssé, v ad 
em berből kultúrlénnyé.

A  „form alizm us” szó tudom ányos használata indokolatlan, s a  „ form a” szóhoz m a még nem  egy helyü tt hoz
zátapadó  lebecsülő értékelés is legkevésbé a  szocialista világnézet vallóinál lehet indokolt. Ideje volna megsza
baduln i tőle.

T a m á s  A t t i la

2 9



Igény  és esztétikum

(Egy film, egy könyv és egy kiállítás ürügyén)

Sim ó S án d o r Kovács János lakása cím ű filmje egy olyan, jellegzetesen kispolgári életform áról beszél, amely életfor
m a bizonyos fokig a  társadalom  á lta l m eg nem o ldo tt problém ákból következik. A ciném a d irect módszereivel el
készített film  középpontjában teh á t a  kispolgári szem lélet á ll, és ezt egy lakás megszerzésén keresztül m utatja  be. 
A kérdés általánosságát, jelentős társadalm i hatósugarát jelzi a  Kovács János név. A m egoldatlan  lakásproblém a az 
em berek nagy  hányadában  segíti kialakítani azt a  szem léletet, am elyben a  lakás célként jelen ik  m eg és fetisizálódik. 
Ez a  lakás-cél szemlélet nem  csupán azért káros, m ert esetleg etikai buktatók elé á llítja  az elérésén fáradozót, m ert 
energiáit m in d en  m ás -  legalábbis egyenlő fontosságú -  dologtól elvonja, káros azért is, m ert dogm ává rögződik -  
ideje bőven v an  rá  ! -  és megszerzése u tán  is célként jelentkezik  a  lakás. Vagyis az em bert a  saját m aga által a lakított 
környezete is m aga alá teperi, elidegenedik m unkája eredm ényétől. M ert a  fetisizált lakásban hengerelt fal im itálja 
a  ta p é tá t, ille tve „véd i”  a  tisztaságot, szőnyegvédő védi a  p ad ló t védő szőnyeget, törékeny csecsebecsék díszítik a 
v itrin t, az aszta lt, a  könyvespolcot, a  satöbbit. Egyúttal pedig egy sereg tilalomfa K ovácsJ ánosnak (használjuk m i is ezt 
a  m egjelölést). Simó Sándor film jében azt látjuk, hogy a  gyerekről, a  kulturált életrő l, emberségről lem ondott 
Kovács J á n o s  m ég alig tanu lta  m eg, hogyan kell b án n i a  gázboylerral, m áris hatalm as, vitrines kom binált szek
rénnyel ren dezte  be szobáját, sőt m á r  rá  is talá lt a  v itrin  egyetlen lehetséges díszére: a  n ippre. N em  tudja  ugyan, 
hogy m iért ra k ta  ezt az idétlenséget a  díszhelyre, csak érezte, enélkül nem  egészen Kovács Ján o s. Persze ebben nem  
csupán K ovács Ján o st kell elm arasztalnunk, hiszen K ovács Ján o s  előtt o tt a  végtelen lehetőség, a  nagyszerű ajánlat ; 
üzleteink töm egével árusítják a  giccset : ak ár b ú to rra , ak ár konyhafelszerelésre, tex tiliára  gondolunk, hogy az örök 
közhelyről, a  n ipprő l ne is beszéljünk. Kovács Ján o s b izonyára öröm mel fogja felfedezni a  bo ltban  az aranyszínre 
fu tta to tt, cicákkal vagy rokokó szerelmes p á rra l d íszített tá lcá t, és nagy álm a lesz egy n a g y m é re tű -a  szoba cent
rum át szentéllyé avató -  gépi perzsaszőnyeg. M ert K ovács Ján o s  azt látja, hogy b a rá tja , m unkatársa, akinek m ár 
„ jó l m egy” , m ilyen szépen rendezte be gyönyörű lakását. És a  legjobb ú ton indul el, am ikor átveszi -  m ondjuk -  
szövetkezeti lakását, amelyet hengerezve, csíkozva kap m eg; egyes szkeptikusok szerint azé rt, hogy a kivitelező el
titkolja a  belső vakolás hibáit.

„ A  lakás m inden  em ber legközvetlenebb és legkegyetlenebb tükre. M utasd  m eg, m ilyen a lakásod, hadd lássam, 
hogyan eszel, hogyan fekszel le, hogyan kelsz fel -  köszönöm, eleget lá ttam  !”  Bruno T au t írja  ezeket a  m ár-m ár ke
gyetlenül igényes m ondatokat. E zt úgy lehetne m ódosítani, általánosabb érvényre em elni, hogy a  lakáskultúra a 
társadalom nak  is tükörképe. H iszen az egy percig sem lehet v itás, hogy a  lakás, a  berendezés -  úgy is, m int m űvé
szeti p ro d u k tu m  -  társadalm i igényre jö tt  létre. Ilyenféleképpen az sem vita tható , hogy az épületben (a berendezés
ben is) a  társadalom  szellemi, ideológiai arcu lata  tükröződik. És m iu tán  m ind az építészet, m ind  az iparművészet 
jelen tős anyagi befektetést igényel (nálunk m a úgy is m ondhatnánk , állam i dotáción a lapuló  m űvészetek), tö b b 
nyire az u ralkodó  osztályok ideológiáját hordozta, és csak nagyon ritkán  fordult elő a  történelem  folyam án, hogy 
ezek a m űvészetek perspektívát n y ito ttak  volna egy elkövetkező, m agasabb rendű társadalom  m űvészetének. N éhány 
esetről a zé rt tu d u n k : például ilyen korán  tú lm utató  volt Egyiptom  tökéletes fajansz- és üvegművészete a  18. 
dinasztia  idején , amelynek igazi h a tása  csak jóval később volt az európai m űvészetre; Akseli G allen-K allela ipar- 
m űvészeti m unkássága a  századforduló Finnországában; L urça t forradalm a a  francia gobelinm űvészetben, Le 
C orbusier m arseille-i lakótöm b-vállalkozása (U nité d ’H ab ita tio n ), amelynek igazi jelentőségét -  érthetetlen m ó
don — a  szocialista építészet m áig nem  vette észre; vagy az orosz, illetve szovjet avantgarde iparm űvészet és építészet 
(M alevics, T a tlin , El Liszickij). Félreértés ne  essék, nem  technikai felfedezésekről beszéltünk, hanem  új szemlélet- 
m ód m egjelenéséről.

A század elején nálunk, M agyarországon is tö rtén tek  olyan irányú kísérletek, hogy új perspektívák felé tereljék 
a  m agyar építészetet (Lajta Béla) és iparm üvészetet. E redm ényeiket, esztétikai írásaikat ú tm utatóként kezelik 
szinte az egész világon, kivéve éppen M agyarországot és a  szocialista országokat, ahol a  leginkább megfelelő 
táp ta la jt k ap h a tn á  szociális szemléletük. M ert, sajnos, B reuer M arcell vagy M oholy-Nagy László m űvei M agyar- 
országon úgyszólván hozzáférhetetlenek. H olo tt m indketten  rendkívül sokat tettek  egy korszerű m űvészet m egte
rem téséért, am ely  korszerűségbe beleértették egy új társadalom  kialakulásának lehetőségét is. B reuer M arcell az  
em ber „szociális célszerűségeit”  ta r t ja  szem elő tt, am ikor új épületeit tervezi, M oholy-Nagy sem véletlenül válik a  
kollektív tervezés apostolává. (Bauhaus.)

A m i lakáskultúránk, iparm űvészetünk korszerűtlen. A szocialista társadalom  az em beri közösség gazdasági és 
eszmei m egszervezésén fáradozik. Nyilvánvaló, ennek a  társadalom nak új törvényszerűségei vannak , új esztétikai 
norm ái, hiszen Pau l Zueker szavaival élve: „M ind ig  ú jra  és ú jra  meg kell győződnünk róla, m ennyire lehetetlen a  
formai és esztétikai kérdések elválasztása a  lélektani, gazdasági és társadalm i jellegű kérdésektől ; az építészet leg
szorosabb kapcsolatban áll életünk egészével, épület és b ú to r nem  egyéb, m int nem zedékünk vitális feszültségé
nek nyom ásm utatója. így  a m ai építészet vizsgálata azonos korunk »kultúrm orfológiájával«.”  M árpedig  nálunk az 
iparm űvészet -  ebben a  kereskedelem aktív  közvetítő szerepe is nyilvánvaló -  még m indig sokban kispolgári igények 
és áb rándok  kiszolgálását célozza, ahelyett, hogy valóságos esztétikai értékek kialakítását tűzné  feladatként m aga 
elé. M in th a  kereskedelm ünkre az a  szemlélet volna jellem ző, am ely szerint a  minőség nem  foglalja m agában az esz
tétikum ot. E nnek az antidialektikus szemléletnek a  vizsgálatára ez ideig nálunk nem  került sor. A közelmúltban
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azonban a  Kossuth K iadó gondozásában m egjelent két szovjet szerző -  Kanyevszkij és O rlov -  A  ceruza feg yveréve l 
című könyve, am ely a  minőség dialektikáját, a  kereskedelem és az ipar viszonyát, a  vevő és az áru  kapcsolatba kerü
lését vizsgálja. A  könyv természetesen a szovjet ip ar körülm ényeit elemzi, ám  kétségtelenül sok hasonlóság m utatko
zik a  m agyarországi és a  szovjet állapotok között. A könyv első fejezete -  „A  m inőség d ialektikája” — a legizgalm a
sabb szám unkra, m ert itt leginkább az ipari formatervezéssel, az iparművészek helyzetével és szerepével a  társadalom 
ban, illetőleg esztétikai kérdésekkel foglalkoznak a  szerzők. A minőség kom plex felfogása az egyetlen lehetőség, 
amely m ódot nyújt a  termékek esztétikai m egm érésére is. Az esztétikumot nem  önm agában  vizsgálják a  szerzők, 
hanem  az á ru b an  (termékben) megvalósuló szociális igény függvényeként, am ely igény hozza létre az esztétikum ot. 
M i fentebb, a  m agyar helyzetet elemezve, ennek az  igénynek a  helyes irányát, korszerűségét kérdőjeleztük m eg , 
m ert úgy véljük, hogy nem  a  valóságos társadalm i m ozgás vektorainak eredője. H iszen a  szocialista társadalom  kol
lektív szem léletű, az individuum  közösségbeli m egfogalm azását h irdeti, a  kispolgári szemlélet m ögött — bárm eny
nyire uniform izál is-végső fokon m indig az egyént, az önzésében m aga körül cirkuláló szemléletet találjuk. Az igény 
tehát nem  szocialista, idealizmus volna az á lta la  létrehozo tt esztétikum tól szocialista eszmeiséget várni. T ársadal
m unknak olyan iparm űvészetet érdeke tám ogatn i, am ely a  szocialista em ber kialakításán fáradozik, hum anista , 
em berszabású. Ennek pedig egyik alapvető feltételét Kanyevszkij és Orlov így fogalm azza m eg: „Felté tlenü l fel 
kell á llítan i a  m egm ásíthatatlan sorrendet: a  művész a  term ékek nélkülözhetetlen alkotója, a  jó  minőség őrzője, 
nem  pedig  m ásodrangú személy. M a m ég gyakran alkotnak és ítélnek meg új term ékeket olyan em berek, akik n a 
gyon messze vannak a  művészettől, esztétikailag felkészületlenek.”  A gyártás irány ításában , a  tervek, term ékek el
b írálásában  a  művészek nálunk sem vesznek részt (legfeljebb a  stúdiókban), gyakran  esztétikailag felkészületlen 
em berek m egbízhatatlan ítélete dönti el egy term ék sorsát. Pedig művészeink esztétikai felkészültsége kielégítőt 
a  M agyar Iparm űvészeti Főiskolán korszerű esztétikai képzés folyik. Pogány Frigyes tavaly novem berben a  szo
cialista országok iparesztétikai szervezeteinek nem zetközi konferenciáján, V arsóban vázolta a  m agyar iparm űvészet- 
képzés helyzetét, és ott a  formatervezés alapelveként szögezte le, hogy az „an y ag b an  szerkezeti elv érvényesítésével 
nyer a  funkció végleges form át” .

Am ikor azt m ondtuk lakáskultúránkról és iparm űvészetünkről, hogy korszerűtlen, akkor azt is é rte ttü k  a la tta , 
hogy európai viszonylatban bizony nem  tartozunk  az élvonalba. A skandináv iparm űvészet végtelen gazdagsága, 
a b rit tervezés puritánsága, az antropocentrikus svájci lakáskultúra sallangm entes dekorativitása jelen ti a  világ 
form atervezésének élvonalát. A skandináv tervezésnek egyik lelkes népszerűsítője -  U lf  H a rd  a f  Segerstad -  kezdi 
így Scandinavian Design cím ű könyvét: „A z iparm űvészet azt jelenti Skandináviának, am it a  festészet Franciaország
nak, am it a  zene Németországnak vagy az Alpok Svájcnak” . Ezek a  szavak lehet, hogy kicsit e lragad tato ttnak  te t
szenek, de o tt van m ögöttük m egdönthetetlen érvként a  d án  fémművesség, a  finn szőnyeg- és szövöttanyag-tervezés, 
a  norvég zom áncedény és a  svéd üveg. Skandinávia kétségtelenül kijelölte a  korszerű iparm űvészet ú tjá t, ezt figyel
m en kívül hagyni káros közömbösség lenne. E nnek a  form akultúrának az egységessége lenyűgöző. Sikerült 
m egvalósítaniuk, hogy a  termékek szériagyártásra kerüljenek és ezáltal valóban igazi iparm űvészet legyen, nem  
pedig kézművesség. N álunk az iparm űvészeti alkotások szériagyártása jo b b ára  m ég m egoldatlan problém a, jólle
het egyes tervezőink m unkássága m ár egyértelm űen ebben az irányban hat.

Az üvegipari bem utató terem ben áprilisban volt G . V arga  M árta  üvegtervező művészünk kiállítása. A  fiatal 
tervezőnő a  közelm últban került ki a  p rágai Iparm űvészeti Főiskola üvegdíszítő szakáról, ahol jelentős mesterek 
irányítása m ellett ism erkedett a  nagym últú cseh üvegiparral. Hogy ez az ismerkedés feltétlenül hasznos volt és az 
ösztöndíjat jó  helyre fektették be, erről a  kiállítás m aradéktalanul meggyőzte a  látogató t, sőt még meg is lepte azzal 
az érettséggel, ahogy fölényes technikai ism ereteit szemlélete szolgálatába állítja  a  tervező. Szinte valam ennyi tech
nikai m egoldás szerepel a  kiállításon, am it az üvegipar ismer. Hutakész darab jaitó l -  m ilyen finom színösszeállítá
sok ! -  a  rogyasztott vitrázsokig m inden darab ja  a  díszítésben is a  célszerűséget, a  funkcionális esztétikum ot való
sítja m eg, m iálta l jelesre vizsgázik anyagban való gondolkodásról, szerkezeti ism eretekből is. Ezeknek a  terveknek 
szériagyártása sem okozna különösebb gondot, m ert G. V arga  M árta  kísérletei nem  az egyedi tervezést m isztifikál
ják , ellenkezőleg, meggyőző dekorativitásukban is egy újfajta szemléletet aposztrofálnak. G. V arga M árta  haszná
lati tárgyakat tervezett, amelyek m inden dekoratív  szépségük m ellett sem próbálják  eltagadni funkciójukat és ez
á lta l létezésük jogosságát sem kérdőjelezik meg. Ezek a darabok nem  illenének bele Kovács János kom binált szekré
nyének vitrinjébe, és Kovács Jánosnak eszébe sem ju tn a , hogy m egvásárolja őket, m ivel azt h inné, hogy ab b an , hogy 
nem  m ennek az ő vitrinjéhez, legkevésbé sem a kom bináltszekrény a  hibás. M ert K ovácsjánosban  m ár az értékek el
vesztették eredeti jelentésüket, hiszen úgy véli, ő van a  lakásért és nem fordítva; a  poharak  vannak a  v itrinért, ami 
persze m ég fordítva sem igaz, illetve ez a  viszony Kovács János szemléletének kifejezője, aki vitrinje zártsága m ö
gött p róbálja  szem elé tárn i nagyon is poros és tovább  porosodó gazdagságát. És hogy kinek a  szeme elé? H á t a 
m ásik Kovács Jánosnak és a  harm adiknak.

Fábián László
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Körkép
Szovjet d rám ák  m oszkvai színházakban

A  külföldi színházi beszám olók kiem elkedő sikerekről, ritk áb b an  nagy bukásokról szoktak születni, s a  különlegest, 
a  rendkívülit m utatják  be. M ost, h a  csak egy rövid lélegzetű cikk erejéig is, térjünk  el ettől. H a t előadás vázlatos 
ism ertetése kapcsán azt a  képet p róbáljuk  meg érzékeltetni, amellyel a  szovjet d arabok  moszkvai nézője n ap  m int 
n a p  találkozik. A szovjet színházzal kapcsolatos hazai beszámolók az u tóbbi időben szinte kizárólag a  változás, 
a  m egújulás jeleinek szám bavételére szorítkoztak. (F iatal drám aírók  jelentkezése, a  rendezők országos vitája  stb.) 
K evesebb szó esett a  szovjet színházm űvészet egységes a rcu la tának  form álódásáról, a  színház és a  közönség 
kapcsolatáról.

Két színházi est a forradalom jegyében

A  szocialista országok többségében az  ötvenes évek u tán , h a  ideiglenesen is, a  színház m egújítását célzó törekvések 
külföldi, főként nyugati szerzők m űveivel ötvöződtek. Azon alkotásokkal, am elyek em ber- és világlátás szem pont
jáb ó l nemegyszer e lm aradtak  a  hasonló szocialista m űvektől, de  form ailag korszerűbb, hatásosabb m egfogalmazást 
m u ta ttak . A szovjet színházm űvészetben a  kortárs nyugati d rám a  soha nem  já tszo tt jelentősebb szerepet. Az újítás 
a  húszas-harm incas évek szovjet színházához kapcsolódott : V ahtangov, M eyerhold örökségéhez. A hazai klassziku
sok újraértelm ezéséhez. És B recht m űvészetéhez. Csehov Három nővér Tovsztogonov és Brecht Szecsuáni jó ember 
L jubim ov rendezte előadásai je lz ik  e törekvések fontosabb állom ásait. V alam int a  Tíz nap. A Jo h n  R eed m űvéből 
készült produkció a  m aga egyediségében, szinte azt m ondhatnánk  m egism ételhetetlenségében, az eddigi törekvé
sek összefoglalását, művészi szintézisét jelenti.

Pedig  am ikor először szivárogtak ki a  hírek a  készülő produkcióról, sokan kétkedve csóválták a  fejüket. Nézők 
és szakm abeliek egyaránt. Az aggodalom  nem  volt a lap ta lan . Jo h n  R eed m űve n em  tartozik  a  d ram atizálható  írá 
sok hagyom ányos körébe. A lkalm atlan  a  konvencionális színpadi adap tációra. E nnyiben igazuk is volt. „ N ép i elő
adás két részben pantom im m ai, cirkusszal, bohózattal és sortűzzel” -  h irdeti az alcím . Ezzel nemcsak a  színpadra 
állítás sajátos voltát jelezve, de  az  előadás kettős m eghatározó m ozzanatát is.

L jubim ov és m unkatársai célja a  Jo h n  Reed-i m ű „m otívum ai a lap ján” a forradalom  korának apró mozaikokból 
épülő grandiózus színpadi festm ényét m egalkotni. S hogy ez az  örökké változó, a lakuló színpadi festmény az eszté
tikai élm ény döbbenetével hasson a  nézőre, a  kifejezési, a  m egjelenítési m ódok széles ívű skáláját vonultatták  fel : 
a  pan tom im tő l kezdve a  bohózaton  keresztül egészen a  sortűzig. És éppen ez, a  produkció műfaji kom plexitása 
a d ja  a  kulcsot a  „nép i előadás”  fogalm ának megfejtéséhez. L jubim ov, b á r Jo h n  R eed  m űvét lényegid á t a  szín
p a d ra , nem  veszi á t a  szerző szem léletét, problém alátását. Jo h n  Reed-et felhelyezi a  színpadra -  ő az előadás 
kevés szám ú állandó figuráinak egyike -  és helyébe az egyszerű em bert, a  népm esék m esem ondójának kicsit kor
szerűsíte tt a lakját ü lte ti: L jubim ov az  ő szemével nézi és az  ő szemével lá tta tja  velünk is a  forradalom  korát. 
Ez a  m esem ondó -  ne feledjük, m ind ig  igaz mesét regélt nekünk! -  keveset k o p ta tta  az iskolapadot. N aiv elkép
zelései vannak , teszem azt, egy korm ány m egbuktatásáról. (Az Ideiglenes K orm ányró l van  szó, m elynek tagjai 
egy hosstú  pádon  ülnek és a  fo rrada lm i nép néhány képviselője egyenként húzza ki alóluk a hata lm at jelképező 
lócát.) De melegszívű, igazságszerető. T réfái, a  történések lényegét sum m ázó összefoglalásai talán  durvának tű n 
nek a  kifinom ult stílushoz szokott nézőnek -  Kerenszkij pan tom im  m egjelenítésében valóban „kitörli a  fenekét az 
a lko tm ánnyal” - ,  de a  nem  éppen  „ iro d a lm i” emelkedettségű megfogalmazás m ögött a  boldogabb jövőt érdem lő, 
ép ítő  em berarcú  em ber áll.

A produkció  népi jellege azo n b an  nem  csupán az egyes jelenetek  konkrét színpadi m egfogalm azásában ju t  
kifejezésre. Az egész előadás h a n g u la tá t, stílusát ez határozza  m eg: egyszerre „egyszerűsít”  és avat bonyolulttá, 
egyszerre csap fel benne a  szilaj jókedv  s a  szívet m arkoló szom orúság, a  rem ény és az elkeseredés. M egjárja  
a  m agasságokat és a  mélységeket, hogy eljusson a célhoz. S a  cél, b á r  a  d a rab  a  forradalom  korát eleveníti m eg, 
nem  a  történelm i események színpadi újraélesztése. A cél: korszerű, hatásos fo rm ában  esztétikai élménnyé avatn i 
a  kom m unista gondolattal való találkozást.

S hogy a  célt elérje, L jubim ov az eszközök, módok sokféleségét vonultatja  fel. A m i a  m egjelenítés m ódozatában 
dön tő  elem , az nem  egyszerűen -  m in t sokan hitték és hiszik -  a  húszas évek a van tgárd  törekvéseinek újraélesztése. 
M ég csak nem  is V ahtangov, M eyerhold  örökségének feltám asztása. Ez is. De tö b b  is ennél. Érezzük itt Brecht 
szellem ét és a  szovjet színház új törekvéseinek m egterm ékenyítő hatását is. E három  á ram la t szerves egysége képezi 
a  rendező  fegyvertárát. Összefoglalás ez és egyben kezdet. K ísérlet és világraszóló eredm ény.

A  szovjet kritika feltétlen elismeréssel üdvözli a  Tíz nap sikerét. N em  ilyen egyértelm űek azonban a  vélemények,
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ha egyéb produkciókról, s főként ha  a színház jövőjéről esik szó. Egyre erőteljesebb az a kritikai hang , am ely  a  formai 
elemek eluralkodásának, öncélúvá válásának tendenciáját fedezi fel L jubim ov művészetében -  s m ivel L jubim ov 
a  T agankai színház főrendezője -  a  színház m unkásságában is. H ogy  a  „ fo rm a” Ljubimov egyik erőssége, a rra  
ak ár a  Tíz nap is példa lehet. S b á r a  vitához hozzászólni nem  tu d u n k , érdeklődéssel várjuk a  polém ia folytatását, 
am ely rem élhetőleg produkció-érvekkel teszi m ajd  gazdagabbá a  színházm űvészetet. A Tíz nap sikere szolgáltat 
alkalm at egy hatásában , következményében lényeges jelenség felfedezéséhez. Azt szoktuk m ondan i, a  színházi 
életet a  változatosság jellem zi és ennek jegyében születik a  színházi siker is. M intha éppen az új törekvések követ
keztében kezdene szűknek bizonyulni ez a  m eghatározás. A ha tá ro k  kitágultak , gyakran az ellentm ondásig  széle
sültek. S úgy tű n ik , m in tha i tt  születne a  siker is, az egymást keresztező ellentétes vonalak m etszéspontjában. M ert 
egyszerűen „változatosság” az, am i M oszkvában talán  a  legjellem zőbb, hogy a  klasszikus d rám ák  hagyom ányos 
hangszerelésű előadásainak sikere a  legm odernebb produkciók v ilághírével vetekszik? Polarizáció ez. Szakadékos 
m éretű. De nem csak a  színház polarizálódott, a  közönség is. G ondoljuk  m eg, nagyságrendben m ilyen jelentős, 
ízlésében, felfogóképességében m ennyire differenciált közönség szükséges ahhoz, hogy évadokra szóló d iadal
m enetté avassa például Gogol Holt lelkek előadását (még Sztanyiszlavszkij rendezte), és ugyanakkor világsikerre 
emelje a  Tíz nap, az előbbitől szögesen eltérő színházi élm ényét. És ez is hozzátartozik a  szovjet színházm űvészet 
m ai arculatához.

A művészi cél azonossága, s a  realizálás m ódozatának különbsége az  első élmény, amellyel a  V ah tan g o v  Színház 
produkcióját, Bábel Lovashadseregének előadását jellem ezhetnénk. R égó ta  esedékes találkozó vá lt ezzel valóra: 
az első. De nyugodtan  hozzá is tehetjük: nem  az utolsó. Bábel m űvészete m ég újabb és újabb vállalkozókat toboroz 
m ajd, akik m egpróbálják jo b b an , hűbben átlényegíteni a  Lovashadserege.t a  színpad m ás-törvényű v ilágába. Az ú t
törőknek kijáró elismerés azonban az övék, a  színész Salevicsé, a  rendező-asszisztens D obronravové, Voroncové.

A Lovashadsereg, csakúgy m int a  Tíz nap, az eredeti m ű „m o tív u m ain ” építkezik: nem az ad o tt a lkotás dram a- 
tizálását célozza, hanem  a  m eghatározó lényeg színpadi ú jraterem tését. A játék  ive a  visszavonulástól az ellen- 
tám adásig rajzolódik, s e kereten belül tárja  elénk a katonák életét, küzdelm ét. Sálevicsék, de a  rendező Szimonov 
törekvése sem az volt, hogy egységes, pergő drám ai történetté  avassa az előadást. Célja a  forradalom  katonájának 
bem utatása: ki volt, m i volt, m ik voltak céljai, vágyai. És a  Lovashadsereg ebben rokon a tag ankai Tíz nappal. 
H a  a  Tíz nap eszmei lényegét ugyanis ab ban  sum m áztuk, hogy korszerű, hatásos form ában esztétikai élm énnyé 
akarja  avatn i a  kom m unista gondolattal való találkozást, akkor a  Lovashadsereg a kommunista gondo latért, eszmé
ért harcoló vörös katonák portréinak, az em berarcú em ber festm ényének m egalkotására tör.

Régi, kedves ismerőseink elevenednek m eg a  színpadon: H lebnyikov, Vityagajcsenko, K urgyikov, K ozin ... 
T alán  kicsit m ásnak képzeltük el őket, de így is ismerősek, rokonok. Szimonov rendezése im ponáló határozottság
gal állítja sz ínpadra  a d rám át, ritm usban ném ileg vontato ttan , d e  é rtő  és érző szeretettel bon tja  ki a  sorok, törté
nések szálait. R endezői vonalvezetésének egyik oldala azonban többeket tiltakozásra késztet. Id ő n k én t ugyanis 
Szimonov m in th a  m egrettenne, hogy nem  elég meggyőző, nem  eléggé m agával ragadó m indez, s ilyenkor a  látvá
nyosság, a  hatásosság külsőleges eszközéhez folyamodik. (Lovasroham  megjelenítése egy leeresztett sövénykerités 
m ögött, ah o nnan  csak az elfutó emberek feje és a  villogó kardok látszanak  ki, s más, hasonló stílusú megoldások.) 
Az ilyen ihletésű látványosság idegen Bábeltől. Sőt, ellentétes vele. A  részmegoldások bírálhatósága m ellett azon
ban  ott a  produkció  egészének művészisége, az az élm ény, am ely a  néző szám ára ünneppé tu d ja  av a tn i a  találko
zást a  forradalom  katonájával. És ez a  legfontosabb.

A V ahtangov Színház a Győzelem N apján  m u ta tta  be a  Lovashadsereget és a közelgő ötvenedik évforduló jegyé
ben játssza. M éltó  alkalom  az ünnep és a  m ű szám ára.

Két este a MHA T-ban

A sirállyal d íszített függöny pontosan fél hétkor emelkedik a  m agasba. Alekszandr Stejn, a  nálunk  is ism ert szovjet 
drám aíró (Hotel Astoria c. darab já t a  V ígszínházban játszo tták) ú jab b  m űvét a  Művész Színház m u ta tta  be. 
Az özvegy nem csak a  cselekmény, de a  m ondanivaló, a  p roblém alátás szempontjából is m ai d a ra b : őszinte, meg
rendítő  élm ény. A legnehezebbet vállalja, a  szembesítést, a  szubjektum  legőszintébb érzéséből fakadó te tt és 
következmény ellentm ondásának művészi feltárását. Az ellentm ondás tudatosítását.

Hogy pontosabban értsük m eg a  darab  társadalm i gyökereit, a  háborúhoz kell visszanyúlnunk. A hhoz a  hábo
rúhoz, am elyben húszmillió szovjet em ber ha lt meg. A szovjet nép  a  történelem  legnagyobb á ld o za tá t hozta a 
győzelemért. És nincs olyan család, amelyet ne é rt volna veszteség. Z ója, M atroszov form átum ú hőst ta lán  keveset 
ism erünk, de aki m eghalt, aki életét áldozta ebben a küzdelem ben, az  m ártír  volt : hős. S a  szovjet em b er tiszteli 
a  hősöket, értékeli áldozatukat. O lyan érzés ez, melyet csak tisztelni, m egérteni szabad. És mégis. B árm ily jogos is 
a  fájdalom , nem  szabad, hogy az érzés ú jabb  tragédiák elindítója legyen. Hogy a  szerétéiből m ítosz fakadjon, 
a  veszteség em berfelettivé növesztett kultusza, amely az élők ellen fordul és megakadályozza boldogságukat.

M int ahogy Az özvegy hősei saját emberfelettivé vált szeretetük á ldozata ivá  lesznek. Csadajev éveken á t  vitrinben 
őrzi felesége katonasapkáját, kitüntetéseit. Esténként m egterítenek az elhunytnak, még poharába  is kitöltik  az italt. 
Igazi lényét mítosszal helyettesítik, s bá r m aguk sem tudják , p ó to lha ta tlanná  avatják. Az élet a zo n b an  nem  áll 
meg. C sadajev m egismerkedik Lizával, a  m agányos orvosnővel. Az ismeretségből szerelem , s a  szerelemből 
házasság lesz. Ez a  fordulópont. Az a  mítosz, m elyet Csadajev egy tiszta érzés emlékeként szőtt az  e lhunyt köré,
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most gyerm ekeiben ellene fordul. F ia  elköltözik, m ert nem  tu d ja  elviselni, hogy apja még egyszer m egnősült. Nem 
bíró ő, csak á ldozat : oly m élyre növesztették benne az ű rt, hogy  meggyalázásnak érzi betöltését. L iza jó  szóval, 
apró kis asszonyi ravaszkodásokkal p róbálja  összetartani a  széthulló  családot, de am ikor C sadajev lánya, Ászja is 
elmegy, összeroppan, feladja a  harco t.

K egyetlen  d rám a  ez; őszinte, em beri. N em  az elhunytak érdem eit kisebbíti, az élők boldogságát óvja. Szembe
sít, értékeket m ér s ítélkezik. Az értő  és érző ember nevében m o n d  íté le te t, s ha  vannak is, ak ik  nem  fogadják el ezt 
az íté le te t, m e rt vannak ilyenek, gondolkodásra kényszerít.

Bogom olov, a  d a rab  rendezője bonyolult feladat előtt állt. Az özvegy kétarcú m ű: a  lassan tornyosuló és váratla 
nul, bén ító  erővel lezúduló v ih a rt példázza. Rendezőileg ez a  m ásodik rész tűnik m egoldottabbnak. Az elsőben, 
ahol gyorsabbá, pergőbbé kellett volna avatnia a  ritm ust, ő m ag a  is elm erülni látszik a  részletekben. I t t  azonban 
elem ében v an . A harc  heve m agával ragad ja  őt is és az em beri szituációkat úgy növeszti á t színpadi helyzetekké, 
hogy m axim álissá tegye az összecsapás hevességét. De nem csak a  küzdelem , a boldogság ritk a  perceinek rendezői 
m egfogalm azásában is remekel. Ilyenkor m intha lágy zene r itm u sá ra  lépkedne a  szó halkabb  ' esz, dallam osabb.

M oszkvában m ások a  színházi szokások. Az előadások fél hé tko r kezdődnek, de negyed h é tko r m ár szinte 
m indenki o tt van . És h a  m ár o tt v an , o tt is vacsorázik. M ert M oszkvában a színházban szokás vacsorázni. Szend
vicset, te á t , kávét. A büfé tekintélyes nagyságú terem  szendvicses tálakkal, üdítő italokkal dúsan  m egrakott 
asztalokkal. L eülünk, m egvacsorázunk, s m ire a  felszolgálónőt is sikerül m egtalálnunk, hogy kiegyenlítsük a  szám
lát, kezdődik az  előadás.

Az e lő térben  két em berm agasságú csizma. H átrább , m in t az  ab lak  előtti virágok sora, érdem rendekkel dúsan 
ékített m in iszteri kabátok villognak. íg y  indul a hagyom ányokat p róbázta tó  vállalkozás, Korosztiljov Don Quijote 
harcbaszáll c. d rám ájának  előadása a  Művész Színházban. K orosztiljov egy filozófiai v ita  színhelyévé avatja 
a színpadot, s e  m ű sajátos követelm ényrendszere nemcsak ism eretlen , de  idegen is a  M űvész Színház hagyom á
nyaitól, stílusától.

M aga a  d rá m a  egyetlen kérdés vizsgálata: szükség van-e n ag y  eszmékre, kellenek-e olyan em berek, akik egész 
életüket egyetlen  hatalm as cél szolgálatába állítják? A tézist Szedoj, a  sarkutazó képviseli. E llenfele a  m indenkit 
kiszolgáló, kocsonya-gerincű Szuvorin, az Ú j idő c. lap  k iadó ja  és tulajdonosa. Szuvorin szerin t a  nagy eszmék 
semmit sem  érnek : ha  szétosztjuk az  em berek közt, az egyes em bernek  csak garasok ju tnak . És egyébként is, az 
emberek aljasok, nem  érdem lik m eg, hogy valaki rájuk áldozza é le tét. Az elvont vitát szimbolikus figurák, jelenetek 
sora avatja  érzékletessé. M egjelenik a  megszemélyesített D on Q uijo te , a  X X I. század ű rp iló tá jának  özvegye, de 
m egelevenedik Szedoj jövője is. A  nagy eszméből, az Északi-sark m eghódításából reklám  lesz, női fehérnemű 
és cipőfűző cégér. Szedojt azonban  nem  lehet e ltántorítani. E lin d u l, s b á r  a cél előtt elpusztul, h a lá la  e lőtt hitet 
tesz a  küzdelem  értelmessége m ellett.

Az a  nagyfokú elvontság, tételszerűség, amely a hasonló fogantatású  m űvek sajátossága, sok veszélyt rejt az író 
s a  színház szám ára. A  m űvészileg, esztétikailag értékes e redm ény csak ab b an  az esetben jö h et lé tre , h a  a  gondola
tiság, a  tételszerűség harm óniába olvad a  megjelenítéssel : a  h a rc , az  egymással végsőkig küzdő em beri indulatok, 
célok leplében lép  fel. Korosztiljov vállalja  a  tézis-antitézis feszítő ellentétpárját, de a  két ellenpólust nem  tudja  
egyenrangú figu rába  lényegíteni. A tézisből csak az elszántság, az  önpusztító következetesség jelen ik  meg. Színe
sebb, összetettebb az antitézis, Szuvorin, s m iután  egy zseniális színész, K torov alakítja, m ég lenyűgöző is. Igaz, 
a  szimbolikus alakok kellő igazolást nyú jtanak  Szedojnak, de a  két felfogás harca érzékeny veszteséget szenved.

K orosztiljov olyan drám ai fo rm át használ, amely m a m ég szinte ism eretlen a szovjet d rám airodalom ban . Ez 
érdem e, de  ebből ered hiányossága is. Csak a hagyományos m egjelenítési forma felbontásáig ju t  el. Hogy egy más 
rendszer koord in á tá i közt egységbe is foglalja a  felbontott v o n alakat, m ár m eghaladta erejét. És a  színház sem 
tudott igazán  segíteni. Rajevszkij nagy  szakmai tudással á llítja  sz ínpadra  a  d rám át, de érezhető bizonytalansággal 
mozog e szokatlan  m ű stílusútvesztőiben. E zért is ügyel inkább  a  jelenetek  önálló m egkom ponálására. Ezen belül 
viszont ragyogó m ozzanatokat lá th a tu n k .

A Don Quijote harcbaszáll kísérlet volt. Egy új drám ai form a első jelentkezése és a  színház hagyom ányt próbáló 
vállalkozása. S m in t ilyen, m egoldatlanságaival együtt isjelentős. A zon első lépések közé tartozik, am elyek a  Művész 
Színház m agas szin tű  művészi hagyom ányait kívánják egyesíteni a  m odern  színházművészet ú jab b  eredményeivel.

Két előadás — két színház

Nem a  siker élm énykényszere, a  tanu lság  megfontolandósága késztet rá , hogy a  Puskin Színház előadásáról is 
beszámoljunk. L eonyid A ndrejev 1908-ban, egy eltiport fo rradalom  u tán , a  reménytelenség éveiben ír ta  Életünk 
napjai c. d rá m á já t. Hősei fiatal értelm iségiek, s egyetlen összefogható cselekményszála egy k ita rto tt lány  szerelmé
nek tö rténete . M e rt nem  igazi d rá m a  ez a  szó hagyományos érte lm ében , inkább ballada: a  n ih il, az értelmiség 
tehetetlenségének, kiszolgáltatottságának balladája. Figurái a b b a  a  kategóriába tartoznak, am elyet „felesleges 
em ber” címszó a la tt tárgyal az irodalom történet, s amelyhez an n y i m űvészi példát szolgáltatott az  orosz irodalom .

Az Életünk napjait 1908 és 1917 között szinte m inden színház eljátszotta. Nemcsak siker volt, szimbólum  is. 
Egy kor, egy osztály társadalm ilag  hitelesített „művészi helyzetjelentése.”  Az a  fajta drám a, am ely nem  a  külön
böző in d ítta tá sú  szereplők összeütköztetésével tiltakozik a  kor ellen, hanem  m aga a d rám a lázad  és lázit.
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1917 után a darab aktualitása megszűnt, lekerült a színházak műsoráról. Később a „cári múlt átkos öröksége” 
elfeledtető pecsétjét is ráütötték. Most, ötven év után a Puskin Színház bemutatta. Önkéntelenül is felbukkan 
a kérdés: miért? Nézzük az előadást...

Ravenszkij rendezése lefejtette a darabról annak eredeti leplét, a felesleges ember írói problémáját, és 
helyébe a szerelmi vonalat állította. A végletes kiszolgáltatottság ábrázolásából így született meg a kaméliás 
hölgy sikertelen utánzata, ahol az igazi szerelem megmenti az elbukott lányt. A szentimentalizmust azonban 
Ravenszkij nemcsak a darab „eszmeiségévé” avatta, de ábrázolási módnak is elfogadta. A szereplők mozgatásá
ban, a szituációk rendezői megfogalmazásában ugyanazt az édeskés, hamis túl-érzelmességet ju ttatta  érvényre, 
mint amellyel az író eredeti világlátását helyettesítette be.

A tragédiából érzelmes melodráma lett. A szívet markoló zokogásból sikert remélő látszatpityergés. De tegyük 
hozzá: ez csak a mi véleményünk. A szovjet színikritika — legalábbis azok az írások, amelyeket e sorok írója ismer
nem osztja teljes mértékben ezt a nézetet, ö k  is érzik, fel is vetik a „m iért” kérdését, de válaszukban nagyobb 
részt helyesnek, eredményesnek ismerik el a színház tettét.

A Komszomol Színház az utóbbi időben alapozta meg népszerűségét a moszkvai nézők körében. S ez első
sorban A. Efrosznak, a színház új főrendezőjének munkáját dicséri. Efrosz a fiatal rendezők generációjának tagja, 
Ljubimov, Tovsztogonov mellett az ő nevével szokás fémjelezni az „újat akarókat”.

Efrosz „nyugtalan” színházzá avatta a nem is oly rég még alig ismert Komszomol Színházat, a nyugtalanság
nak abban az értelmében, amely élményt akar nyújtani a nézőnek, mélyre vájót, elgondolkoztatót. És J .  Volcsek- 
ben, a Törvényszéki krónika szerzőjében értő, tehetséges társat találtak a törekvéshez. 17-18 éves fiúk állnak a bíró
ság előtt. A vád: megöltek egy embert. Miért? A vállvonogatás, amivel válaszolnak, részegek voltak, feleletnek 
kevés, tanulságnak ijesztő. S aztán jönnek a tanúk : szülők, barátok, tanárok vallanak, mentik vagy ítélik el a bűnö
söket -  és önmagukat.

J . Volcsek modern hangszerelésű műve nem az egész pert, csak a bizonyítási eljárást emeli át a drámába. És bíró
sági jelenetek közt eleveníti meg azt a harcot, amelyet a megölt ember fia, Szergej folytat a galeri szabadlábon 
levő tagjaival. Hárman adnak neki randevút éjszaka a kihalt városrészben. Amikor mégis elmegy, meglébálják 
előtte az üveget. Most megisszák a vodkát, aztán visszajönnek. A fenyegetés nyílt, egyértelmű, de Szergej marad. 
Kihívó, de önmaga bátorítására is egyre hangosabban ismételt szavaival: „Várok! Várok!” - é r  véget az előadás.

A darab rendezői, Adoszkin és Efrosz sajátos kettősség jegyében vitték színre a drámát. Egyrészt a narrátorként 
fellépő népi ülnök figuráját használják fel, hogy látványos egyértelműséggel, közvetlenséggel apelláljanak a néző 
igazságérzetére, másrészt pedig éles elidegenítő mozzanatokat iktatnak be. (A bíróság a per kellős közepén torna
gyakorlatot végez, a tárgyalás végén tánczenére sorakozva vonulnak ki stb.) Ez a rendezői megoldás fellazítja 
a darabot, nagyobb magasságokat, félőbb mélységeket eredményez. Lényegét tekintve azonban inkább érdekes
nek, mint sikeresnek nevezhető. Nincs összhangban az író módszerével, csupán rendezői eszköz.

Bár hat előadás, hat szovjet darab, nem nyújt elégséges alapot az általánosításhoz, mégis egyetlen egy szem
pontból kíséreljük meg az átfogóbb kitekintést. A színház jövőjét a kortárs hazai drámák határozzák meg. Moszkvá
ban harminc színház van és a színházak repertoárján műsort-meghatározó számban szerepelnek a szovjet dara
bok. És ez még csak Moszkva. A Tyeatr, a szovjet színházművészeti folyóirat, statisztikát közölt a száznál nagyobb 
előadásszámot elért művekről. A szovjet drámák száma kettőszáz felett volt. (A listavezetők egyikét, az Irkutszki 
történetet például több mint száz színház játszotta mintegy két és fél ezer előadásban!) Ha ehhez hozzászámítjuk 
még a „szériában” futó darabokat is... Ez persze félrevezető: a viszonylagos választék nem ennyivel nagyobb. 
A számok ijesztő nagysága a méretek különbözőségéből fakad. S talán nem is az a feltűnő, hogy mennyivel többet 
mutatnak be. Inkább az, ahányszor a már bemutatottat játsszák. Mert a szovjet drámákat összehasonlíthatatlanul 
tovább és többször játsszák, mint a magyar műveket. Gyakran évekig. Miért? Nem, nem azért, mintha ennyivel 
jobbak lennének hazai alkotásainknál. A választ ismét a Tyeatr adja meg. Felmérést végeztek, reprezentatív sta
tisztikai vizsgálatot. A több mint háromezer megkérdezett évi tíz bemutató megtervezésére -  klasszikus külföldi, 
klasszikus hazai, kortárs külföldi, kortárs hazai -  kapott jogot a felmérést végzőktől, és hat premiert a mai szovjet 
drámák számára tartott fenn. Ezt az arányt tartotta helyesnek. Döntésüket meg is indokolták. Mert ezekben a mű
vekben, igaz, különböző színvonalon, de „róluk szól a mese” . Ezért szeretik. És tanulságnak ez sem kevés.

Szilágyi János
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Kritika
PRÓZA

írta: Béládi Miklós

J u h á s z  F erenc: Mit tehet a költő?

Juhász Ferenc könyve, a Mit tehet a költő? író- és müvészportrékat, méltatásokat, nyilatkozatokat, 
alkalmi írásokat és önvallomásokat gyűjt egybe, nagy gonddal megtervezett ciklusokban. Első da
rabjai még 1955-ben íródtak, a legújabbak nem sokkal a kötet megjelenése előtt, 1967-ben. A két 
dátum is jelezheti, hogy a kötet Juhász Ferenc egyik perdöntőén fontos művének ígérkezik, hiszen 
ez a majdnem másfél évtizedes időszakasz volt a tanúja költészete teljes újjáalakulásának. E tízegy
néhány esztendő során A virágok hatalma, A tenyészet országa, Harc a fehér báránnyal, Virágzó világfa 
című verseskötetei láttak napvilágot, s e művek mindegyike nemcsak a magyar költészetről, de ma
gáról a költészetről, a modern líra új lehetőségeiről és határairól szőtt elképzeléseinket is újragondol- 
tatták. A Mit tehet a költő? a kötet-értéken túl azért mutatkozik jelentősnek, mert a költő személyes 
„beleszólása” a Juhász-vitába — a közvetett és közveden vallomás változatos formáiban. Ismerve 
költészetének intellektuális telítettségét, képzeletének „eposzi terveit”, prózájának akár olvasatlanul 
is előlegezhetjük a megkülönböztetett figyelmet -  ha nem is a tévedhetetlenséget, vagy az egyetlen 
érvényes önértelmezés előnyét, a személyes érdekeltségű magyarázat költészetének némely vonását 
mindennél meggyőzőbben világíthatja meg.

A könyv legnagyobb értéke nem is kereshető másban, mint az ars poeticát fogalmazó vallomások 
szervesen összeépülő, egymást magyarázó és teljesítő sorában. Igaz ugyan, hogy a kötet írásai tár
gyuk szerint eléggé szerteágazóak. Az első rész az elődöket, Csokonait, Petőfit, Arany Jánost, 
Madách Imrét, József Attilát idézi és kortársak portréját festi, a részletezés igényével vagy aforiszti- 
kus tömörséggel: Kassák Lajosét, Vas Istvánét, Simon Istvánét, Nagy Lászlóét. A másodikban 
Kodály Zoltántól, Tamási Árontól búcsúzik; Ferenczy Béni művészetének állít emléket. S csak a 
harmadik, a kötetnek majdnem a felét kitöltő rész tartalmazza a szó szerinti önvallomásokat, az 
„eredetről és a küldetésről”, a „költő hétköznapjai”-ról, verseskönyveiről és verseiről s a költészet 
hatalmáról és reményéről. Ám ha nem ily közvetlen formában és tárgy szerint is — a személyes val
lomás, az eszményt kereső érdekeltség, a költészet és a művészet változatairól, lehetőségeiről szóló 
elmélkedés minden egyes írását átjárja. Akkor is, ha néhányszor a tárgyra irányuló intellektuális ki
fejtés egynemű módszerét választja. Szenvtelenül tárgyias leírással egyetlenegyszer sem találkozunk 
a kötet lapjain, még a legkorábbi írásokban, az 1955-ös keltezésűekben, a Csokonairól és Petőfiről 
szólókban sem. Miközben az elődök alakját és szerepét néhány erős vonással fölvázolja-saját ügyé
ről, költőeszményéről s a költő hivatásáról is beszél. A prózai közlésben megcsillan a személyesség, 
a mondanivaló kifejtésében szerephez jutnak a költői képek, a próza lírába hajlik át, a leírása fogalmi 
jelentések síkjáról át-átvált a képek és képtársulások sugalmazásának a szintjére.

Juhász Ferenc „versprózáknak” mondja a kötetébe szedett írásokat -  némi nagyvonalúsággal és 
csak megközelítő pontossággal. Mert a Mit tehet a költő ? írásai majdnem fele részben a prózai fogalmi 
közlés stílusának és műfaji lehetőségeinek keretein belül maradnak -  akkor is, ha vallomásos érde
keltségűek — s csak a másik részhez sorolhatók lépik át a vers és próza határát, és teljes joggal csak 
ezek nevezhetők Juhász szóteremtésével „versprózának” — elfogadottabb meghatározással élve, 
költői prózának. A kétféle szemlélet és nyelvi stílus elkülönítését nehezíti, hogy a kötet jó néhány 
írását próza és „verspróza” közötti átmeneti változatnak kell tekinteni, mert fölváltva él a prózai 
jellegű, tartalmi mondanivalót hangsúlyozó fogalmi kifejtés és a versszerű, versbe kívánkozó költői- 
ség, a vallomásos önkifejezés lehetőségeivel. Ha az írásokat az időbeli egymásutániság fonalán ha
ladva tekintjük végig, akkor is azt vesszük észre, hogy a próza tartalmi elsődlegességet közvetítő 
módszerét a költői stílusban megszokott érzelemkifejezés, képszerűség és költői emelkedettség kezdi 
fölváltani. Szemléletben és stílusban a köznyelvi normáktól távolodva, egyre nagyobb szerepet kap-
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nak írásaiban a füzérszerűen szövegbe ékelődő metaforasorok. Az intellektuális tartalmak fogalmi 
síkon maradó, szoros rendhez igazodó kifejtését körülfonják, helyenként el is nyomják ritmikus 
költői szerkezetek, a halmozás, fokozás és ellentétezés eljárásmódjai. Csokonairól, Petőfiről, Arany
ról, Simon Istvánról szóló írásai vagy a legújabbak közül a Természet és költészet, A legyőzött csillag
szőrű bárány címűben a fogalmi közlés elfogadott változatához igazodik; ezekben az írásokban az 
értelmező, kifejtő szándék az uralkodó. Ugyancsak legújabb keltezésű írásai sorából néhánynak a 
tárggyal és a céllal ellentétesnek tetsző stíluskezelése a szembeötlő, sőt kihívó jellegzetessége (Párizsról 
és a költészet lényegéről, A művészet boldogsága, A költészet hatalma és reménye). Ez utóbbiakat olvasva, jog
gal merül föl a kérdés : meddig mehet el a prózai közlés a költészet nyelvi eszközeinek felhasználásá
ban? Juhász Ferenc a Mit tehet a költő? több darabjában és igen sok részletében nem hajlandó tudo
mást venni ízlésünk normáiról, a prózastílus és köznyelv szoros összetartozásáról, hanem némely 
versének fblsoroló-halmozó eljárásához hasonlóan megkísérli, hogy a próza lehetőségeit is kitágítsa. 
Az ellenérzést nem az váltja ki, hogy néhány írás érthetetlenné homályosul a több oldalra terjedő 
felsorolások hosszadalmassága miatt. Érthetetlenséggel, követhetetlen logikájú képsorozatokkal 
sehol nem találkozni a kötet lapjain. Juhász a prózai közlés arányait, arányosságát bontja meg a fel
soroláshalmozással és az intellektuális, köznyelvi megegyezésekkel fordul szembe valahányszor az 
„első természet” aprólékosan részletező, nem emberi világát idézi elénk. Nem az történik tehát, hogy 
Juhász fegyelmezetlenül, az értelmi tisztaságról lemondva, átadja magát a szóburjánzásnak, a ver
bális sodrásnak, hogy mindenáron különbözni akarjon. Nagyon is észrevehető rend szerint megszer
kesztett írás például a fölsorolással tüntető A költészet hatalma és reménye vagy A művészet boldogsága. 
Mellettük már a bizarmak érzett Egy költő portréja nyáralkonyifényben című 1956-ban megjelent, Vas 
István arcképet nem is találjuk a prózai közléssel teljesen ellentétes jellegűnek. A módszer pedig a 
régebbi és a mostani írásokban az alapelvek tekintetében sokszor hasonlónak bizonyul. Az Egy 
költő portréja jellegzetességeket tár föl: hogyan szövődik össze a prózai közlés a versbe kívánkozó kép
rajzással, leíró tartalmú megállapítás költői emelkedettséggel, tárgyszerű rajz a legszemélyesebb 
gondolatokkal. Előbb az „alkonyba izzó délután” elevenül meg, a közvetlen környezet, az étterem 
nyári terasza, jövő-menő vendégekkel és a napfényben ragyogó utca. De ez a terasz bárhol is lehet
ne, mert nem az a lényege, hogy pontosan hol is található. Csak színteret ad és alkalmat kínál ah
hoz, hogy az alkonyba izzó délutánon gondolat és vízió, értelmezés és emlékezés együtteséből két 
egymásra rajzolódó portré vonásai kibontakozzanak: Vas Istváné és magáé Juhász Ferencé. Egyik 
a másikra állandóan rávetül, de némely ponton meg elkülönül egymástól. S miközben Vas István 
testi alakja, éppúgy mint költészetének néhány meghatározó vonása, rákerül a portréra, azon időben 
Juhász Ferenc saját emlékeinek hullámzásába is belemerül, és ekkor már verset ír a gyermekkorról 
meg a költészetről -  „már idehull a lábam elé a gyerekkor aranypénze, hull, hull az aranyeső, 
aranyzápor, aranybuborék, aranyvihar és elborít és beföd”. Az Egy költő portréja nagyon találóan és 
magvasan értelmezi Vas István líráját és költői egyéniségét, helyenként tehát célja és tárgya szerint 
intellektuálisan és elvontan tartalmat közvetítő; másszor viszont érzelemkifejező és képek nyelvén 
beszélő. Elvont és megelevenítő, tárgyszerűen célra irányuló és a mondatépítmények fölsorolásával 
hangulatot ébresztő. Egyszerre gondolatot kifejtő és képszerűen költői ez a stílus -  valóban „vers
próza” vagy költői próza.

A versprózának ezt a módszerét az tartja életben, hogy a legtöbb írás hangsúlyozott gondolati 
csomópontokra épül, s e csomópontok körül létesül a versszerű elemek gyakran önállósuló, de a ki- 
váltó gondolattal legalábbis laza kapcsolatot megőrző hálózata, melyben a képek özönlése szaba
don érvényesülhet. A gondolati csomópont a kisebb írásokban is fölismerhető. Csokonairól azt mond
ja, hogy élete csupa nyomorúság és megaláztatás; költészete csupa derű, csupa fegyelem. Petőfiben 
a szigorú munkaszeretetei, az önmagát teremtő képességet látja meg. Aranyt érzékeny lelkiismerete 
felől értelmezi; József Attilát onnan, hogy fölszólít a tökéletességre. Tamási Áront az Ábel-regé- 
nyek egy mondatából érti: „Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” Vas 
Istvánhoz a Nicolaus Cusanusról írott vers egy sora viszi közel, az, hogy „ellentétek keresztezési 
pontja vagy magad is”. Simon István lírájában az emberek szeretetét látja jellegadó vonásnak.

A példák tovább sorolhatók, majdnem mindenütt föllelhetnénk a középponti gondolat szerkezetet 
teremtő és szabályozó szerepét. A szerkezet a gondolat pillérein nyugszik, s e pilléreket fonják körül 
a látszólag szervetlenül özönlő képek és fölsorolások. Ez a szerkesztésmód, mely gondolati közép
pontokkal köti meg és világítja át a képtársulást, a végeláthatatlannak tetsző képosztódást — Juhász 
epikus jellegű költeményeinek is jellemző építkezési formája, mint Az Éjszaka képei, József Attila
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sírja, A halottak faggatása, örvénylések Bartók Béla körül, Történelem címűekben is. A „megtervezett 
ihlet” jelét láthatjuk ebben a megoldásban. A „képzelet époszi terveit”, a „teljes összefoglalás pa
rancsát” hordja magában Juhász Ferenc költészete és ezért törekszik arra, hogy verseiben magát 
a természetet, a dolgokat és az „egész lét csodálatos fejlődéssorozatát”, a „bánat és virágzás”, „ha
lál és újjászületés” összetartozását -  a dolgok és létezők halmazának „óriási gombolyagát” egyide
jűén érzékeltesse. Juhász szerint a költészet mind ez ideig sok mindent nem mondott ki, nem nevezett 
meg a világból -  a mai költő feladata, hogy ezeket a hiányokat eltüntesse. Mindezt legtöbbször 
áradó, zuhatagszerű fölsorolásokkal érheti el, ügyelve arra, hogy a halmozás áttekinthető rend sze
rint szerveződjön meg. A „költői halmozás a létezés gyönyörűsége” -  írja.

Nem az tehető kérdésessé tehát Juhász „versprózáiban”, hogy a gondolatot, értelmi közlést, tartal
mi igazságot veszélyeztetik a költészetének stílusára emlékeztető versbetétek, mert a logikai rend igé
nyét soha nem téveszti szem elől. Ha az arányosságot meg is töri felsorolásaival, a mondanivaló sza
batos kifejtését stílusa nem gátolja, az előbb már említett Költő a világegyetemben ciklus darabjaiban 
sem. Mert érezhetjük terhesen részletezőnek A költészet reménye és hatalma című írásban a népnevek 
listáját, a növények, madarak, bogarak, férgek, halak szerveinek előszámlálását, az „emberalatti 
lét” személytelen vegetációjának monoton fölidézését — tagadhatatlan, hogy ugyanakkor ez az írás 
is tételekbe szedhető gondolatokat közöl; egy költői elmélkedés és látomás szigorúan logikus rendje 
szerint festi meg a költő mai helyzetét és a költészet egyik lehetőségét, az „emberiségfogalmakban, 
égitest-fogalmakban” gondolkodás igénye szerint. Juhász a „mindent-fölhasználás” programjához 
híven jár el, valahányszor a képhalmozás és jelentésfokozás eljárásait alkalmazza. Leginkább e 
program megvalósíthatóságát gondolhatjuk kérdésesnek. Költészetéről szólva is elhangzott már az 
aggály, hogy a vers elbírja-e vajon mindazt a terhet, amit Juhász Ferenc rá akar bízni a költői ki
fejezésre. A Mit tehet a költő ? írásait olvasva, még világosabban jelenik meg előttünk vállalkozásának 
kockázatos volta. Mindent föl akar használni, hogy a közvetlenül létező jelenségeket és az elvont 
törvényszerűségeket egyidejűén fogalmazza meg. Ember és világ érintkezésének problémája köti le, 
s az érintkezésnek úgy kívánja teljes viszonyrendszerét megalkotni, hogy az embert a természeti 
világban is szemléli, az egysejtűektől a világegyetem kozmikus beláthatatlanságáig terjedő létezés 
részeként. Azt tartja, hogy a költészet lényege a kép, mert a kép maga a megnevezett valóság. „A 
líra nemcsak a világ tükre, de a líra : a világ maga. Garcia Lorcának csak annyiban van igaza, hogy 
a költői kép értelemátvitel is ! De a költői kép lehet maga a megnevezett valóság. Megjelenhet köz
vetlenül a versben, szerep vagy foglalkoztatás nélkül, önmagát adva, önmagát megvalósítva.” S 
ugyanitt azt is mondja, hogy „jó lenne (és kellene) hatalmas összefoglalását adni versben minden 
tudásnak és létezésnek, hiszen a lírai összefoglalás semmiképpen sem azonos a természettudományi
val vagy filozófiaival.” Juhász át akarja élni a világot közvetlenül és elsődlegesen, de az ismeretanyag 
fölhalmozásával a csupán elképzelhetőt is teljesen magáénak szeretné tudni. Ebből látható, hogy 
Juhász legsajátább törekvése nem a stílus szintjén, nem is a verspróza megszokott arányainak szándé
kos eltúlzásában jelentkezik, hanem a költői program és magatartás alakításában. Mert a Mit tehet a 
költő? írásaiból is leszűrhető, hogy a megnevező képre óriási, a megismeréssel legalábbis rokon fel
adatokat hárít, s a költészet hatalmát oly módon szeretné megnövelni, hogy a vers a személyes átélés 
és a teljes fogalmi lényeg kimondása révén eljusson az „önismeret” és „létismeret” új fokára.

A költői képnek a szürrealisták tulajdonítottak először kivételes jelentőséget, avval, hogy a vers 
pillérévé avatták. Breton a „képek mindenekfeletti valóságáról írt; Aragon arról, hogy mindenfajta 
„megismerés útja a kép”. Juhász nem a szürrealisták egyenesági folytatója, bár hozzájuk is vissza
nyúl, felismeréseiket hasznosítja, midőn költészetének alapelveit fogalmazza. Egymagában azon
ban nem elégedhet meg a szürrealista képteremtés eljárásával -  a két távoli dolog összekapcsolásá
ból kigyulladó „kép-fény” véletlenszerűségével -  sem általában az avantgarde eszközeivel, mert a 
képet „mindenség-nagy” és „világ-hordozó” jelentőségűvé próbálja fejleszteni. Főként saját költői 
gyakorlatából tudjuk, de a Mit tehet a költő? néhány írása ismét figyelmeztet, hogy a költői kép és 
egyáltalán a költészet befogadó képességét három irányba kísérli meg kiterjeszteni: intellektuális 
és mitologikus tartalmak, s ezen kívül jelentésmentes leírások fölvételére akarja alkalmassá tenni. 
Nemcsak átalakítja a költői képet, hanem a természetét újítja meg. Azért van erre szüksége, mert 
egységben akarja látni az emberi és természeti világjelenségeit, a múltat és a jövőt, a földi létezést 
és a kozmikus egyetemességet. Világában megnő a tárgyak autonómiája, de ezzel együtt a költői 
személyiség szerepe nem elmosódik, hanem kiteljesedik. Emberit, természetit és névtelen anyagot 
zsúfol költészetébe -  a Mit tehet a költő? írásaiból láthatóan tervszerű tudatossággal.

38



Képes lehet a költészet mindennek megszólaltatására, „megnevezésére” ?
Az elméleti megfontolások inkább a tagadó választ részesítik előnyben;Juhász költészete viszont 

az igenlés mellett dönt és arról győz meg, hogy ez a kísérlet, minden kockázatosságával, „költőiet- 
lenségével” egyetemben, a magyar lírában -  de nemcsak ott -  új, eddig ismeretlen világot hódított 
meg. Juhász nemcsak ismeri és becsüli a hagyományokat; a hazait testvérien közel is érzi magához. 
Petőfiről, Aranyról, Adyról, József Attiláról ünnepies emelkedettséggel tud csak szólni. Vállalja 
a megőrző szerepét, a folytatható hagyományt művébe olvasztja. De a megőrzéssel egyenrangú fela
datának gondolja az újat keresést -, ha nem fontosabbnak! Juhász költészete a költői szerepvállalás 
tudatossága és újszerűsége szerint is József Attila és Weöres Sándor utáni fejezet. Nagyon jól érti, 
hogy szétváltak a huszadik századi magyar költészet útjai, de azt is vallja, hogy magasabb szinten 
ellentétes tartalmú eredmények is összefoglalhatók egyetlen életmű keretében. A valóságot kutató 
értelem és a mitológiát teremtő emberiség-aggodalom, a hagyományok forrásából merítő versbeszéd 
és a legújabb irányokkal rokonságot tartó monoton prózai recitativók tárgyilagossága -  együtt al
kotja meg Juhász költői világát. S amikor mindezt megfogalmazza, a „mondd el magad emberiség” 
legszebb ars poeticákra emlékeztető sorait leírja, nemcsak önmaga szándékát önti szavakba, hanem 
nemzedékének igényét is kifejezi. Juhász Ferenc -  és nemzedéke -  a hagyományokat őrizve-védve 
újraértelmezi az írói felelősség törvényeit: az „emberiségben gondolkodás” új kívánalmai szerint.

A Mit tehet a költő? írásai ennek a magatartásnak rajzolják föl gondolati hátterét, egymást keresz
tező és kiegészítő vonalait. Szigorúan pontos és mámorosán patakzó mondatokban, az „eredettől” a 
mindenségig. Mindeddig legteljesebben és legkövetkezetesebben értelmezve, hogy a magyar iroda
lomban is nagyot fordult az idő.
{Magvető, 1967)

LÍRA
írta: Fiilöp László

Zelk Zoltán: F ö lfo rrt az ég

Művészi alkat és emberi sors kettőssége-feszültsége végigkíséri Zelk Zoltán egész költészetét. Igazá
ban önfeledt éneklésre született egyéniség, mindenből dalt fakasztó tehetség; a mindennapok vilá
gának poétája lehetett volna belőle, mégpedig az elemi életörömök, egyszerű érzelmek boldog köl
tője. Életútja azonban másfelé sodorta, mindig nehezebb terepre, mint amilyenre vágyott. A kor 
szüntelen belevágott a magánéletbe, a harmónia égtájai alól a küzdelem övezetei felé sodorta. Meg
rendülése pedig épp akkor ért tetőpontra, amikor kiderült, hogy a birtokolni vélt összhang homok
vár volt csupán. Az ötvenes évek derekától kezdve Zelk mindenekelőtt az illúziók elvesztésének, 
összeomlásának megírására kényszerült. A spontán fakadó ének, a kiegyensúlyozottságot sugalló 
dal visszaszorult -  most már hosszú időre, talán végképp - , az alapvető gondok számbavételének 
feladatát emelte lírája alaptémájává. Előző verseskönyve — a Tűzből mentett hegedű — örökítette 
meg a kínzó lelkiismeret szavát megszólaltató számvetés és fájdalmas önelemzés ez ideig legsúlyo
sabb periódusát. A mű új szakasza valószínűleg az Alkonyi halászat-tal kezdődött, mégis igazuk van 
azoknak, akik a Tűzből mentett hegedű kapcsán újrakezdésről, metamorfózisról beszéltek, mert ez 
a könyv a válsága mélypontjára jutott ember elszánt önmegváltási kísérlete volt, -  a személyiség 
integritását védelmezni igyekvő elszántság dokumentuma. Művészetének egy időre veszélybe került 
hitelét állította vissza az önboncolás következetes -  ha nem is teljes -  végbevitele által, méghozzá 
kikezdhetetlenül. A tragikum átélése a vallomást újra a líra, az alkotás magas régióiba emelte. A ké
tely, a védettségből való kivágódás és a perifériára zuhanás fájdalma, az elhagyatottság gyötrelme, 
a kedély dúltsága, az önkritika és az emlékezés kínja kiégetett a versekből mindenféle idegen, rontó 
anyagot. A leplezetlen kitárulkozás igénye elsöpörte a visszafogó gátakat, felszabadította az ,,én”-t 
az öncenzúra rossz fegyelme alól, s a megszenvedett őszinteség leolvasztotta a hamis vagy felszínes 
rétegeket. Az emberi válság -  mint annyiszor a líra történetében -  ezúttal is bő forrásokat nyitott a 
költő számára, a lírai hős felnövekedett nehéz sorsa átélésének magasáig, az ihlet addig felfedezetlen 
maradt élményövezeteket lényegített költészetté. A dráma „végigjátszása” -  ha nem lehetett is be
fejezett, minden tekintetben lezárt és teljes -  mégis a katarzis kegyelmében részeltette az átélőt.
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A vezeklő szembenézés, a különböző konfliktusok átérzése nemcsak lesújtotta, de edzette-erősítette 
is a lélek teherbíró képességét. A fájdalommotívumok ellenpontjaként felbukkant a versekben a 
mélységekből való kiéneklés tisztító öröme is. Érthető az is, hogy a vereségek, veszteségek, tévedések 
meg az egyedülmaradás keservei magasabbra szították az életvágyat s a visszatalálás reményét. 
„Hólepte szívvel” bár, de meg tudta őrizni az élet alapvető értékeiben való hitét, s a másoknak jobb 
sorsot kívánó-remélő emberség gesztusait is.

Kissé talán messziről indulva közelítünk Zelk Zoltán legújabb kötetéhez, de úgy véljük, ha a kul
csot, a „fogást” meg akarjuk lelni, innen kell kezdenünk a vázlatos áttekintést, mert a Fölforrt az ég 
nemcsak a különbségeket mutatja az előző szakaszhoz képest, hanem a folytonosságot is jelzi, szoro
san kötődik a korábbi esztendők terméséhez. Erősen gyökérzik abban a közegben, amelyet a Tűzből 
mentett hegedű, a fejlődésmenetbe való visszatalálás állapotát leíró verseskönyv feltárt számunkra. 
A tisztítótűzből kimentett „hegedűn” szólalhattak meg ezek az újabb dallamok is, a most elénk lépő 
személyiség ott újhodott meg porából, s lényegében itt is ugyanaz maradt; „mindössze” az történt, 
hogy intenzív élménnyel ajándékozta meg a sors, s ez az élmény megint felfrissítette az alkotókedvet, 
megörökítést kívánt. A remény, melyet a költő már csak másoknak ajándékozott volna, végül őt 
sem kerülte el. Épp annak újratámadásából fakad a Fölforrt az ég egyik legerősebb szólama. Az 
életvágy, a magányból menekülés éltető segítségre talált, az értelmes-szép élet álma közelebb került 
a beteljesüléshez. A válságos életszakaszokat megjárt ember az öregség küszöbén -  „hatvan év tér
del már mögöttem” -  váratlanul találkozik a felgyújtó élménnyel, s a „vén reményt” felélesztő- 
megifjító szenvedély, a szerelem, az élményvilág középpontjába kerül, napként ragyogja be a költő 
mindennapjait. Ám ebben a ragyogásban az árnyak is élesebben kirajzolódnak. A harmonikus ér
zelmek mellett a disszonanciák érzülete is nyomon kísérhető.

Mert ne feledjük: a Fölforrt az ég lírai alaphelyzete tulajdonképpen a magányosság, az öregedés, 
a még messziről derengő, de máig eleven -  és máig fájó — emlékek idézésének szituációja. Igaz, 
hajdani konfliktusai inkább csak átszűrtén jelennek meg mostani vallomásaiban, távolodni próbál 
tőlük, azok hangulati-életérzésbeli következményeit jeleníti meg. Az egykori tévedések, csalódások 
és kudarcok mintegy háttér gyanánt derengenek az egyedüllét és az olykori reménytelenség verssé 
fogalmazott tényei-jelenségei mögött. Cselekedeteire, életútjára visszapillantva, nemegyszer támad 
fel benne a fiaskó lehangoló érzése, de ez a múltba tekintés nem kifejezetten elemző; a számvetés 
igényétől áthatott magatartás nem oly szembeötlő már, mint például a Tűzből mentett hegedű-ben 
volt. A magas hőfokon izzó önelemzés helyett az újabb költeményekben inkább egy alapjában elé- 
gikus hangoltságú állapotrajz példáit találhatjuk. Ritka ezekben a kitörő fájdalomkiáltás, a magára 
sújtó önvád sem túl gyakori, az életút ellentmondásait összefoglaló szándékkal feltáró gesztus sem 
szapora, a magába metsző önirónia is alig jellemzi ezt az attitűdöt. Mint említettük, jobbára elégi- 
kus a tónus, de nem a csöndes, kiegyensúlyozott lélekállapotot tükröző elégiázó modor hatja át a 
verseket. A kötet egészét tekintve : jóval több nyugtalanság-feszültség vibrál a sorokban annál, hogy- 
sem a kedély a halk elégikusság fokáig higgadhatna. A kiküzdött örömet rendre megzavarják a 
múltból felsajgó emlékképek, „nem szűnik az árnyak rémuralma” (Szüntelen), a lábadozó kedv 
le-lehorgad, s néha még a „de hát olyan mindegy” (Ki mint veti ágyát) szomorúsága-egykedvűsége 
is megkísérti a vallomástevőt. Nemkülönben a zuhanás rosszérzése, az elfulladt kísérletek nyomában 
járó megtörtség, a szerencse hűtlenségét panaszló keserűség (Hát ezt is megpróbáltam). Nehezen 
tud szabadulni az árvaság nyomasztó érzéseitől is. A kietlen egyedülség néha már a tevékenység 
értelmét, az emberi lényeget adó tettek hasznát s értékét is megkérdőjelezteti a költővel; a sivatagi 
magányosság élményhelyzete olykor egészen elkeseredett, szinte indulatos panaszkodásra készteti ; az 
éltető emberi kapcsolatok megritkulása olyan érzületet vált ki benne, mintha légüres térben kellene 
élnie, küzdve az értelmetlenség lidércnyomásával is (November, Nem áll eléd).

Az önfeltáró, állapotfestő vallomások érzelmi anyaga tehát többnyire rezignált, enyhén-erőseb- 
ben diszharmonikus, a magánnyal küszködő lélek gondjait-bajait tükrözi. Ebből a hangoltságból 
egyrészt a szegényekhez való odatartozás tudata-érzése emeli ki a személyiséget, másrészt a termé
szetélmény, illetve az idegen -  de az emberi közösség okán mégis rokon -  embersorsok átélése oldja 
valamelyest a magányosság szorítását. Ám ezek mégiscsak mellékmotívumok, az igazán felszabadító 
élmény a megtalált szerelem. Az egyedüllétből menekülő költő számára reményt csillant ez a szere
lem, a felejtés és megújulás lehetőségét ígéri.

Talán legfontosabb motívuma a Fölforrt az ég-nek az M-mel jelzett ciklus. A találkozás, a fölgyújtó 
pillanat, a kibontakozó szerelmi érzés eltéríti valamennyire a költő figyelmét a hajdani közéleti sze-
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replés során megélt konfliktusokról, vereségekről. Némi egyszerűsítéssel azt is mondhatnánk: az in
tim élménykor visszaszorítja-elhalványítja az érzelemvilág egyéb tartalmait. Pontosabban: beol
vasztja magába a személyiség élményanyagának más mozzanatait. A magányosság, az öregedés, az 
emlékezés, a remény megtartásáért való folytonos készenlét, a természetélmény, a sorsláttatás : 
mind-mind a szerelmi érzéstől fölfénylő ragyogásból nyerik sajátos fényüket, színezetüket. A szere
lem, a bensőséges emberi viszony formálja-alakítja az érzelmek valamennyi alkotóelemét ennek a 
két esztendőnek a lírájában. Az egyéniség a maga konfliktusait, gondjait és nosztalgiáit mindenek
előtt ebben az alapszituációban éli át.

Korántsem egynemű helyzetről, pszichológiai állapotról van itt szó. Jellemző rá, hogy csak igen 
áttételesen kapcsolható a közélethez, az ember par excellence társadalmi létéhez, az „itt és most” 
konkrét valóságához. Mondhatni: „idődén” s kifejezetten intim élményanyag ez, a magánélet, a 
szubjektív sors ritkán adódó harmonikus pillantainak és jóval gyakoribb konfliktusainak a foglalata. 
Egyáltalán nem tisztán harmonikus az élményhelyzet, mert hiszen nemcsak megváltást jelent, de 
újabb gondokat-gyötrelmeket is. A megénekelt szerelem szinte „késő kegyelem” színezetet kap, s a 
jóleső bizonyosság mellé a kételyt, a bizonytalanságot állítja. A felszabadultságnak, az örömnek, a 
megelégítő kapcsolatnak megvan a paradoxona, nyugtalanító kettőssége. A vallomásokban ellen
tett érzések-sejtelmek-nosztalgiák ütköznek össze.

A versek elbeszélő-epikus elemeket is tartalmaznak, mintegy elmondják az érzések történetét, fel
sorakoztatják a találkozás nem feledhető epizódjait (December, Lásd, élni szeretnék, A reggel négy
szögében, Nem kérdezem stb.). Természetesen: még ezekben sem az elmondáson van a hangsúly, 
hanem a vallomáson, a nyílt önfeltáráson. Akad példa, amikor a lélek felszabadult szárnyalása, az 
érzelmek önfeledt játéka alakítja a költeményt (December) ; ez a típus azonban igen ritka a kötetben. 
Mámoros dal, igazi örömének alig-alig található ebben a szerelmi lírában. A motívum érdekessé
gét, izgalmát épp az adja, hogy a költő vonzások és taszítások kettősségét éli át, s ez a szüntelen fe
szültség drámaivá fokozza az ide tartozó vallomásokat. A megtalálás örömét megzavarja a félszeg- 
ség, a bizonytalanság, az elvesztés félelme. „Ki azt hittem, eztán veled, / még soha ilyen egyedül” 
-  olvassuk egy helyütt, s ez a meglepő kijelentés sejteti, hogy a magányosság árnyai most is kísérte
nek, a feloldódást a különös egyedüllét -  néha egyenesen növekvő -  érzése ellenpontozza. A hűségre 
kötelező emlékezés, a Sirály-ban gyönyörűen elsiratott kedves emléke és a feltámadt új érzelem 
egymás mellett élése is növeli a lélekállapot rejtett feszültségeit. Fokozza a harmóniát megzavaró 
disszonáns motívumok erejét egy másik mozzanat is. Szembe kell néznie a költőnek azzal a vissz
hanggal is, ami ezt a „rendhagyó” viszonyt kíséri. A kívülállók ítélkezése, az álszent morál, a méltat
lankodó -  s egyébként ténylegesen méltatlan -  pletykaszínvonalú „beleszólás” érthetően zavarja a 
lélek nyugalmát -  bizonyítja néhány költemény a ciklusból (Ha tegnap megölöm, M, Válasz). 
És végül : nem csupán ezekkel a tényezőkkel kényszerül számot vetni, nem is kizárólag a viszony 
belsőleg megélt pszichikai ellentmondásaira odafigyelni. Ráadásul meg kell küzdenie a leplezetlen 
önfeltárás vágyát béklyózó konvenciókkal, reflexekkel is. A megvallás és elhallgatás, a vallomáskény
szer és rejtőzködés, a megörökítés vágya és a kibeszéléstől való visszariadás : -  mindez egyszerre van 
jelen a tudatban. A kötet címadó versét nagyon kifejezően és jellemzően zárja ezekkel a sorokkal : 
„Jaj, mit beszéltem! dehogyis / akartam ezt elmondani! / dehogy akartam mindenek / előtt föl tépni 
ingemet, / ingem alatt a mellemet! — / így jár, ki álmában fecseg... / De egyszer tán fölébredek / 
s mindent letagadok, / példát a kövektől veszek, / a köveknél némább leszek, / a köveknél mélyeb
ben hallgatok.”

A versbe emelt érzelmek, az átlényegített helyzetek, a magatartás minőségei természetesen nem 
hagyománynélküliek a líratörténetben. Az úgynevezett reveláció nem különösebben szembeötlő 
a Fölforrt az ég-ben. Persze az eredményt elsősorban az adott életművön belül kell szemügyre ven
nünk. Nem egészen abba az irányba mozdult ez a líra, amit az előző kötet alapján esetleg elképzel
hetett az olvasó, de a lényeg mégis az, hogy a változás nyereséges; érdekes színfolt került a palettá
ra ; az arckép hiteles és rokonszenves ; az életmű új elemekkel bővült. Ha az uralkodó érzelmek ki
bontakozását tekintjük a vallomásokban, az érzelmi mélységet és összetettséget fürkésszük, alkalma
sint a redukáltság benyomása is felébred bennünk ; a költői világkép gondolati töltését is csak egy
két vers (pl. Nincs, Könyörgés hozzá, aki fölkelt a sínekről) jelzi közvetlenül, de a spontán ihlet a 
maga arányai között hiteles vallomáslírát teremtett. Ha föltétien kategorizálni kellene, jobb híján 
ösztönös alanyi lírikusnak nevezhetnénk őt, elvontságra, bölcselkedésre, megtervezett nagyszabású 
vállalkozásokra nemigen hajlamos, éneklő vallomásköltőnek. A mű sikere esetében nyilván a friss,
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közvetlen élmények bőségén fordul meg, hiszen képzeletét, alakítóképességét csak a primer, tény
legesen megélt, a mindennapok menetében életét végigkísérő impressziók -  emlékek és jelen idejű 
élmények -  mozdítják meg. Ez a tulajdonság Zelk Zoltán művészetének olyan sajátossága, ami az 
egyéni színt biztosítja, s egyben — természetesen -  kiméri annak határait is. Ideálja az átlagemberi 
közvetlenség, az élmények reális köznapi alapszintjét megőrző verstípus, amelyet egyébként nem
egyszer meseien stilizált, a népköltészettel rokonságot tartó vagy éppen szürreális elemekkel is gaz
dag! t-színez. A spontán líraiság az önkifejezés során jobbára a dalszerkezetű, a bonyolultabb struk
túrákat egyszerűbb változatokkal helyettesítő alakzatokban tárgyiasul, legyen az prózavers vagy 
akár kötött formájú versszerkezet.

A kötetbeli versek két esztendeje Zelk Zoltán költészetének termékeny periódusa volt, és sorsa ke
gyelméből az elkövetkező időkben a mostaninál is fentebb körözhet. Az alkotói kedv és az újabb 
élmények befogadására való készenlét szövetségéből még színes-gazdag fejezetek születhetnek. Az 
érdekes folytatás biztosra vehető, ám az irányt -  az alkat és a pálya ismeretében úgy véljük -  nehéz 
volna „megjósolni”. Meglepetéseket várunk.
(Magvető, 1967)

SZÍNHÁZ 
írta: Barta András

Hamlet — Szegedi Szabadtéri Játékok -  1967
Őszintén megvalljuk, némi előítélettel vártuk a Hamlet szabadtéri bemutatóját. Noha a produkció 
nem oszlatta el teljes mértékben minden előzetes aggályunkat, elöljáróban szeretnénk fenntartás 
nélküli elismerésünket kifejezni a produkció művészi vezetőinek és elsősorban Vámos László ren
dezőnek (aki ezúttal a díszleteket is tervezte) azért, hogy a kedvezőtlen körülmények ellenére is 
magasrendű művészi élményben részesítette a közönséget.

Talán méltánytalanságnak fog tűnni a produkció gátló tényezőinek kiemelése, de enélkül nem 
adhatunk reális beszámolót az előadásról. Vegyük hát sorra a legfontosabbakat.

Közismert tény, hogy a szegedi Dóm tér színpada — az ideális semleges vagy semlegesíthető 
háttér kínálta lehetőségekkel szemben -  a maga konkrét „díszletével” milyen nehézségeket támaszt 
a rendezői, díszlettervezői koncepció tekintetében. A hatalmas templom teljes semlegesítése, dísz
letelemek segítségével, megoldhatalan feladat. Marad tehát a részleges neutralizálás lehetősége, 
vagy az, hogy a templom egyes részeit (kivételes esetben az egész épületet) belekomponálják a 
díszletbe. És természetesen a két eljárás kombinációja. Anélkül, hogy itt most részletesen taglalnánk 
az így kínálkozó megoldások művészi értékét, csupán annak megállapítására szorítkozunk, hogy 
e konkrét háttér mindenképp eleve megalkuvásra készteti az itt megrendezésre kerülő előadások ter
vezőit. Ez a környezet adta díszlet nemhogy felszabadítaná a művészi fantáziát, hanem -  ritka 
kivételektől eltekintve -  inkább megköti azt. És hogy a Hamlet nem tartozhatik e ritka kivételek 
közé, úgy véljük, nem szorul bővebb igazolásra.

A vizuális megkötöttség mellé egy nem kevésbé súlyos akusztikai tehertétel is párosul. Az, hogy 
ezen a hatalmas térségen hangosítás nélkül nem lehet játszani. És a legtökéletesebb technikai meg
oldás sem szüntetheti meg a mesterséges hangtovábbítás keltette zavaró tényezőket. (A szegedi 
megoldás pedig korántsem tökéletes. Nem sikerült például teljesen kiküszöbölni a visszhangeffek
tusokat.) Ha elfogadjuk is, hogy a hangszóró megközelítőleg természetesen közvetíti a színészi 
beszéd hangszíneit és modulációit, valamint a kísérőzene funkcionális elemeit, akkor is számot kell 
vetnünk néhány legyűrhetetlen zavaró tényezővel. Például azzal, hogy míg az egyhelyben tar
tózkodó színész beszédét viszonylag élethíven halljuk, addig a helyzetét változtató beszélőnél már 
nemcsak a mozgás természetellenesen felnagyított zajai hatnak zavaróan, hanem az indokolat
lannak tűnő hangintenzitás váltakozások is. És nemcsak mi zökkenünk ki a játékból, hanem a színész 
is, aki természetesen mindenkor a legelőnyösebb mikrofontávolság betartására kénytelen törekedni. 
Ez dikcióját, mozgását, testtartását, gesztusait egyaránt előnytelenül befolyásolja. Feladata nem
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mindig megoldhatatlan, de nagyon gyakran jár megalkuvással. Úgy véljük, szintén nem szorul 
bővebb bizonyításra, hogy az olyan precíz és tudatos színészi munkát igénylő színmű esetében, mint 
a Hamlet, ez a gátló tényező fokozott nehézséget jelent.

Harmadik előzetes aggályunk már az előadott müvei, pontosabban Shakespeare Hamletjének 
szabadtéri és konkrétan szegedi, Dóm téri előadásával kapcsolatos. A dán királyfi tragédiája a 
meghatározás tág értelmében kamaradarab, és mint ilyen színházban vagy szabadtéren egyaránt 
intim, zárt, kontemplativ elmélyedésre serkentő atmoszférát kíván. Ezt az észrevételünket nemcsak 
arra a kizárólag külsőséges tényre alapítjuk, hogy a shakespeare-i műben mindössze három vagy 
négy nagyobb teret és személyzetet igénylő jelenet van, hanem elsősorban arra, hogy lényegét a 
gondolati tartalom alkotja, -  a látványos elem legfeljebb ennek kiegészítője vagy kontrapunktikus 
kiemelője lehet. Márpedig a Szegedi Szabadtéri Játékok közönsége joggal igényli a látványosságot is.

Végül említsük meg, hogy Vámos László az 1962-ben, az ő rendezésében bemutatott és 1964-ben 
részben új szereplőkkel felújított nagy sikerű Madách színházi előadásának szabadtéri átültetését 
kapta (vagy vállalta) feladatul, s ez csak részben jelentett előnyt számára. Az azonos szereplő- 
gárda, jelmez és kísérőzene, és nem utolsó sorban saját zártszínházi rendezése legalább annyira meg
köthette kezét, mint amennyire feltehetőleg megkönnyíthette munkáját a színészek kész szöveg
tudása vagy az alapkoncepció kidolgozott volta. Alighanem csak úgy tudott munkához látni, ha 
függetlenül a már adott tényezőktől, az első mondattól az utolsóig újra végiggondolta, újraalkotta 
a rendezést.

Az eredmény mindenesetre erre utal. És ez éppen az előadás, a rendezés legfőbb erénye, hogy 
valamennyi közreműködőnek volt ereje, elegendő művészi leleménye és kitartása újra végiggon
dolni és nehezebb feltételek mellett újraalkotni a produkciót.

Úgy véljük, beszámolónk legfontosabb feladata ezen újraalkotás tényezőit kiemelni. Ehhez azon
ban arra is sort kell kerítenünk, ami a Madách Színház-i előadásból szinte maradéktalanul szárma
zott át a szegedi produkcióba. Örömmel nyugtázzuk, hogy ezek kivétel nélkül pozitívumok, kö
vetkezésképpen az újabb színpadra állítás javát szolgálják.

Vámos László elévülhetelen érdeme — és úgy gondoljuk, ez avatta rendezését az elmúlt eszten
dők egyik méltán legnagyobb sikerű alkotásává -  a mű világos, közérthető, minden erőltetettségtől 
mentes, korszerű értelmezése. Megfogalmazásában Hamlet, az egyik legbonyolultabb és legössze
tettebb shakespeare-i hős szinte közénk lépett; immár többé nem neuraszténiás különc, nem vívódó 
szellemalak vagy éppen valamely elvont politikai eszme, jellembeli tulajdonság megtestesítője, 
szimbóluma. Ember, a szó köznapi és magasztos értelmében egyaránt, és nem holmi kuriózum, 
művi úton konstruált szélsőség. A szituáció, amelyben megoldást kell találnia, az a szélsőséges, 
és nem ő, Hamlet. Nagysága többek között éppen abban van, hogy e szélsőséges, bonyolult hely
zetben a hétköznapi ember bizonytalanságával és -  ha kell -  magabiztosságával mozog. Rend
kívülivé pedig azok az aktív vagy passzív megnyilvánulások avatják, amelyekre az adott szituáció
ban kényszerül. Reneszánsz humanizmusa így válik időszerűvé, magától értetődően lefordíthatóvá 
mai nyelvünkre, mai szituációkra. Ez a minden vulgarizálástól mentes, legjobb értelemben vett aktu
alizálás hatja át az egész rendezői koncepciót, ez hozza életközeibe a dráma valamennyi alakját 
és helyzetét, teremt normális kapcsolatokat Hamlet és a többi szereplő között. Vámos ezzel a 
rendezéssel az élő színház legfontosabb elemére tapintott és előadásának rendkívüli sikere nagyrészt 
ezzel magyarázható. Ha ehhez még hozzátesszük, hogy a produkció éppen az alapkoncepció le
tisztulásának vonatkozásában fejlődött igen sokat az elmúlt évek során és ebben a felújításban, 
akkor egyszersmind a korszerű rendezői magatartás leglényegesebb elemét is kiemeltük.

A másik maradéktalanul „átmentett” sikertényező: az összecsiszolt, kipróbált művészegyüttes, 
élén Gábor Miklóssal, akinek mesteri Hamlet-alakításáról immár kötetre menő irodalom született. 
Feltétlenül elismeréssel kell megemlékeznünk a társulat egészéről az egységes játékstílus megtartá
sáért és továbbfejlesztéséért.

Ugyncsak az 1962-es bemutatóból ismerjük már Kurtág György modern hangvételű, kifejező 
kísérőzenéjét, amely hivalkodás nélkül szolgálva a rendezői koncepciót, rendkívül ökonomikusán 
tartalommal tölti meg a rövid színváltozásokat és kiemeli a zenei aláfestést, vagy méginkább értel
mezést kívánó momentumokat. Mialkovszky Erzsébet jelmezei a szabadtéri környezet szabta 
feltételek között is hiánytalan illúziót keltettek, és ami ennél is fontosabb: tömören jellemezték az 
adott alakot, biztosították a könnyed, fesztelen mozgás lehetőségét, kifogástalanul illeszkedtek az 
új díszlethez.

43



A Vámos László tervei alapján készült díszlet a szabadtéri előadás legszembetűnőbb újdonsága. 
A hat hatalmas, hasáb alakú, a közönség felőli oldalon reliefszerűen kiképzett, mozgatható idom, 
valamint a kétoldalt két-két, az előbbi hatnál jóval terjedelmesebb, hasonló alakú és kiképzésű 
záróelem hármas funkciót lát el : megpróbálja szükség szerint semlegesíteni a Dóm adta látványt, 
hátteret szolgáltat a játékhoz és mozgásával különböző térformákat alakít ki. A semlegesítési tö
rekvés eleve kudarcra ítélt. A templomot csak akkor nem látjuk, ha „szemlesütve” nézzük az elő
adást, márpedig ez tartósan márcsak azért is lehetetlen, mert időnként (nagyon helyesen és rend
kívül artisztikusan) a rendező-tervező is igyekszik a játékba vonni a folytonosan szemünkbe tola
kodó dóm-hátteret. Ez kiváltképp a temetői, valamint a záró jelenetben járt maradéktalan sikerrel. 
Persze ekkor is csak a játék intenzitása tudja feledtetni velünk a Fogadalmi-templom kapuzatának 
eklektikus stílusát. Ami viszont Vámos díszleteinek önmaguk nyújtotta háttérrajzát és térfor
málását illeti, erről csak a legnagyobb elismeréssel szólhatunk. Mind a tömegjelenetekben, mind 
pedig a zártabb epizódokban a játék puritán stílusához igazodó hatást keltenek, és így a rendkívüli 
nehézségek ellenére időről időre helyre tudják állítani a körülmények által folytonosan veszélyez
tetett stílusegységet.

A látványosság iránt megnyilvánuló, az előbb már említett igény arra késztette a rendezőt, hogy 
a nagyobb személyzetet kívánó jeleneteket, és általában a ki- és bemeneteleket átkomponálja. 
Hic et nunc ez nélkülözhetetlen, mégis legsikeresebb megoldásaiban (például az első tróntermi 
vagy az Egérfogó jelenetben) sem ad hozzá a mű lényegéhez, inkább elvonja kissé róla a figyelmet. 
Itt említenénk meg, hogy Hamlet atyjának megjelenítése ezúttal is kifogástalanul sikeres volt: 
a hátulról kékes fénnyel megvilágított, mértéktartó sejtelmességgel megszólaló szellem nem félel
metes, nem túlzottan misztikus, hanem inkább szuggesztív-parancsoló benyomást kelt, -  a jelenet 
így mintha az ifjú Hamlet belső monológjának felbontása lenne. Jó elgondolás az egymást gyorsan 
váltó színhelyek szimultán kialakítása és berendezése, — kivitelezésük azonban a világítási beren
dezés hiányosságai következtében nem járhatott teljes sikerrel.

Színész és szerep között ritkán tapasztalható olyan összeforrottság mint Gábor Miklós és Hamletja 
között. Erről a tudatos színészi remeklésről aligha mondhatunk többet mint azt, hogy nemcsak 
képes volt alkalmazkodni a megváltozott adottságokhoz, hanem egyszersmind előnyére is fordítva 
azokat, alakítását továbbfejlesztette. A hatalmas térségben, különösen a színpadtól távolabb ülők 
számára teljesen elvész a mimika jelentősége. Ezt Gábor Miklós a végletekig kifejező testmozgással, 
a belső cselekvést nyomatékosító gesztusokkal hiánytalanul tudta pótolni. Minden megjelenésének 
vagy távozásának a következő vagy lezajlott jelenet hangulatával harmonizáló koreográfiája van; 
testtartása, mozdulatai, belső változásainak, emocionális vagy intellektuális reagálásainak tuda
tos, de sohasem erőltetett kivitelezéseként hatnak. Szövegmondásában Shakespeare textusának 
és Arany János fordításának minden szépsége hivalkodás nélkül, az elő beszéd természetességével 
érvényesül. Sohasem aknázza ki az ismert, közszájon forgó részleteket, a bravúr-monológokat, 
néha szinte csak átsiklik rajtuk, mint azok a mesterek, akiknek éppen a legnagyobb nehézségek 
megoldása jelenti a legteljesebb kielégülés örömét is. Személyes kapcsolatot tud teremteni minden 
egyes nézőjével, úgyszólván azt az érzést kelti bennünk, hogy az adott pillanatban alakítja ki mon
dandóját, magatartását, mozgását, gesztusait, holott mindez nyilvánvalóan a fentebb vázolt 
modern koncepció hiánytalan megvalósításának és az állandó, nyughatatlan, tudatos újraalkotás
nak eredménye.

Kiemelkedő alakítás még Ajtay Andoré Polonius szerepében. A tiszteletet parancsoló megjelené
sű, hebehurgyaságból, szívjóságból, kicsinyes konformizmusból összeszőtt tragikomikus alakot úgy 
állítja elénk, hogy mindez szinte magától értetődő egységbe olvad tolmácsolásában. Mozdulatai, 
önelégült nevetései, sokatmondó hangsúlyai, közhelyes tirádái egyszerre rokonszenves és taszító 
alakot állítanak elénk, olyat, akinek halála éppoly ostoba, mint élete volt. Polonius megfogalmazása 
mindenkor a Hamlet-előadások egyik „legrázósabb” problémája, megoldása ezúttal kifogástalan. 
Tolnay Klárinak most csak artisztikusan szép mozgását és hibátlan dikcióját emelnénk ki. Gertru
dis nem hálás, jobbára passzivitásra ítélt szereplő, és bár Tolnay megformálásában a kiváló együttes 
egyenrangú tagja, a kivételes képességű művésznőtől átütő erő, szuggesztivitás tekintetében többet 
vártunk. Bessenyei Ferenc Claudius királyát a kelleténél valamivel harsányabbnak, kissé túl
játszottnak éreztük. Furcsa módon épp így nem tudott Hamlet haragjára, kihívására méltóvá 
válni. Vass Éva Ophéliája a grandiózus Hamlet-alakítás „áldozata”, önmagában bármennyire 
is korrekt ez a gondosan csiszolt megjelenítés -  mivel ez az alak végképp csak a főhőshöz fűződő
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kapcsolat révén létezik -, eleve másodlagos szerepre van kárhoztatva. Lőte Attila Laertese viszont 
a szerep adta lehetőségen belül is lehetne jelentékenyebb. Ez esetben alighanem a színészi alkat, és 
korántsem a tehetség hiányáról van szó. Horatióként Avar Istvánt láttuk, -  úgy emlékszünk, ko
rábban markánsabb egyéniséget tudott formálni a hűséges barátból. A kisebb szerepek megformá- 
lói közül Árva Jánost és Tallós Endrét (Rosencrantz és Guildenstern) emelnénk ki. Egymást ko- 
pírozó beállításuk rendezői bravúr, a színészi megvalósítás hiánytalan. Méltánytalanság lenne ha 
nem említenénk meg, legalább a nevük felsorolásával három színészt, akik teljes sikerrel ismételték 
meg emlékezetes Madách Színház-i alakításukat : Basilidesz Zoltánt (Hamlet atyja szelleme), Kő
műves Sándort (első sírásó) és Újlaky Lászlót (színészkirály).

Ezúttal feltétlenül szólnunk kell a rendkívül nehéz körülmények között, Székely László szcenikus 
vezetésével hibátlanul működő technikai személyzetről. Munkájukat a zökkenés-mentes előadás
bonyolítás dicséri a legjobban.

*

Évről évre nagy gondot jelent a Szegedi Szabadtéri Játékok műsorának összeállítása és különös
képpen az egy nem-zenés, drámai alkotás kiválasztása. Az elöljáróban ismertetett technikai prob
lémák mellé anyagi és szervezési gondok járulnak, -  így tehát érthető, ha roppant nehéz a Dóm 
téren bemutatásra kerülő mű megtalálása. A végül műsorra tűzött darabok — tisztelet a kevés 
kivételnek -  csak valamely művészi megalkuvás árán kerülhetnek színre, és ha olyan jelentős siker
rel járnak is, mint az ez évi Hamlet, a szegedi játékok egész színházművészetünk fejlődéséhez nem 
képesek jelentősen (például eredeti bemutatóval) hozzájárulni.

A jövő év programjában ezt úgy oldják meg, hogy nem is tűznek műsorra drámai alkotást, és a 
zenei műsor is az előző évekét ismétli (Erkel: Bánk bán, Kacsóh: János vitéz, Verdi: Aida). 
Vajon nem lenne itt az ideje elgondolkozni azon, miként lehetne a szegedi játékoknak, a külföldi 
nagyhírű fesztiválokhoz hasonlóan, olyan jellegzetességet és jelentőséget adni, ami kiemelhetné 
eseüegességéből azt?

SZEMLE
F orbáth  Im re: A csodaváró

Irodalmi életünk szerencsétlen paradoxona, hogy érté
keink okos megbecsülését gyakran a koszorúk pótolják: 
az eleven író sokszor fukarabb elismerésben részesül, 
mint a felravatalozott. Ez a sors jutott Nagy Lajosnak, 
Sarkadi Imrének, Sinkó Ervinnek s most Forbáth Imré
nek is. Verseinek válogatása méltatlanul késett, könyvé
nek megjelenését már nem érhette meg. Pedig megérde
melte volna a figyelmet életében is. A csodaváró lapjain 
megkapó költői erővel, bátor igazságkereséssel, stílussá 
vált szenvedéllyel ismerkedünk. Forbáth azok közé tar
tozik, akik -  Kassák Lajos példája nyomán -  egyetlen 
élményként élték át a társadalmi és művészeti avant- 
gardizmust, azonos szenvedéllyel szolgálták a forradal
mat, s újították meg a költészetet. E költők — Barta 
Sándor, Komját Aladár, Csuka Zoltán, Nádass József 
és mások -  az emigráció szétszórtságában küzdöttek, 
készülődtek, kísérleteztek. Forbáthnak Csehszlovákia 
jutott.

Kassák körében tűnt fel, folyóirataiban jelentkezett, 
költői anyanyelvét az expresszionizmusban találta meg. 
Első versiben sorra fellelhetők az irányzat legfontosabb 
élményei, költői motívumai : az ember hivatásába vetett 
hit ( Vándorfal), az egész kozmosz birtoklásának, átte
kintésének vágya (Szélképek), a mindenség képviseleté
nek költői igénye (Kamaszkiáltás), a lázadás éppenséggel 
anarchista indulata (Kalandorok). Első kötetei mintegy

(  Magvető, 1967)

az expresszionizmus albumát kínálják, az irányzat 
nemzetközi témáit szólaltatja meg bennük, egyre több 
erővel, a rézfúvósok férfias zengésével. Legszemélyesebb 
témája mégis az átszenvedett háború, az olasz fronton 
megismert és meggyűlölt öldöklés ; leghevesebb szenve
délye az a konok és keserű harag, amellyel a frontokon 
igaz valóságában megismert polgári világba mar. De 
profundis, Dalok, Éjféli támadás című versei a háború ké
peit, a pusztulás látomásait festik elénk. A Halotti ima 
pedig minden addiginál ércesebb lírával, mintegy szim
fonikus szerkezetben vall a háború ifjúként megismert 
pokláról, a gyilkolás kozmikus méreteiről: ,,A por 
halottairól szóljak... a tőr, a kard, a revolvergolyó, 
az ágyú, bomba, lángvető halottairól, a gránáttölcsér, 
a tank, a gáz, a torpedó halottairól...” . A vers egyetlen 
felsorolás, mintha költője egy világrend minden bűnét, 
pusztítását számba akarta volna venni.

Merész és gazdag költő talált magára ezekben az 
írásokban, az expresszionizmus zaklatott formáiban. 
Forbáth bizonnyal csupa láz, lendület, tűz lehetett; 
képzelete folytonos görögtüzet gyújt mondandói köré, 
az ihlet magasfeszültségében szórja szét szertelen képeit. 
Metaforái, hasonlatai túlfokozott, a különös lelemé
nyekben tobzódó fantáziáról vallanak: „Kedvesem ha
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ja  úgy piroslik-Iángol / mint pásztortűz Bolívia hegyei 
között” ; „Óceánba merült vihar, most szélkölykeit 
prüsszenti széjjel” — hangzanak jellegzetes fordulatai. 
Az expresszionizmus technikája a képek hallatlan gaz
dagságát szabadította fel, verseiben gyakran egy „kö
tetre való” metaforára akadunk. Mégsem válik nehéz
kessé vagy zavarossá : versei — bizonyára Kassák konst
ruktivizmusának hatására — tiszta szerkezetekbe foglal
ják a képeket. Maga Forbáth is a költői anyag tiszta
ságáért fohászkodik: „Adj verseimhez kristályos, tiszta 
matériát” (Március elsején). Már indulásában a meta
forák bőségét és a konstrukció tisztaságát sikerült egye
sítenie.

Mindez azonban csak az indulás: lázadó szenvedé
lyét és lázas képzeletét a cseh „poetizmus” vonzóköré
ben teljesítette ki. E prágai költői irányzat szuverén 
módon tudta szintézisbe fogni a líra megújításának 
ügyét és a forradalmi elkötelezettséget. A költészet ön
állóságát, az érzelmi-esztétikai szférák autonómiáját 
hirdette. A cseh demokrácia és munkásmozgalom egész
séges légköre megóvta képviselőit azoktól a jobb-, illetve 
baloldali támadásoktól, amelyek a hasonló hazai törek
vések osztályrészéül jutottak. Forbáth közöttük ismer
kedett meg a szürrealizmussal, Nezval líráján keresztül 
jutott az irányzat forrásaihoz : Breton, Eluard, Soupault 
költészetéhez. Hamarosan elsajátította a szürrealisták 
asszociatív technikáját, élt az irányzat szabadságaival. 
Trója című verse remek „szürrealista életkép” : meg
figyelés és fantázia bizarr játéka. A költőkhöz című vers
ben pedig már jellegzetesen szürrealista ars poeticát 
hirdet : „legyetek inkább kötéltáncosok / lilaszínű mély
ségek fölött, / kardnyelők és tűzevők, / tragikus pojácák 
és repedthangú hisztriók...” Az expresszionista gazdag
ságot, lendületet így a szürrealizmus játékosságával, 
poétikus szabadságával egészíti ki. Ekkor alakul ki tel
jességében módszerének két jellemző eleme: a groteszk 
és a látomás.

Közismert, hogy a modern művészetben milyen je
lentős szerep jutott éppen a groteszknek. A cseh poétiz- 
mus költői -  pl. Nezval -  is éltek ennek lehetőségeivel. 
Forbáthot pedig egyénisége és módszere egyaránt a 
groteszk mesterévé avatta: témáiban, fordulataiban, 
a formák használatában gyakran választja a groteszk 
megoldásait. Egy egyszerű hulla énekel, Az erdő klsértetei, 
A tébolydák dalaiból című versei szinte Morgenstern 
morbid groteszkjeit idézik, csakhogy a világ képtelen
ségének eszméje helyett a lázadás nagyszerűségét hirde
tik. Egy kalap megdicsőülése című verse tökéletes groteszk 
csendélet: egy Goethe arckép orra, egy ócska hagyma
koszorú és egy lyukas cipő együttesét állítja elénk. Gyak
ran a hagyomány is groteszk eszközzé változik: a szo
nett költőiségét bizarr képekkel cseréli fel („Hideg fény
ben csillagok dalolnak, / Föld alatt szelíden rothadnak 
a holtak -  / A kanálisból kidugja egy patkány a fejét. . .” 
(Mint vaskampóról;) Petőfi szavait (A tébolydák dalai
ból)  vagy Molnár Albert zsoltárversének sorait (Hála
ének orvosaimhoz)  groteszk ,,kontrapunkt”-ként kezeli. 
Saját szerepét is groteszk modorban fogalmazza meg: 
„Bábel tornyában liftboy voltam, / Noé bárkájában 
rádiotelegrafista” ( BordalJ. Metaforái között pedig szin
te tobzódik a groteszk elem: „gyomrom tarhonyák

Tátráit áhitozza” -  csap át groteszkbe a korábbi ex
presszionista túlzás ( Önarckép)', „Az utcákon mint dög
lött patkány hever / Az éjszaka” -  hangzik a későbbi 
hasonlat (Egy ember indult).

Groteszkjei a polgár „épatírozásának” eszközei : meg
vetését, dühét, lázadását akarja bennük kifejezni. Épp
így látomásaiban. Alkotáslélektanilag izgalmas az a 
folyamat, melynek során Forbáth a natúrától, az élmé
nyek riportszerű leírásától újra és újra a látomásig jut. 
így válnak szlovákiai élményei, a felvidéki táj, a tapasz
talt nyomorúság komor képei idővel nagyszabású vízi
ókká. A Favágók, a Szlovák tájkép, A fekete irtványon so
raiban a hétköznapi élettel ismerkedő falusi orvos -  és 
költő — számol be tapasztalatairól. A Szirénák szimfoni
kus lírája azonban már látomássá tágítja-emeli a szlo
vákiai versek felismeréseit: „Borzasztó kolduscsapato
kat látok / processziózni végtelen menetben. Ősi sebek
ből fut a vér. / Kiszáradt csecsemőket anyák karjain 
s beteg prófétát, ki jobb jövőt ígér.” Komor képeket 
rajzol elénk, egyre kegyetlenebbeket: „Harcbarikoltó 
trombiták tépik a levegőt: / talán utolsó emberöltő ez, 
s mit a sápadt gőg tagad: / istenszegények lettek a fé
nyes templomok, / feltépett seb a világ, amelyből vér és 
genny fakad.” Mindez azonban csak arra való, hogy 
annál harsányabban kiáltsa el végül a vers forradalmi 
felhívását. Éppúgy, mint a Holdvilág-szonáta groteszk 
látomásainak végső fordulatában is: „komoran csillog 
az éj, mint gyilkosoknak kése, / s egy levágott fej a hold, 
amelyből vér csepeg, / ég a horizont, reszket a földnek 
kérge: / dob pereg, hadak sereglenek”. A látomásban 
— éppúgy, mint a groteszkben — a lázadó indulat, a for
radalmi vágy ölt formát.

A prágai költők bátor és független közösségében, a 
szürrealizmus szabadságában és a groteszk lázadásában 
találta meg Forbáth költészetének igazi forrását. E mo
tívumokat -  függetlenséget, merészséget, lázadást -  
egyesítik „songjai” , balladái. Különös költői szférát hó
dított meg bennük : a modern nagyváros, sőt a nagyvá
rosi éjszaka világát. Bohémekről, stricikről, artistákról 
írt, az éjszakai Prága meghökkentő figuráiról (Ballada 
a gonoszokról, A tűzevő, A három strucchoz..., Charlie) 
Villoni szertelenséggel és szókimondással, Brecht-i iró
niával jelenítette meg az alvilágot; alakjaival a polgári 
társadalom hatalmasabb bűnei ellen tiltakozott. H a
sonló szatirikus elevenséggel figurázta ki magát a pol
gárságot és a kapitalizmust groteszk songjaiban (Ballada 
egy bank szomorú bukásáról, Adósságok).

Lázadóból lassan forradalmárrá emelkedett. Igen 
tanulságos összevetni azokat a verseket, melyekben 
a vers hivatásáról vallott. Korai Önarcképében a költő 
nyugtalanságáról beszél, a Verseim elé már a rész
vét s a lázadás parancsát hirdeti, „szenvedés vigasza és 
lázadásnak kürtje” kíván lenni e költemény tanúsága 
szerint. A művész című vers az ítélkező, hazugságokat 
leleplező költő alakját állítja elénk, az Ábrázolj engem 
így ismét a lázadás mámoráról számol be. Mégis túljut 
ezeken az érzéseken, korán elérkezik valóságos felada
taihoz; a Mikor a néma beszélni kezd már így fogalmazza 
meg a háborúból hazatért költő élettervét: „Nektek 
beszélek: munkások, parasztok, / Kik ott voltatok az 
összes frontokon”. Forbáth az elkötelezettséget választ-
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ja, e választásról vall megejtő líraisággal a Mai Hamlet 
monológjában. E vers vezeti be a harmincas évek máso
dik felében keletkező antifasiszta költészetét. Az Üres 
kezek a munkás-sors kegyetlenségét fogja látomásos ké
peibe, a Petőfihez, a Garcia Lorca, a Fábry Zoliin mestere
ket, vezérlő csillagokat keres az embertelenség és esz- 
telenség idején. Szerepét a „virrasztásban”, a forradal
mi eszmék és értékek megőrzésében találja meg, ezért 
feszül mindig új és új versben a terjeszkedő fasizmus, a 
közeledő háború erői ellen. Utolsó versei az új háború

Vészi Endre sok műfajú és termékeny íróink egyike. 
Költőként indult, de első számottevő sikerét regénnyel 
aratta. Gyors egymásutánban jelentek meg kötetei. 
Ritka teljesítmény: huszonkétéves korára két verses
könyv és két regény állt mögötte. Később elbeszéléseket, 
majd színműveket is írt, újabban hangjátékokat, és köz
ben szinte mindig publicisztikát. Érzékeny füllel hallja 
az időszerű hangokat, érzékeli a közfigyelem tematikai 
érdeklődését, egyén és társadalom, ember és világ viszo
nyának változó problémáit, a magatartás morális kér
déseit, a mindennapi élet konfliktusait, ha a mélység tel
jességében nem is sikerül mindezeket ábrázolnia.

Indulásáról maga nyilatkozta: „Egyenjogúságom 
feltételét láttam a költészetben” . A harmincas évek kö
zepén az ifjú vésnökinas társadalmi emancipálódásáért, 
a felemelkedésért, a tennivágyás, a cselekvő akarat le
hetőségeiért, méltó keretéért küzd, amikor szívós szor
galommal igyekszik birtokába venni a költői-írói kife
jezés eszközeit. Egyik első verseskötetét Lesznai Anna 
méltatta lelkes elismeréssel: hiányolja ugyan a szilárd 
kompozíciót és a tisztább zenét, de szereti azt a módot, 
ahogyan benne az élet nyersanyaga költészetté érik. 
„Verse megőrzi a látomány hamvasságát s szavai háló
jában az élmény pillangója eleven marad.” Vészi már 
az Ünneprontó ( 1936) néhány versében a „rabtartó kort” 
vádolta, A fekete rév ( 1944) pedig eszmeileg tovább tuda
tosodó ars poeticát mutat. Kifejezi súlyosuló magány
érzését, de lázadását („e kor ellen kiálts”), sőt a jobb és 
tisztább világ várását, az újat hozó „konok sereg” gyü
lekezését, a proletárok készülődését is.

Oeuvreje 1945 után bővült, gazdagodott. De mintha 
a líra kissé visszaszorult volna, előbb epikus, majd drá
mai műfajok kerültek alkotó tevékenysége középpont
jába. Ügy látszik azonban, a líráról sem mond le: a 
60-as években immár harmadik verseskönyvét tette 
elénk. Üj kötete : együtt mutatja költészetének minden 
érdemét, de jól kirajzolja jelentőségének határait is.

A kötet versei nem kívánkoztak ciklusokba, nehéz is 
lenne tematikus kompozícióba rendezni. Felépítésének 
inkább némi linearitása, időtengelye van. Az első ver
sek az emlékek, a messzibb múlt élményeit hozzák (Szí
vós az ember, Ifjúságom egy-egy részletén). A nyitó darab — 
Vers tengerészmódra -  előszószerű, az útrakelést kifejező 
ismert hajó-motívumnak egy-két részletében talán friss, 
de egészében egyáltalán nem invenciózus feldolgozása. 
Bővelkedik látványelemekben, de jelképisége erőtlen,

ról és az előző pusztításait is felülmúló öldöklésről fes
tenek kegyetlen látomásokat (őszi dal, Látomás). Egyik 
utolsó versében még a költőket buzdítja kitartásra, küz
delemre (Költőkhöz intő szózat); aztán nincs tovább: 
Forbáth Imre, a költő, 1938-ban végképp elhallgatott. 
Most, hogy életművének java itt van előttünk, tudjuk 
csak, hogy e hallgatás milyen nagy veszteség.

A válogatott versek kötetét Varga Rózsa gazdag és 
eligazító tanulmánya vezeti be.

Pomogáts Béla

V észi E n d re : A varázsló kalapjában
(Magvető, 1967)

nem gyújt fényerős forrást a versek világához. És mint
ha a kötet anyaga nem is nagyon kívánna ilyet : a ver
sek önként, könnyen nyújtják jelentésüket, azt adják, 
ami bennük világos nyelvi formára talált. Asszociációi
nak logikája kézenfekvő, mondanivalója kontúrosan 
határozott, de nem mindig elég mély és eredeti. Sokat 
veszít a sejtetés sokszorozó-mélyítő lehetőségeiből, 
lírai közlése gyakran csupán felületet érint. Hol az emo
cionális mélységet és sűrűséget hiányoljuk a versben (pl. 
Kötelékek, Egy kérdés megfejtése), hol meg az elvonatkoz
tatás, az eszmei-esztétikai átlényegítés torpan meg a 
valódi célba érés előtt (Vereség, Elégia a betegségről stb.). 
A jelentés sűrítésének, a kifejezés tömörségének, a mon
danivaló újszerűségének és gondolati, átfogó erejének 
a problémája ez voltaképpen. Arról van szó, hogy a 
nyelvi forma, a kép mit képes magába foglalni, a jelen
tés egyetlen síkjával, egyedi tartalmával rendelkezik-e 
vagy jelentésrétegeket sűrít magába, olyan mélységekbe 
és összefüggésekbe gyújtva fényt, amelybe ámulva és 
gyönyörűséggel pillant az olvasó.

Ifjúsága, az inaskor emlékfoszlányai, a sérelmek, a 
megalázottság momentumai újra és újra versbe kíván
koznak, „témává” érnek a tollán, valaminő keretbe 
rendeződnek, de a hasonló élmények ismert megfogal
mazásaihoz nem adnak sok újat. Hiteles szavuk meg
érinti, de nem döbbenti meg igazán az olvasót, a szolid 
nyelvi lelemény nem kényszeríti intenzív érzelmi vagy 
gondolati reakcióra. Nem ju t el átfogó szimbólumokig, 
ismert jelenségeket foglal versbe, melyek valódiak, csak 
éppen nem kavarnak mélyre. Pedig mindig határozott 
eszmei orientáció rendezi emlékeit, régi és újabb élmé
nyeit, valaminő gondolati fonálra fűzi fel a látványele
meket, a versépítés vizuális elemeit csakúgy, mint érzel
mei közvetlenebb megnyilatkozásait. A versek gondo
lati súlya legtöbbször mégsem meggyőző, elvesztett le
hetőségek kurtítják a megvalósult tartalmi-esztétikai 
értéket. Ebben bizonyára közlésmódja is ludas: erőtel
jesen eredetinek egyáltalán nem mondható, inkább ké
nyelmes kissé. Nagy szerepe van itt a valóság jelenség- 
világához tapadó képeknek, a közvetlen, egyedi értel
mű nyelvi formáknak. A versek többsége amolyan lírai 
beszámoló: a közvetlenség melegével hat, de adós ma
rad a nagy ráébresztések izgalmával. Vészi lírájában a 
látomás, a képzelet bordáján szőtt ún. „teremtett kép”

4 7



is ritkán tündököl a telitalálat mélyre világító fényerejé
vel. így aztán a kötet szerkezete is csupán arányosan 
felépített rendezettséget jelent, a verseknek alig van 
egymásra átvilágító, egymást dúsító fényük, maga a 
kötetkompozíció sem nyer magasabb jelentésszférát.

Titokleső című versében írja: „egész életem feszült 
titoklesés” . Szinte tudatosan csalogat be költői műhe
lyébe. De ide kellene idézni tanúságul az egész verset, 
hogy lássuk: vajon miféle titkokat les meg, milyen rej
télyek nyitjára bukkan, mibe avat be bennünket. Előbb 
szinte kizárólag a vizualitás eszközeivel építi versét, 
ilyen képeket állítva elénk : „szőrös füstgomolyban tolat 
a vonat.” Ami új benne, az legfeljebb a „szőrös füst- 
gomoly” . Puszta vizualitás, de a szakasz összefüggésében 
idéz valamit az egykori gyermek ámuló látásából. A 
vers második felének képi építkezése látszólag igénye
sebb, észrevehető benne bizonyos gondolati törekvés. 
De mire futja ebből az igényből?

Széttöröm a ritmust, mi van benne, nézem, 
abban is csak ritmus -  csonka a halál,

mert amit a halál kettévágott egyszer, 
sosem folytatódik, elapad, megáll.

E bölcselkedés, sajnos, nem jut valódi gondolati ered
ményekig. A vers további része sem meggyőzőbb. 
„Szuverén az élet, hogy mersz beleszólni! / guggolj 
csak előtte, kiteljesedik, / szerelemben érek könyök
hajlatodtól / ajkad pereméig és a szemedig.” Gon
dolati kiteljesítését célzó utolsó szakasza ez a versnek, 
de benne a bágyadt ívű gondolatmenet csak még inkább 
aláhanyatlik. Valójában nem lesett meg sosem látott 
titkokat, nem fedezett fel az érzés vagy gondolat mezőin 
ismeretlen tájakat, nem látott meg olyat, amit meg
látnia csak neki adatott, a költőnek. Amit a szerelemről 
mond, az is olyan látványelemek halmaza, amiből ne
héz volna különösebben mély mondanivalót kiolvasni, 
maga a szöveg sem inspirál erre, noha nyilvánvaló a jel
képes fogalmazás. Líra a látvány fogságában! -  mond
hatnánk tömören. Az ilyen versek nem rendelkeznek 
azzal a varázsos tulajdonsággal, hogy bármely építő 
elemüket, képüket -  az ismert hasonlattal élve -  : csu
pán a „jéghegy” látható peremének tekintsük, amely a 
„víz alatti” töbszörös jelentéstartalmak biztos sejtel
meit sugallná.

József Attila írta: „A költészet logika, de nem tudo
mány” . Ez a „logika” persze rendkívül széles jelentésű, 
magasrendű fogalom itt. Vészi közelebbi és konkrétabb 
fogalmakkal helyettesíti, mondván a költészet lényegé
ről, nyilvánvalóan utalva József Attila meghatáro
zására : „nem tudomány, de annál több : az emberiség

emlékezőtehetsége és optimizmusa”. Lírája is részben 
az emlékezés műve (emlékei rémuralmáról panaszko
dik egyik versében), de mementói hatékonyságát nem 
fokozza fel a kivételes művek magasáig. Otthonos a 
világban; ha nem derűs is, de bizakodó. Kifejezi a ma
gány, a veszélyeztetettség, a szorongás némely élmé
nyét is, de ezek a hangulatok sosem uralkodnak el rajta, 
inkább csak kiegészíti velük világélményét, életérzését. 
„Emberi sűrűben, katlanos melegben, / vacogó szíve
dig ér a magány” -  írja ( Fintorgó magány), de a versnek 
ad bizonyos groteszk oldottságot, enyhítve a szorongás 
riadalmán. Magányélménye inkább a társkeresőé 
( Ajánlkozás, Rokonkereső, Félreértett mosoly). A végső érté
kek maradandóságában szilárdan hisz. Stafétának érzi 
magát, akinek útja, célja van, valakitől indult, valahová 
tart, kapott valamit és adni is akar (Staféta).

Utaltunk rá, hogy a még ifjú költő komoly elismerést 
kapott azért, mert verseiben meg tudta őrizni a látvány 
hamvasságát, friss realitását. Az elismerés éppen har
minc évvel ezelőtt íródott. Ma azt kell mondanunk, 
hogy azóta Vészi verselése a kulturált kifejezés, az ará
nyos építkezés, az összefogottabb kompozíció irányában 
fejlődött, de az egykori -  általunk is megerősíthető -  
erény nem vált különleges költői eredmények bázisává. 
Az olykor valóban friss szemmel látott látványelemek 
nincsenek „megterhelve” kellően sűrített jelentéstarta
lommal. Mintha könnyen jutna a szavak birtokába, és 
meg is elégedne az elébe tolulókkal. Egy kortárs lírikus 
írta nemrég a költő dolgáról, feladatáról : „Nem akarod, 
hogy szavaid csupán a teremtmények keresztnevei és 
vezetéknevei maradjanak... Azon vagy, hogy szavaid a 
teremtmények és maga a teremtés legyenek.” És sum- 
mázata: a szavak mindent elbírnak, ha kényszerítik 
őket. A költő mestersége éppen ez a „kényszerítés”. 
Hivatása is, nem térhet ki előle.

A kritika többször hangoztatta Vészi lírájának bizo
nyos gondolati erényeit. Csakhogy ez a gondolatiság 
nem elég mély. A kifejezés laza könnyedsége olykor 
megnyerő hangot eredményez, máskor inkább hiányok
ról árulkodik. Képteremtő fantáziája láthatólag köny- 
nyen mozdul, de inkább horizontálisan, mintsem a 
mélységeket vallatón. Auditív eszközei sem túlságosan 
invenciózusak, inkább közepes erejűeknek mondhatók. 
A szavak hangtestével elérhető akusztikai-zenei hatá
sok lehetőségeit ritkán használja ki, rímei gyakran 
tompák, szürkék. Szembetűnően tudatos alkotó, verse
lésében mégis gyakran elégszik meg a kínálkozó köny- 
nyebb megoldásokkal. Korszerűségre törekszik hang
ban és mondanivalóban egyaránt, amit azonban eddig 
csak részlegesen sikerült megvalósítania.

Juhász Béla
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Első kötete a kétéve megjelent Nevetni, sírni vonzó hangú 
érzékeny, hivatás és közösség feszültségében élő költő
nek mutatta Horgas Bélát. Soraiból, képeinek eszmél- 
tető logikájából könnyű volt felismerni, hogy szemé
nek József Attila „nyitott új mezőt” , de a formaelemek 
szeszélyes-szuggesztív oldása-kötése arról is tanúsko
dott, hogy a „dal ízére” nem a halott mester, inkább a 
Weöres Sándoron és új francia költőkön nevelődött 
Csoóri Sándor és Tornai József tanította. Ám a kötet 
néhány jellegzetes szép darabja (Volt egyszer apámnak, 
Hétsarkú tükör, Dadogás) a szerzett tulajdonságokon túl 
a karakter eredendő hajlamait is bizonyította: a szár
mazás és történelem szabta örökség vállalását, az értel
mes emberiért való viaskodást, a társas boldogulásba 
vetett hitet. Érdemes pályatársai: Ágh, Buda, Bella, 
Ratkó és Székely Dezső között -  kik valamennyien 
a vidéki gyerekkor igézetétől kaptak lírai indíttatást — 
Horgas helyzete annyiban más, hogy társainál hama
rább küzdötte le az életforma-váltás nehézségeit, a 
visszahúzó nosztalgiák fájdalmát. Talán ezzel magya
rázható, hogy a József Attila- és Nagy László-féle 
súlyos ritmusok, veretes formák, a kifejezés racionális, 
indulatos lekerekítése helyett a Távolságok költője mind
inkább a természetes kötetlenség, a csak belső hangu
lati törvényeknek engedelmeskedő közlés egyszerű
ségéhez vonzódik. Nem az eleve alkalmazott szabállyal 
kényszeríti ki verse mondanivalóját, hanem a járulékai
tól megfosztott sorok, végsőkig csupaszított szavak 
erejében bízik, a mögöttük rejlő titkos jelentést igyek
szik megragadni.

Almafák zúgnak
Hullámzik a szél.
Vadbükköny és nyúlkóró szaga száll.

Elalszik a lámpa.
Bádog sajtár az asztalon

Kenyér és tej volt vacsorára.
(Tavaszi koncert)

Lábdobogás a kertben.
Nehéz testek zuhannak
A bokrok közé, mint éles kövek.
Madarak füttye : váratlan tőr!

Üres a kert.
Megzörgeti ablakunkat a fagy

Fiúcska körmeivel.
(Hajnali ablak)

A példák bizonyítják, az ilyenféle puritán közvetlen
ségnek is van szuggesztivitása, egy-egy jelző, határozó 
megteremtheti az ábrázolt helyzetek lírai hitelét.

Ám a lebontó egyszerűsödés művészi programja 
semmivel sem könnyebb, mint az építkező bonyolult
ságé. A lapidáris fogalmazás igénye hamar leleplezi a 
használt képek, fogalmak kétségbe vonható általános
ságát. („Madarak, fák vedlettek az idő oroszlántorkában", 
„Körülölellek, rádfonódom, kardokon és lobogókon túl te vagy 
egyedül".)

A beszéd spontán alaktalanságával papírra tett 
sorok viszont olykor esetlen, formálatlan prózaként

H orgas B éla  : Távolságok
(Magvető, 1967)

ütnek ki a versből („Ha elmondanám most, mire gondolok -  
De nem gondolok erre"... „Nem kellene ezt feszegetnem, de 
nézd csak : a vége mi lehet ?”). Helyenként a hibátlanul 
feszes komponálás láttán is maradhat bennünk némi 
aggály: vajon célszerű volt a nagy erejű, sokféle asszo
ciációt indító gondolatot ennyire gúzsba kötni szűk
szavúsággal? „Ragyog a nap... / Minden koponya, minden 
fűszál, I Minden ajtó : -  ábra / Látom : túléli a világ meg
aláztatásom, / Nem érzi tette szégyenét: / Se életemét, se 
halálomét.” (Korai nyár).

A már-már érzékelhetetlenül áttetsző megjelenítés, 
a monotóniával fenyegető hangsúlytalanság veszélyét 
Horgas maga is érzi. A kötetlenségen belül is dinamikát 
keresve szerencsésen érvényesíti egyfajta zenei szer
kesztés elvét a Tavaszi koncert, Zászlók a szélben és 1956 
című darabjaiban, majd a Nap, nap, Dübörgés, ősz, 
Hársfa, Második koncert c. versekben. Bennük a kiemelt, 
ostinatoszerűen vissza-visszahozott motívumok köré 
szövi gondolatritmusokkal vagy képi montázzsal érzé
keltetett mondanivalóit. A zaklatott, érdes hang átható 
erejéről a Második koncert győzhet meg leginkább, mely
nek izgatott fokozatai a félelmek dobszavát éppúgy ki
fejezik, mint a tudás hitébe kapaszkodó humánum 
makacs tiltakozását. Ilyen sikeres erőpróbák szomszéd
ságában megkapó véglegesség sugárzik a kötet egyik 
legredukáltabb, Szomorúság c. verséből. A sorok rövid 
kijelentéseiben ott van az atmoszférateremtés varázs
lata. Minden hangzó a helyén, s az egyszerűség gesz
tusai a póztalanság pózától is mentesek. Az Áldozati 
zene c. kötetzáró költemény nem ilyen tökéletes, föl kell 
azonban figyelnünk a zene ihletéből fakadt gondolat- 
ébresztő merészségre. A Musikalisches Opfer lenyűgöző, 
örökérvényű építménye alatt a kultúrával igézett mo
dern ember lelkiismereti válsága tehetetlen káromlássá 
keseredik: mit ér az évszázados összhangzattan csodála
tos boltozata, ha a létező emberiség poklaitól független, 
csak önmagáért való fantom-szövevény, ha már-már 
az áttörhetetlen csőd füsterdejeként súlyosul ránk, 
melyben „Sebastian Bach iszonyú keze dirigál”.

Gondolat és képzelet bátorsága jellemzi Horgas két, 
érzésem szerint legfontosabb vállalkozását, a kötet 
címadó versét és a Mozi a parkbant. A Távolságokban 
különösen megragadó a megjelenítés sokrétű gazdag
sága, a részleteket összefogó, töretlen lendület. A ké
szülő tavasz s egy nagyvárosi park szerelmespárjai köré 
rendeződik a képek mindig pontosan érzékelhető, 
de mind bonyolultabb szimbolikát hordozó mozaikja. 
Természet-ember-technika viszonylatáról szokatlan 
eredetiséggel szól a költő. Eredetiségének egyik titka az 
animális létezéssel való teljes, melegen odaadó azono
sulás, a másik: az ösztönösség és tudatosság egymásba - 
játszásával folyvást erősbödő drámai fokozás. Mennyi 
mozgalmasság van már a színtér látványának leírásá
ban is :

Nézem összegubancolódott testüket
Ott a fák tövében, a csupa homok, por, kavics 

És holdfénytől ropogó parkban.
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S a képzelet-ugrató sűrítések milyen találóan váltják át 
a térhez kötött folyamatot időbelivé:

Vágtatnak a sötétpiros padokon 
És a szájukon, a mellükön, a combjukon át 
Természetes pompában áramlik ide-oda 

Az összefüggő teljes világ.

Nem erőszakolt intellektuális program, de szívverésként 
lüktető ritmusok gyorsulása emeli a költeményt a koz
mikus összefüggések világába, ahol természetes igazság
ként hat a felismerés:

Ezer mérföldek összegyűlnek 
Fényévek sorra mind kihűlnek 
Tejútrendszerek zuhannak át 
Két összetapadt száj között.

Az űrromantika nagyotmondásait kerülő, földközeli, 
emberközpontú szemlélet tágítja általános érvényűvé a 
Mozi a parkban élményét is. A teret, időt szimultán 
egységbe fogó film: a látvány, a nézők, a környező 
város, a közelségek és távolságok egy ember tudatában 
összegeződő mozijának lesz témaadó ürügyévé:

К om lós J á n o s : Gól nélkül nem megy
(Szépirodalmi, 1967)

A szatirikus műfajoknál különösen érvényes a sokat 
emlegetett, már-már közhelyszerű megállapítás arról a 
bizonyos belső ösztönzőerőről, mely az írót alkalman
ként tollragadásra serkenti. A szatíra felé kacsintó írói 
szándékot ma objektív tényezők bátorítják: még ko
rántsem az értelem az egyedúr értelmesen értelmesre 
tervezett világunkban, a fejlődés kívánt iránya azonban 
vitathatatlan. Nem csoda, hogy az utóbbi időkben 
meglepetésekre figyelhettünk fel : néhány írónk -  Mol
dova György, Rákosy Gergely, Mocsár Gábor, Déry 
Tibor -  új fegyverzetben pattant elő: igényes, nagyobb 
lélegzetű szatirikus írásművekkel.

Komlós János a szatíra „könnyűműfajaiban” talált 
alkalmas lehetőségre. Üj kötete válogatás fél évtized 
terméséből. Tanulságos a napilapokban, folyóiratok
ban vagy a korábbi kötetekben megjelent írásokat így 
összegyűjtve újra olvasni. Komlós érdeklődésének, tájé
kozottságának sokoldalúsága tűnik legelébb szembe. 
Érdemben tud szólni a gazdasági, színházi, irodalmi, 
sport- és közélet, a film és a kultúrpolitika legkülön
bözőbb problémáiról. Gyorsan és biztonsággal képes 
felismerni a dolgok, jelenségek vagy éppen szólamok rej
tező lényegét, s -  Pándi Pál szavaival -  „intellektuális 
világossággal és könnyedséggel” általánosítani.

Az ellentmondások izgatják; a szó és a tett, az ész- 
szerűség és az ésszerűtlenség, a fényes külső és a tartal
ma ti anság, a cselekvés szükségszerűsége és a tehetetlen
ség közötti feszültség szenvedélyre gerjeszti, mely csak 
az írás által való önkifejezés révén csillapodhat. A leg
érzékenyebben a kulturális élet torz, az egészséges köz-

Galambok, levelek, felhők —
Este mozi : térdek és arcok a parkban 
Este mozi: ágyúk és táncosnők lángja 
Csapkod a lombok hasadékán...

A sötétség dobog, mint az istállók földje 
Lüktet és zihál, hogy önmagát betöltse,

f é l -

Lecsonkolt fák , öngyújtók lángja, kattogása 
Kesernyés füstszag.

Érdes dohánylevelek simogatnak ; 
hallgatok, nézem a mozit: 
a mások élete ránk nehezedik...

Horgas figyelmét az egyéni sors elemzésre kényszerítő 
bensőséges pillanatai éppúgy fogva tartják, mint a 
közösségért érzett felelős nyugtalanság. Üj kötete az 
előzőhöz képest e kettős problematika jegyében tisz- 
tultabb folytatás. A következőkben joggal várjuk, hogy 
nemcsak nagyobb kompozícióiban mutatkozik majd 
saját hangja, formáló leleménye, de rövid vallomásai
ban is tovább keresi majd a könnyed egyszerűség meg
kötő törvényeit.

Fodor András

ízlés kialakulását gátló jelenségeire reagál: a giccs 
elleni harc felemás, következetlen voltára, elvek mecha
nikus alkalmazására, a kockázatvállalástól való beteges 
irtózásra, a szóvirágok mögé bújásra, az értelmet és 
szívet kikapcsoló beidegzettségekre.

Sokan azért kedvelik Komlóst, mert valamiféle 
bátor ellenzékit, örök tagadót látnak benne. Pedig szó 
sincs ilyesmiről.

„És tudom, hogy mi az ember legszebb álmait való
sítjuk meg. És az álmokhoz aludni kell. De a megvaló
sításhoz nem lehet aludni!... Fel kell ébredni, és ezt 
nem lehet halogatni ide-oda, gól nélkül...” Ez vala
mennyi írás közös és biztos erkölcsi, gondolati alapja; 
a könnyed gúny és irónia, a játékos, szellemes eszme- 
futtatások komoly szándékból táplálkoznak: változ
tatni, mindenekelőtt az emberen, ránevelni a raciona
lizmusra, a lényeglátásra, az okos, józan kételkedésre.

A frázist és az értelmetlen szokássá lett mechanikus 
cselekvést látja Komlós a legveszedelmesebbnek. Egy- 
egy alkalommal kiválaszt egyet a sok közül, feltárja teljes 
tartalmát : tartalmatlanságát, oly módon, hogy a bírált 
frázis vagy értelmetlen beidegzettség értelmetlen logi
kája szerint gondolkodva — ahogy a Sportgondok c. 
írásban a befejezés elmaradása jelzi -  eljut egy nyil
vánvaló csődöt jelentő végpontig.

Az értelmetlen logika szerint gondolkodva vagy 
gondolkodtatva.

Az írások egy része monológ: az író szájából elhangzó 
könnyed csevegés, általában szellemes, néhol briliáns 
eszmefuttatás, melynek szembetűnő eleme az irónia. 
Ha a szavakkal való játék ellen kell szólni, akkor -  töb
bek között a Könnyű vagy nehéz, vagy a Félutópia c.
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írásban -  rabulisztikus játék kezdődik szavakkal, mely
nek nyilvánvaló értelmetlenségét szükségszerűen általá
nosabb érvényre kell emelni. Azt is mondhatnék : 
Komlós eljátszogat a frázissal, hamis beidegzettséggel, 
gondolattal: kegyeden céltudatossággal szinte „halál
ra táncoltatja” .

Az írások más részében dialógus segítségével -  a cél
ba vett értelmetlen logika szerint gondolkodtatva — 
végzi el a bizonyítást, hasonlóan egy matematikai fel
advány megoldásához: szigorúan lépésről lépésre, 
egyenesen a végcél felé haladva.

Igen eredetinek, frappánsnak tartom a bizonyos be
kezdésformák ismétlésével történő bekezdésépítést -  pél
dául a Félutópia, az Üj játékstílus, a Vita közben c. 
írásokban az egymás mellé állított jelenségek lénye
gének közös volta világosodik meg ezáltal, néhol egye
nesen parodisztikus hatással. Jellegzetes és gyakori az 
ítélet megfogalmazásának az a módja, hogy bizonyos 
állapot, helyzet jellemzése után találó, tömör szelle- 
mességű „átfordulás” következik valami lényeges igaz
ságra: „A magyar sajtóból eltűntek tehát az idézetek. 
Csak az idézőjelek maradtak meg.” (Egyéniség). 
A jelenetekben és az Irománia c. írásban néhány mai 
jelenség vagy közkeletű szólam idegen közegbe (néha 
például korábbi kor hétköznapjaiba) kerül, s itt, mint 
választóvízben világossá (és nevetségessé) válik értel
metlen, természetellenes voltuk.

Saját műfajt is teremtett Az érem harmadik oldala té
véműsor címen ismert rövid monológjaival. Ezek több
nyire valamely újkeletű esemény megemlítésével indul
nak; az életnek e csak jelzett egyedi mozzanata lehető
ség és alkalom, hogy ezután merész fordulattal szó 
essék általánosabb jelenségről. A monológ formába 
néha rövid dialógusok épülnek, a monologizáló író 
által elmondott (sokszor elképzelt) rövid párbeszédek. 
Olykor mondat közben hirtelen rövid szünet áll be 
(a bizonyos három pont időtartamára) ; a megszakított

A Zeneműkiadó Mai magyar zeneszerzők címmel 1966- 
ban kezdeményezett sorozatát a közönség igénye hívta 
életre, az az eleven és egyre növekvő érdeklődés, amely 
mind közelebb hozza egymáshoz az alkotó művészt és 
közönségét. Kiváltképp Kodály Zoltán elvesztése után 
növekedett meg e sorozat jelentősége, hiszen nyilván
való, hogy előbb-utóbb valamelyik kis tanulmány 
„hőse” veszi majd át a váltóbotot, s viszi tovább a 
modern magyar zene ügyét. Aligha ismétlődhetik meg 
majd még egyszer zeneművészetünk emlékezetes bot
ránya, amikor Kodály legkiválóbb tanítványainak 
bemutatkozása kudarcba fulladt a közönség egy részé
nek értetlensége és a kritika rosszindulata miatt. A mai 
magyar zeneszerzőket — s ezt nagyrészt épp ennek az 
új sorozatnak köszönhetjük -  emberi közelségben lát
juk, alkotó gondolataikkal, esetleges tévedéseikkel és

mondat csonka formájában kétértelmű: cscrgedező for
rásaként némi, az öncélúságtól sem mentes humornak.

Publicisztika mindez. Egyenetlen színvonalú.
Vannak szellemesen gondolatgazdag, minden ízük

ben természetes humorú, briliánsán megírt, az aktuali
táson túltekintő (és talán túl is élő) írások (például A mi 
kis országunk, Sportgondok, Üj játékstílus, Könnyű 
vagy nehéz, Félutópia stb.), de a kötet terjedelméhez 
képest kevesen. Sokszor az ötlet vérszegény ahhoz, hogy 
mégoly rövidke írás váza lehessen (Az okosok földjén, 
Amivel nem szabad spórolni, Megfúrni egy picit, 
Negyvenezer anyagbeszerző stb.). Kénytelenek va
gyunk látni és szemlélni ilyenkor a szürkeség rémével 
való izzadságos birkózást, s ennek eredményeként azt a 
fajta humort, mely csak becsempészett vagy csinált 
külsőleges elem. Olykor a zárópoének nem csattanó
képesek, vagy csak puffanni tudnak : „Nem is áll meg a 
fejlődés. De megáll az ember esze.” (Pozitív hős); 
„Ügy hallom, készül is már egy rendelet, amelyik a 
fúrást drákói szigorral bünteti. Csak egytől félek: nem 
fogják-e ezt a rendeletet megfúrni egy picit?” (Meg
fúrni egy picit).

A kötet jelentős részét alkotják a dráma és a színház
politika problémáival foglalkozó írások, maga a kötet
záró mű színpadi: a „láthatatlan színpadra” szánt. 
A „Csikágó, szülőföldem!’’-ben Pest történetének 
legutóbbi mintegy negyven esztendeje elevenedik meg 
a Beszélő személyes sorsán keresztül. Az események az 
emlékezés időbeli és térbeli határokat nem ismerő gon
dolatasszociációinak törvényei szerint sorjáznak, s az 
emlékképekből végül összeáll az egész, a teljes vallomás. 
A kapcsolások váratlansága groteszk hatást teremt, 
de eszköze a művön átlengő, finom öniróniának is : ily 
módon sikerül elérni, hogy az érzelmesség nem válik 
érzelgősséggé.

Komlós azóta egész estét betöltő színművel jelentke
zett. A színpadon való próbálkozás korszaka következik?

Csapiár Ferenc

Mai magyar zeneszerzők
( Bónis Ferenc : Kadosa Pál; Barna István: Szervánszky Endre ; 
Pernye András: Szabó Ferenc; Kárpáti János: Mihály 
András; Pándi Marianne: Kása György; Breuer János: 
Dávid Gyula; Várnai Péter: Maros Rudolf; Várnai Péter: 
Tardos Béla. -  Zeneműkiadó, 1966-67)

útvesztéseikkel együtt. Az emberi közelség révén pedig 
alaposabban és hitelesebben megismerhetjük zenéjüket 
is, hiszen világos vonalakkal bontakozik ki előttünk a 
zene életrajzi és emberi háttere, az a közeg, amelynek 
a mű megszületését és formáját köszönheti. Természe
tesen nem mindegyik új zeneszerző ért el ugyanarra a 
magaslatra, van akinek pályája még csak az ígéretes 
kibontakozásnál tart. Ez egyelőre nem derül ki ebből 
a sorozatból, talán azért, mert az arcképek íróit olyan 
szeretet fűzi választott témájukhoz, hogy az eleve lehe-
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tétlenné teszi a teljesen objektív, minden szempontot 
mérlegelő ítélkezést. De ez helyes is, hiszen a mai ma
gyar zene ügye nemcsak ítéletet, hanem szerető párt
fogást is érdemel. Némiképpen kétséges azonban az 
egyes kötetek írói módszere, a szerző ugyanis tetszése 
szerint választhatott az esszé, cikk, tanulmány és portré 
műfaja között, és csak munkája befejezése után jöhe
tett rá, sikerült-e elérnie célját: a nagyközönség szá
mára is érthetően és élvezhetőén megrajzolnia az illető 
zeneköltő arcképét. Még a nyolcadik kötet után is 
kétséges, melyik módszer lesz a legszerencsésebb. Érzé
sünk szerint a  tanulmány számára ez a terjedelem 
kicsiny, az esszé szárnyalását viszont néhol stilisztikai 
kölöncök béklyózzák. A részek belső aránya sem vég
leges még: némelyik kötetben az életrajzé a főszerep, 
a másikban viszont túlságosan is nagy jelentőséget kap 
a művek szakszerű elemzése. A továbbiakban kell majd 
kialakítani a kettő megnyugtató és helyes arányát.

Kodály életművében találkozott talán legtisztább 
szintézisben a zene és az irodalom. Nemcsak azáltal, 
hogy a népdalok szövegét is rendkívüli műgonddal 
jegyezte le és csiszolgatta -  beteljesítve ezzel Arany 
János munkáját - , hanem a kortárs költészettel kiala
kított eleven, a két művészi megjelenési forma össze
tartozását állandóan hangsúlyozó kapcsolata révén is. 
Sok huszadik századi költeményt zenésített meg, s gyak
ran mondott ítéletet olyan ritmikai kérdésekben, 
melyek a költészet és a zene problematikáját egyaránt 
érintették. Tanítványai -  mert mind a nyolc zene
szerző mesterének vallja őt — ebben a vonatkozásban 
is folytatni igyekeznek életművét. Igen tanulságosak 
az irodalomtörténész számára is azok a fejezetek, 
melyek az irodalom és a zene érintkezési pontjait 
igyekeznek feltárni. Újszerű, komplex irodalom- és 
művészetszetszemlélet körvonalai sejlenek fel itt, s nem
csak felszíni érintkezéseket lehet kimutatni, hanem sok
kal mélyebb, alapvetőbb, közös jegyeket. Ahogy a 
Szabó Ferenc életművét feldolgozó kismonográfiában 
megvillan József Attila arcképe, amint Maros Rudolf 
életrajzával kapcsolatban színes, eleven, némelyik 
vonatkozásában újat mondó képet kapunk Pécs művé
szeti életéről, ahogy Tardos Béla megbirkózott az új 
magyar költészet kép- és ritmusproblémáival, vagy 
ahogy Kósa György újra és újra magáévá akarja tenni 
a világirodalom humanista értékeit, az mind folyton élő, 
dinamikus kölcsönhatást jelez irodalom és zene között.

Az irodalmi és zenei érdeklődés összekapcsolódására 
utal az újabb zeneszerzőknek az a törekvése is, ahogyan 
megkísérlik megvalósítani a magyarság és európaiság 
szintézisét. Ilyen meggondolásból éli újra például 
Szabó Ferenc a romantikus stílust (a szocialista realiz
mus és a romantika kapcsolódására figyelmeztet ez a 
tény is), és így találkozik Maros Rudolf, de kivált 
Szervánszky Endre a legmodernebb stílustörekvések
kel, melyeket azonban áthasonítanak, és sajátos nem
zeti tartalommal telítenek. (Szervánszky Endre például, 
akire kétségkívül legnagyobb hatással volt a bécsi 
iskola, még legmerészebb alkotásaiban is -  például 
a Pilinszky János szövegére írt Requiemben -  fel
felvillant olyan harmóniákat, melyek sokkal inkább 
magyarosak, mint dodekafonok.)

Az új magyar zenének -  akár korunk irodalmának -  
vannak feltérképezetlen, nem minden vonatkozásában 
elemzett és ismert területei, ahol szívesebben élnek 
a könyvek szerzői sommás megállapításokkal és meg
alapozatlan általánosításokkal. Az irodalmi jelenségek 
elemzése ezen a téren messze megelőzi a zeneiekét, 
pedig tényanyaga szerteágazóbbnak és bonyolultabb
nak látszik. Az ötvenes évek zenei fejlődésével kapcso
latban például ellentétes meglátásokat olvashatunk: 
kellően alá nem támasztott negatív ítéleteket, de 
kritikátlan magasztalást is, nem csoda, hogy újabban 
a Magyar Zene című folyóiratban épp e körül a kérdés
komplexum körül bontakozott ki vita. Valahányszor 
a zeneszerzőket ért hatásokról esik szó, akkor is gyakran 
meg kell elégednünk felületes általánosításokkal, 
mintha a zenei hatások részletes elemzése az önállót- 
lanság bélyegét sütné a zeneszerzőre, s nem csupán az 
őt ért hatásokról és mintáiról tájékoztatna. Irodalmi 
szempontból is meggondolkodtató az a visszatérő meg
állapítás, hogy körülbelül 1953-tól, tehát attól számítva, 
amikor a kották és a külföldi lemezek zavartalanabbul 
áramlottak be az országba, jó néhány zeneszerző érdek
lődésében figyelhetni meg átalakulást. (Ennek a jelen
ségnek esetleg az irodalomban is kitapinthatók a meg
felelői.) Meglepő a Bartók és Kodály hatás különböző
sége, és érdekes az a zenei folyamat, ahogy a kettő 
elválik egymástól, és a zeneszerzők a két hatásforma 
egységesítésével kísérleteznek.

Egyenként értékelve e fontos sorozat darabjait, meg
állapíthatjuk, hogy valamennyi jól megírt, érdekes 
olvasmány. Kár, hogy a bevezetések meglehetősen 
érdektelenek, mintha az írók nem tudták volna, hogyan 
is csináljanak kedvet könyvükhöz, hogyan mutassák 
be egy-két, a lényegre utaló szóval, mondattal elem
zésük célját és tartalmát. Az utolsónak megjelent köny
vecske, a sajnálatos hirtelenséggel elhunyt Tardos Béla 
életművét feldolgozó kismonográfia bevezetése sikerült 
a legjobban. Nem ártana végérvényesen tisztázni azt 
is, vajon a nagyközönség szélesebb rétegeinek vagy a 
műértők szűkebb körének készülnek-e a kötetek. Az 
előbbi esetben célszerűbb volna jobban az életrajzba 
ágyazni a művek elemzését, úgy, ahogy azt Pernye 
András tette Szabó Ferencről szóló tanulmányában. 
Hasonlóan sikerült felépítésű portré Várnai Péteré 
Maros Rudolfról. Élvezetes, színvonalas írás Barna 
Istváné Szervánszkyról és Bónis Ferencé Kadosa Pálról. 
Az utóbbi őszinte, ízig-vérig emberi portrét rajzol, 
amelyből megvilágosodnak a zeneszerző tévedései is, 
de épp e tévedések és útvesztések emelik igazán ma
gasra később zeneszerzői és előadóművészi teljesítmé
nyeit. Ennek a kismonográfiának az őszinte, becsületes, 
tényfeltáró hitelét kellene állandósítani a sorozat kö
vetkező köteteiben is.

Összegezésül elmondhatjuk, hogy a Mai magyar zene
szerzők sorozat érdekes és hasznos kezdeményezés. 
Tanulságait és eredményeit fel kell használni az iro
dalomtörténeti kutatásban is. Mint ahogy maga az 
egész vállalkozás mintája lehet egy hasonló, a mai 
magyar irodalom legjobbjairól készítendő sorozatnak.

Rónay László
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JEGYZETLAPOK
Mai osztrák elbeszélők

Régi adósságot törleszt a Mai osztrák elbeszélők című 
kötet. A magyar irodalmi köztudatban a legutóbbi 
időkig „a német irodalom” fogalma alá rendelték ké
nyelemből és kényszerűségből is az osztrák irodalmat. 
Német nyelvű irodalomtörténetek, válogatások, gyűj
teményes kötetek ugyanis könnyed nagyvonalúsággal 
sorolták be tartalomjegyzékeikbe és értékeléseikbe már 
a kezdetektől fogva az osztrák irodalom legjobb kép
viselőit. Igaz, a 18. század közepéig nem könnyű elvá
lasztani a két irodalmat, sok megegyező tulajdonságuk 
van, s nem elhanyagolható tényező a közös nyelv, az 
azonos kifejezési mód sem. Élesen csak 1867-től, a 
Monarchia létrejöttétől válnak el, mert a nagy európai 
politikai és szellemi áramlatok nagyjából egyforma in
tenzitással, párhuzamosan hatnak a két országban. 
A Monarchia mint államforma alapvetően új struktúrát 
teremt gazdasági, társadalmi, politikai és kulturális té
ren egyaránt. Fejlődésének feltételeiben teljesen elka
nyarodott a rohamosan kapitalizálódó és militarizálódó 
német államtól, kialakítva sajátosan soknemzetiségű 
arculatát, agresszív politikáját a béke mázával szelídít
ve, a gazdasági élet főbb ágait pedig éppen úgy meg
osztva és széttagolva, mint nemzetiségeit.

Az eddig nagyjából azonos tulajdonságokat mutató 
német és osztrák területen létrejött irodalom lassanként 
alig talál más érintkezési pontot, mint a közös nyelvet, 
és semmivel sincsenek közelebbi rokonságban, mint más 
európai irodalmak. Az osztrák irodalom jellegzetes meg
határozó vonásai egyre élesebbek lesznek. Mindinkább 
időszerűvé vált tehát az 1963-ban megjelent egyetlen 
magyar nyelvű, kifejezetten osztrák szerzők műveiből 
összeállított Századunk osztrák lírája című kötet után 
nálunk is tudatosítani, hogy Ausztria irodalma igenis 
alapvetően és minőségileg más, mint a két Németország 
amúgy is különböző literatúrája.

A „megfigyelés”, „pszichológiai érzékenység”, a 
„naivság és ösztönösség”, az erős líraiság és humanitás 
-  hozzátehetnénk, a hangsúlyozottan polgári humani
tás -  jellemzi ezt az 1890-től napjainkig egységessé és 
jelentőssé nőtt kisprózát, mondja Vajda György Mihály, 
a kötet válogatója, utószavában. Megmutatni ezeket a 
sajátosan nemzeti vonásokat egyetlen novellás kötet ke
retein belül, és a lehetőségekhez képest átfogó képet 
adni, minden hazai tradíció nélkül, nem könnyű fel
adat. Nehéz, mert nagy korszakot, majdnem háromne
gyed évszázadot ölel fel a kötet, alapvető történelmi vál
tozások, két világháború földrengése határozza meg az 
írók világnézetét, magatartásmódját, filozófiáját, stí
lusát, sőt a témákat is. Éppen mert a korszak jóformán 
egyetlen sajátos hangú, jelentős egyénisége sem maradt 
ki a névsorból, az egymás után következő írások hang
vételének szapora váltakozása már-már a novellákat 
egybefogó rendező elv felbomlásával fenyeget. Egymás 
mellé kerül például Schnitzler végső kicsengésében 
ugyan keserű, ellenszenvet, szánalmat kiváltó, de alap
hangulatában mégis a keringős, katonatisztes, illatos 
Bécset idéző Guszti hadnagya., Schönherr-nek a natura

lizmus jegyeit magán viselő, tragikomikus, groteszk, 
tömören megírt Vacsora kivégzéssel című novellája és 
Hofmannsthalnak a szimbolista novella iskolapéldája
ként említhető, véres víziókkal, szorongásos látomások
kal terhelt novellaremeke, a Lovastörténet. Vagy Urzidil 
szép, líraian hangszerelt, a Mörike-i művésznovella 
hagyományait folytató Gyászlepkéje és Bruno Frei 
Bendiner bácsija, amely a kötet kevés számú politikai 
célzatosságú írása közül való, és inkább a német realiz
mushoz kapcsolódik.

Mégis, eszmei alapjaikban közösek ezek a novellák, 
elsősorban „ritkán lázadók, annál gyakrabban rezig
náltak” . Ernst Fischer ezt ugyan az osztrák líráról álla
pítja meg, de a prózára éppúgy érvényes. Nem véletlen 
ez, líra és epika kevés irodalomban fonódik olyan szoro
san össze, egészíti ki úgy egymást, mint az osztrákban. 
A kötet íróinak jó része novellistaként sem tudja levetni 
lírikusi alapmagatartását. Hofmannsthal képalkotása, 
koloritja, Ingeborg Bachmann erősen szubjektív, a lírai 
Én-t hangsúlyozó alkotásmódja, Christine Busta finom 
fényekkel áttört parabolája inkább lírai, mint prózai 
összhatást keltenek. Ezért van, hogy az egyes formai 
elemek az őket megilletőnél nagyobb hangsúlyt kapnak, 
s 400 oldalon keresztül mintha mindvégig kitűnő for
maművészekkel, könnyedén bűvészkedő alkotókkal 
lenne dolgunk. Ez igaz is. Éppen csak az ember mint 
tudatosan cselekvő lény tűnik el néhol, vagy mint a vé
letlen játékszere hányódik tehetetlenül. Erkölcsi tulaj
donságaik viszonylagossá válnak, jó és rossz cselekede
teik határai elmosódnak egy líraibb, oldottabb világ
ban. Jeannie Ebner novellájának három testvére egy 
láthatatlan hatalomtól megbűvölten cselekszik, tudják, 
hogy bűnösök, de önmaguk és egymás előtt is titkolják, 
s minden rossz okozójának a láthatatlan apát tartják, 
akiről „soha sem lehet megtudni, hogy helyesek-e a 
kontúrjai, melyek nem őt, hanem csupán azokat a ha
tárvonalakat ábrázolják, amelyeken túl lénye kezdő
dik”. A novellisták közül nem Jeannie Ebner az egyetlen 
képviselője ennek a misztikus-vallásos világnézeti meg
határozottságnak. Musil például, akinek életművében 
az éles bíráló pillantás, az intellektualizmus a döntő -  
a kötetben éppen a Drei Frauen című korai novella
ciklusának mítoszt, freudi utánérzéseket, történést lírá
ban feloldó egyik novellájával A portugál asszony-nyal 
szerepel. Kétségtelen, részleteiben különlegesen szép ez 
a novella, a kötet egyik legjellegzetesebb írása -  mégis 
hiányérzet marad olvasása után, mert az elbűvölő szép
ség nem kárpótol az egymásra halmozott és végül meg
oldatlanul maradt gondolati tartalmak tisztázatlansá
gáért.

Ezek mellett a polgári avantgarde különböző válto
zatait igen magas művészi szinten megvalósító novellák 
mellett a klasszikusan szerkesztett, kerek sztorik sem 
hiányoznak. Stefan Zweig Sakknovellájával, Werfel A 
kispolgár halálával szerepeltek eddig többnyire magyar
nyelvű novellaválogatásokban. Zweig e kötetbe felvett 
A láthatatlan gyűjteménye azonban legalább olyan jó „an
tológia darab”, mint a Sakknovella, de Werfelé már jóval 
halványabb (Varsányi Varsány Géza, avagy...). Alfred
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Polgar, M ax Mell, Bruno Frei, Milo Dor; Feder
mann, Fritsch — ezek csak kiragadott nevek a kötet szer
zőinek jó  hányadából -  hőseik konkrét, körülhatárolt, 
a kortól, az osztálytól meghatározott módon cseleked
nek, vállalják -  vagy nem vállalják — tetteiket. Fritsch 
például fölényes írni-tudással, változatos eszközökkel, 
tömör dialógusokban vázolja fel a háború utáni Auszt
ria egyik politikai arculatát, a korrupciót, a nácizmus 
csendes lappangását (Egy miniszter elmélkedései). A mi
niszter a felső tízezerhez tartozik, de Ausztria társadal
mának szinte egyetlen osztálya sőt rétege sem marad ki 
a tablóból. Lernet-Holenia nosztalgikusan ábrázolt 
deklasszálódott nemesétől a kispolgár-asszony Spin- 
deleggernéig, a paraszt-novellákon (Otto Stoessl: Mene
külés faluról, Gütersloh: Hazatérők) keresztül az emberi 
életmódok, magatartásformák legkülönbözőbb fajtái
val találkozunk. Kivéve az ipari munkásságot, s talán ez 
is mntatója lehet annak, hogy a kispróza is felveszi az 
osztrák irodalom egyéb ágainak apolitikus karakterét, 
akár a századforduló, akár a két háború közötti kor, akár 
napjaink novelláiról van szó. A kötet címében megha
tározó és irányt adó mai jelző ígéretéhez fűzött remé
nyeket részben ezért is nem váltja be. A „mai” fogalma 
a sorozat köteteinél egyébként is újra és újra átértékelő
dik. Más-más korszakot tart mainak az angol, a francia, 
a német, az amerikai irodalommal foglalkozó kötet. Az 
osztrák esetében Kafka, Schnitzler, Rilke, Musil és 
még mások novellái nem a szó időrendi értelmében 
maiak, hanem inkább szellemükben, életérzésükben. 
Viszont csak ilyen tág válogatással lehetett bemutatni 
az Ausztriában végbement irodalmi fejlődés egységét, 
novellairodalmának helyét a világirodalomban, az is
mert írókat közelebb hozni, az ismeretlenekre pedig 
felhívni a figyelmet, amihez hasznos segítséget nyújta
nak Mádl Antal útmutató és egyben értékelő életrajzi 
jegyzetei.

Borislav Stankovic: Szilaj vér

A századforduló szerb irodalmának ez a remeke nem 
első ízben jelenik meg magyarul, ma mégis az újszerűség 
igézetével ha t a déli szomszédaink irodalmát megis
merni akaró olvasóra. Az 1948-as budapesti kiadás 
(Gúzsbakötött élet, ford. Csuka Zoltán) nem keltett 
különösebb visszhangot, az 1952-es újvidéki nem jut
hatott el hozzánk, így aztán csak most döbbenhetünk 
rá: mennyire sajátos színfolt ez a regény Közép-, 
illetve Délkelet-Európa irodalmainak tarka, színpompás 
világában. Igaz: Németh László emlékezetes és nagy- 
jelentőségű kelet-európai tájékozódása idején már figyel
meztetett (Híd a Dráván) Borisav Stankovic műveinek 
sajátos közép-európaiságára, ez a figyelmeztetés azonban 
-  részint a történelem determinálta események, részint 
Ivó Andric és Miroslav Krleza (akikkel együtt szólt 
Stankovic írásművészetéről) életművének rangosabb 
volta és időbeli közelsége miatt -  nem talált kellő 
visszhangra az irodalomtudomány frontjain. Pedig 
izgalmas, sok vonatkozásban már érintett problémák 
teljesebb megvilágításának lehetősége rejtezik mögötte.

Borisav Stankovic a szerb századforduló egyik legér
dekesebb, legsajátosabb arculatú szépírója. A szerb 
literatúra ama képviselőinek sorában tartják számon, 
akik a hosszú török uralom alól felszabadult, több 
évszázados társadalmi és kulturális lemaradást pótolni 
akaró szerbség irodalmát európaizálták. Stankovic 
-  párizsi stúdiumai eredményeképpen -  a zolai natu
ralizmust oldja sajátosan balkáni miliőjű írásaiban, 
főként a Szilaj vér egzotikummal is, társadalmi prob
lémafelvetéssel is bővelkedő fejezeteiben. Noha realiz
musának erejét szokás épp emlegetni-Velibor Gligoric, 
a neves szerb kritikus és esszéista Szerb realisták (Srpski 
realisti. Prosveta. Beograd, 1960) c. kötetében szép 
tanulmányt szentelt a Stankovic-életműnek -  a Szilaj 
vért olvasva mégis inkább találónak érezzük itt Czine 
Mihály alábbi, általában a kelet-európai népek irodal
mában jelentkező naturalizmusra vonatkozó megjegy
zését: Kelet-Európábán „a társadalmi fejlődés elmara
dottsága következtében... egyes írók egyenesen a natu
ralizmuson keresztül jutottak el a saját s egyben az 
egész nemzeti irodalmuk realizmusának kiteljesítésé
hez” . (Czine Mihály: Móricz Zsigmond útja a forrada- 
makig. Bp., 1960. 357. 1.) Ha általában jellemző ez 
a közép-, illetve kelet-európai népek irodalmának 
viszonylatában -  márpedig az - , akkor Borisav 
Stankovic esetében mindenképpen. írónk a Szilaj vérben, 
ebben a hallatlanul érdekes életanyagot felszínre hozó 
regényben épp a biológiai determináltság motívumát 
felhasználva tud meglepően markáns képet rajzolni 
egy letűnő társadalmi forma, a balkáni feudalizmus 
széthullásáról. A hősök: Mita efendi, Marko gazda 
vagy ennek fia, Tomca, magukban hordozzák a bioló
giai degeneráció csíráit -  s ez így van még akkor is, ha 
olyan élettől duzzadó, tökéletes testi szépségéről mesz- 
szeföldön híres nőalakot formál az író, mint Sofka, 
Mita efendi csábítóan szép lánya, aki sápadt, puf- 
fadt, erőtlen utódokat hozott a világra, akinek vérbeli 
tisztátalansága „folytatódik... a gyermekeiben, unokái
ban, dédunokáiban”. De fel-felvillan a túlzott nemi 
vágyakozás, meg az alkoholizmus jellegzetes motívuma 
is — s épp a főhős: Sofka alakjának rajzában. Még 
lánykorában, ébredő testi vágyaitól felkorbácsolva a 
városka bolondjának tárja fel keblének szépségét; 
amikor apja — saját „becsületének” mentéseképpen — 
pénzért adja feleségül Marko gazda még gyermek 
fiához, pálinkával hódítja magát, hogy aztán félholtan, 
delíriumos állapotában szolgáival szeretkezzen...

Ez a hangütés végigfut a regényen, s ha hozzávesszük, 
hogy az eredeti cím (Necista krv) szó szerinti fordítása is 
Tisztátalan vér vagy Romlott vér (ez utóbbit használja 
Csuka Zoltán is A jugoszláv népek irodalmának törté
nete. Bp., 1963. c. könyvének Stankovic-fejezetében), 
akkor már aligha lesz kétséges, milyen mértékben és 
értékkel dominál a naturalizmus Stankovic könyvében, 
pontosabban: mennyiben motiválja azt a társadalom
rajzot, amelyet a regény lapjain kap az olvasó. Mert 
Stankovic hallatlanul finom érzékkel, biztos kézzel ra
gadja meg a kis szerbiai város, Vranje életében lezajló 
változásokat, a csorbadzsik és efendik uralmának elmú
lását, az évszázados török uralom alatt kialakult szoká
sok, a társadalmi konvenciók lassankénti semmibe
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veszését, amelyek századokon á t verték i tt  bilincsbe 
az emberi érzelmeket, főként a nőkét, akik — m int 
Sofka -  m egaláztatások sorozatát viselték el szüleik, 
rokonaik, aztán  férjeik részéről.

Ám a riasztó társadalm i valóság feltárása ellenére 
sem lesz ez a  regény száraz fényképezése az író  által 
megélt valóságnak ; Stankovic -  aki gyerm ekkorát töl
tötte hősei történetének egzotikus színhelyén -  soklírával 
és melegséggel rajzolja alakjait, m utatja  meg a  keleti 
színezésű életform a, a sajátos balkáni népszokások (a 
menyasszonyfürdetés, a  lánykérés, a  lakodalom  stb.) 
számunkra valójában ism eretlen világát. M indezzel 
valam i egészen különös, olykor m ár álom világnak is 
beillő atm oszférát terem t, mely nem kis m értékben 
fokozza a könyv olvasmányosságát. S noha a kom po
zíció gyengesége m ia tt szokták az írót elm arasztalni 
(Csuka Zoltán szép utószava is u ta l erre) most — figye
lembe véve a stankovici próza zolai inspirációit, ugyan
akkor a  regény életanyagának egészében mégis realista 
igényű ábrázolását — az t m ondanánk: ennek ellenére 
is korszakos jelentőségű a  Stankovic-regény a  szerb 
próza történetében. Érdem es volt újból eljuttatni 
-  Csuka Z oltán  választékosán szép fordításában -  
a  m agyar olvasó asztalára.
(Fórum, Növi Sad, 1966)

LÍSkös István

Pierre Botille: Híd a Kwai folyón

Pár mérföldre a  burm ai ha tártó l angol katonák h id a t 
építenek a  dzsungel közepén. Dacolva a kínzó időjárás
sal, feszített norm ában  dolgoznak. Rosszul tápláltak, el
csigázottak és betegek, de óram ű pontossággal végzik 
a  m unkájukat. M ire nem  képes a katonaem ber hazája 
védelmében a  győzelem ért? Ezek az angol katonák 
azonban a  japánoknak  építik a  hidat. Azon a  hídon a 
jap á n  hadsereg páncélosai és tüzérei fognak átvonulni, 
hogy szétzúzzák az angolokat, elfoglalják Ind iá t, aztán  
nyom uljanak tovább nyugat felé, m ígnem  valahol a  
Kaukázus déli lejtőin összetalálkoznak m ajd  a győzel
mes német hadsereggel, és új rendet szabnak a  világnak.

Nickolson ezredes, a  ja p á n  fogságba esett angol ezred 
parancsnoka nem  politikus ember. Nem  gondol a  végső 
következményekre. Fel sem m erül benne, hogy csele
kedetével a  jap án o k  győzelmét segíti elő. Ellenkezőleg, 
a  brit katonai fegyelem vezérli, m inden szavával, m in
den m ozdulatával azt akarja  szolgálni, hogy e hadsereg 
éltető szelleme fennm aradjon. Meggyőzi a  fogolytábor 
jap á n  parancsnokát -  am ikor nyilvánvalóan rossz terv 
alapján, rosszul szervezve megkezdik a híd építését —, 
hogy az angol katonák  felügyeletét és a  h íd  építkezésé
nek irányítását á t kell adn ia  az angol tisztikarnak. Az 
angolok szabad kezet kapva új tervrajzot készítenek és 
újraszervezik a  m unkát. Példam utató rendszerességgel 
és kínos pontossággal dolgoznak. U gyanakkor nyugat 
felől elindul a  b rit titkos szolgálat egy alakulata, hogy 
felrobbantsa a  hadifontosságú hidat, ő k  is a  hagyo
mányos angol pontosságon és rendszereteten nőttek fel. 
Ugyanolyan gondosan tervezik meg a  híd elpusztítását, 
m int fogságba esett társaik a  felépítését.

Elkészül a  h íd  és elkészül a  robbantó csoport is a

m unkájával. A h ídavató  ünnepség előestéjén felszerelik 
a  víz a la tt a  pillérekre a  robbantó gépezetet, am ely az 
első vonat á tha ladásának  p illanatában fog ja  levegőbe 
röpíteni az építm ényt. Az innenső p a rto n  kis lövedéke
ket szórnak el, hogy a  robbanást esetleg tú lé lő  ja p á n  ka
tonák, visszafelé szaladva, menekülés közben  elpusztul
janak. A túlsó p a rto n  pedig aknákat helyeznek el a  sín 
alá, hogy p á r h ó n ap  m úlva, a  híd ú jjáépítése  u tán  az 
első vonat m egint felrobbanjon. A jap á n o k , akik nem  
tudják  okosan megszervezni a fogolytábort, akik nem 
rendelkeznek szakképzett mérnökökkel a  terv ra jz  elké
szítéséhez, akik nem  tudják  felépíteni a  h id a t, természe
tesen nem  veszik észre a robbantócsoport tevékenységét 
sem. A brit titkosszolgálat három  tisztjének m á r régen 
nem  a ja p á n  őrség a valóságos ellenfele, h a n em  Nickol
son ezredes. S végül a  h íd  megszállott ép ítő je  bizonyul 
erősebbnek.

V ajon hazaáru ló-e  Nickolson ezredes, a m ié rt felépíti 
a  japánoknak  a  h id a t, s megakadályozza a  fe lrobban
tását? A regény feszültségét a  páratlanu l izgalm as cse
lekm ény m ellett éppen  ez a kérdőjel fokozza. H a  a  tör
ténet és a jellem rajz egyértelmű válaszra késztetné az 
olvasót, akkor a  regény alig emelkednék a  szokványos 
háborús bestseller fölé. Pierre Boulle azo n b an  úgy veze
ti a  regény szálait, hogy ennek a látszólag egyszerűen 
eldönthető m orális kérdésnek mindig egyszerre és egyen
lő súllyal ábrázolja  az egymásnak e llen tm ondó olda
lait. A többértelm űséget fokozza még a  szarkasztikus 
stílus is: az író nevetségessé teszi az ezredest, a  visszájá
ra  fordult rend  és fegyelem groteszk m egszemélyesítőjé
nek tün te ti fel. U gyanakkor a  regény Jo sep h  C onrádtól 
vett m ottójával figyelmeztet arra, hogy e gú n y t sem 
szabad túlságosan kom olyan venni: „ N em , nem  volt 
nevetséges, inkább  m egrendítő volt.”

A titkosszolgálat egyik tisztje, aki civ ilben  egyetemi 
tanár, ugyanolyan m ániákus m ódon helyezi el a  híd 
körül a ha lá lt hozó aknákat, amilyen m án iákus m ódon 
Nickolson ezredes az  építkezést vezeti. K e ttő jü k b en  a 
rom bolás és az építés szelleme ütközik össze egymással. 
Boulle azzal ábrázo lja  a  visszájára fo rdu lt v ilágot, hogy 
a katona lesz az építés szellemének m egtestesítője és a  
tudós a  rom bolásé. A  regény optim izm usa ab b ó l fakad, 
hogy végül az építés szelleme győz. De n em  fordul-e ez 
a  győzelem m egintcsak a  visszájára, belehelyezve a szi
tuáció t a  m aga m eghatározott történelm i környeze
tébe? A kárhogy csűrjük-csavarjuk, N ickolson ezredes a 
japánoknak építi fel a  hidat. Igaz, az a  szándéka, hogy 
m egmentse em berei életét. M int kifejti, „ a z  a  fő, hogy 
a  fiúk érezzék: m ég m indig mi parancso lunk  nekik és 
nem  ezek a  m ajm ok. Am íg ez a gondolat é lte ti őket, ka
tonák m aradnak , nem  válnak rabszolgává.”  M égis eb
ben a  helyzetben nem  az lett volna-e a  kötelessége, hogy 
inkább feláldozza ötszáz angol katona é le té t és a  saját
já t  is, csakhogy m eggátolja a híd felépítését? El kellett 
volna szabotálnia a  m unkát, szándékosan rosszul kellett 
volna végezni a  k itűzö tt feladatokat, s a  ja p á n o k  bizo
nyára irgalm atlanul megtorolták volna az  ellenállást, 
de  nem  készült volna el a  híd.

A regény legfőbb m ondanivalója azo n b a n  az, hogy 
vannak értelm etlen áldozatok, és Nickolson ezredesé az 
lett volna. Az egyéni áldozatra csak o tt  v a n  szükség,
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ahol n incs kellőképpen biztosítva a  szervezés, a technika 
és a  hozzáértés. A  híd felépítése éppen  azokat az erénye
ket p é ld áz ta , amelyekkel szem ben a  fasiszta barbárság 
tehe te tlennek  bizonyult. N em  kétséges, hogy az a hadse
reg, am ely  n em  tu d ta  megszervezni a  m unkát, amely nem 
ren delkeze tt hozzáértő em berekkel a  híd felépítéséhez, 
az nem  n y e rh e tte  meg a háb o rú t. Bárm ennyire disszo
nánsnak  hangzik  is ezzel a  nem -politizáló regénnyel 
k ap cso la tb an : Nickolson ezredes való jában  az antifa
siszta e rők  ro p p an t erkölcsi fö lényét pé ldázta  a  fasiszta 
pusztítással szemben. A minőség fölényét bizonyította 
a  p u sz tán  m ennyiségin a lapuló  p illanatny i győzelem 
felett. A  szabadság fölényét a  despotizm us felett. M ert 
ezt a  h á b o rú t  csak a hídépítők nyerhették  meg.

Az elgondolkoztatva szórakoztató regény Rubin Péter 
ötle tgazdag  fordításában és hasznos utószavával kísérve 
je len t m eg.
(  Európa, 1966)

Kenyeres Zoltán

Raffai Sarolta: Egyszál magam

A m ikor n é h án y  évvel ezelőtt a  regény kézirata a sze
gedi T isza tá j Kiskönyvtár lek to rátusára  került, a rég 
hallo tt, ism erős móriczi jövendölés kelt szárnyra: „új 
nagy író t  k ü ld ö tt a fa lu ...”  S az első lelkes lektori véle
m ények a lig  túloztak: a  M agvető Könyvkiadó jóvoltá
ból v a ló b a n  m inden figyelmet m egérdem lő írói indu
lásnak v ag y u n k  tanúi. Az első verseskönyv, a Részeg vi
rágzás u tá n  az  első regény, az Egyszál magam is ritka ké
pességekkel m egáldott tehetség kibontakozását ígéri. 
Az uszódi tan ítónő  regénye n em  m ás, m in t belső lelki 
történések m ély  rétegekig hato ló  feltérképezése.

Az Egyszál magam analitikus regény. Ő seit és rokonait 
a  m ag y a r p róza  m últjának m o d ern , izgalmakkal teli 
ág ában , a  confessionális önéletírások között kell keres
nünk. L eg inkább  első igazi íróasszonyunk, a szeren
csétlen házasságokban őrlődő X V I I I .  századi Bethlen 
K a ta  m em oárja ival ta rt rokonságot a  könyv, hisz kö
zelebbi őse, az Iszony, N ém eth László saját bevallása 
szerint sem  független az ugyancsak egyszál m agára ha 
g yato tt e rdély i nagyasszony k itáru lkozó gyónásaitól. 
K árász  N elli és K uti Anna sorsa között kétségtelenül 
sok a  párhuzam osság, bár leg a láb b  annyi eltérést is 
k o n sta tá lhatunk . Raffai Sarolta  hőse is elsősorban fér
jével v ív ja  végzetes harcát, ám  a  küzdelem  során m aga 
is beszennyeződik. „Éppen olyan mocskos vagyok m int 
te . .. K e zd ü n k  hasonlítani” -  döb b en  rá  az igazságra a 
kifejlet küszöbén. De idáig való sorsa is másként ala
kult, m in t  hős-elődeié, hisz R affai Sarolta  könyve egy 
korhoz k ö tö tt, az 1950-es, 60-as évekbeli történést kísér 
végig; K u ti  A nna jellem ét és ú t já t  a  környező valóság 
tö rvényszerűen befolyásolja. E  tisztának  exponált s er
kölcsi m éltóságát sokáig őrizni képes karakter szomjú- 
hozná a  közösség éltető biztonságát, hogy óvó közegétől 
védve győzzön kísértésein. Az igazi m ondanivalót értel
m ezésünk szerint ezen a ponton  kell keresni: Raffai 
Saro lta  a n n a k  ábrázolására törekszik, hogy a társak 
nélkül, egyszál m agára m ara d t em ber bukásra vagy 
olyan trag ik u s öntisztító lépésre v a n  ítélve, m int K uti 
A nna, ak i végül is kést készül döfni infernálisan vétkező

férjébe. E  pillanatig a ha ta lm i helyzetétől m egrészegült, 
jellem gyenge iskolaigazgató és az em beri eszményeibe 
fá jd a lm asan  csalódott, m egaláztatások sorának k itett 
szép tan ító n ő  házassági tö rténetén  végigmenve ju tu n k  
el. K ö zb en  feltárul előttünk egy kisváros és egy áporo- 
d o tt szellem ű tantestület korrupciók, megalkuvások 
szo rításában  vergődő élete — de felvillan néhány tiszta 
kép is : a  kommunista Balogh házaspár helytállása vagy 
A n n a  és Dömök István ellobbanó szerelmi interm ezzó- 
ja . A  látványos cselekményszál a  d irektorrá avanzsált 
M o ln á r  G ábor mindenféle erkölcsi norm án átgázoló, 
féktelen önzésének és m achináció inak története. M ind
végig A n n a  szemével lá tta tv a  és az ő ítéletei kereszttü
zében , m ert a  regény — m iként a  szóba hozott önélet
írások — első személyes előadású. Művészi hitele azon 
áll vag y  bukik, m ennyire sikerül elkerülnie az én priz
m á já n ak  egyoldalúvá torzító  töréseit (nem  sikerül m in
d ig ), illetve ami még fontosabb: m ennyire intenzív, 
m ilyen  mélységeket fog be  az önelemzés. Az Egyszál 
magam fő szólama ez a látványok nélküli belső önvizsgá
lat-so rozat ; az író láthatóan  e nem  könnyű feladat m eg
valósítását tekinti első céljának. S R affai Sarolta an a 
lízise olykor a  legjobb m esterekéhez m éltó: pontos és 
k ím életlen , szinte m ár anatóm iai. A m i ehhez felesleges, 
a z t m in d  kidobja, így a regényből hiányzik m inden h a 
gyom ányos díszlet: a  tájból, tárgy i környezetből szinte 
sem m it sem láttat velünk az  író, sallangm entesen a 
pszich ikai folyamatokra koncentrál. Arcok és legben
sőbb énjükig lehántott jellem ek vonulnak előttünk, 
k u rta , feszesre húzott párbeszédeket hallunk, s az írói 
közlések egésze egyetlen ro p p an t m onológ: A nna csen
des, m editativ , majd m agát tépő, lázas önvizsgálata.

A  N ém eth  László-i örökséggel sáfárkodik i t t  R affai 
S a ro lta , s a  nagy időtereket ölelő fejezet-öltések -  páro 
sulva a  kiválasztott időszakaszon belüli legfinom abb 
részletekig  lehatoló ábrázolási m óddal — ugyancsak az 
ő sű rítő  technikáját ju tta tjá k  eszünkbe. Csak a  kom po
zíció kíérleletlen. Falus R ó b ert futó szemléje telibe ta 
lá lt egy szempontból, am ikor a rra  célzott: a  helyzetek 
és p ro b lém ák  ismétlődése, a  szakítás vagy döntés é rt
h e te tle n  elodázása m eglassítja a  cselekmény m enetét. 
A  cselekm ény iram a valóban nem  gyors, s ez az anali
tikus jellegből fakad. E nnek ellenére állandó feszültség, 
szinte túlfeszítettség indázza á t a  regényt: a  középső 
fejezetek táján  m ár nem  is egy hely t a  csúcsot érzékel
nén k , á m  a kifejlet m ind h á trá b b  tolódik. De ez a  tech
n ik a i kifogás — am it szaporíthatnánk  m ég hasonló nagy- 
ságrendűekkel -  nem hom ályosíthatja  el előttünk, hogy 
R affa i Saro lta  valódiírói tehetség, akinek m inden ad o tt
sága m egvan  a m agasabb szin tű  folytatáshoz. 
(Magvető, 1967)

Kovács Sándor Iván

Galambosi László: Sárkányok és tűzfák

A  költő , m in tha nem is Pécsett élne, nem  is M agyaror
szágon, nem  is a földön, han em  a tárgyak, növények és 
á lla to k  szivárványszínű visszfényében, valahol a  fejünk 
fö lö tt. Nádbuga-koronás kiskirályokkal, pehelysapkás 
fejű harkályokkal, szikrás-zászlajú angyalokkal szórako
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zik, és hadakozik a  sárkánnyal, a  téllel, a  halállal, a 
sátánnal, segítségül hívja a  m adártündért, a  napot, a 
fényfiút és a  világ-bárányt.

Költészete időtlen, egyszerre emlék, emlék előtti és 
mai, m int az „acélcsőrökben vonagló csecsemők” . A 
kort és önm agát is bekergeti fantáziája h a tá rta lan  ren
getegébe, s mi kereshetjük, m ert elvárjuk és követeljük 
a költészettől, hogy az em bert és viszonyait is m egm u
tassa nekünk. S míg egy anya, apa, szerető vagy kis
gyerek lábnyom ára akadunk, kutatásunk közben a  köl
tői képek különleges szépségeiben részesedhetünk, ahol 
„leányok d a lá ra  csukja szárnyait a  fecske” , „az  Éj feke
te pártakén t fejére hím ezte a lepkék k aravánját” , „ a  vi
lág u jján  aran y  kisköröm villog” s „ a  nyár szagával 
m egtöltött kasokat” láthatunk, a nyár tükrös selyem, 
s réz küszöbe van az ősznek. Gyönyörködtet szépségei
vel és elfáraszt annyira, hogy hálásak leszünk egy-egy 
versért, m elyben a  hétköznapi öröm  és b án a t feltűnik, 
s földi fogalm aink földi értelm ükben érvényesülnek, 
akár egy krizantém  vagy kapa, pálinka vagy tv-torony.

G alam bosi nem  m enekedhet meg W eöres Sándorra, 
Juhász  Ferencre, Nagy Lászlóra gondoló olvasójától. 
Jelképrendszere és képalkotása Juhászra, ritm usa és a 
m agyar ősi költészethez való kötődése N agy Lászlóra, 
gyors alakváltoztató képessége Weöresre emlékeztet. 
De ezt az első kötetet a  három  életműhöz m érni nem 
csak előnytelen lenne, tisztességtelen is, annak  ellenére, 
hogy a költő Juhásszal és Naggyal m ajdnem  egyidős.

A könyvben van tizenöt-húsz összetéveszthetetlen 
vers, olvasásuk zavartalan, bennük a  költő erényei el
sődlegesek. Az Ö rök u takon, a  Lassan lehajlik, és a 
Szomorúság cím ű versekben az évszakok élm ényét szüli 
újjá, h a  filozófiája nem  is új, érzékeny tehetséggel te
rem t a versekben term észetet és bánato t: „nyúlfüleket 
billent a  tavasz u jja” , „ü lünk  az élet rozsdásodó dró t
ján , és költözünk, akár a  m adarak” , „ a  fuvolák a beteg 
ág tövén kettépattannak” . A K rizantém  cím ű versnek 
a  legszebb m agyar virágversek között a  helye, a K ihaj
ló ág lá tta tó  erejű kompozíció a társtalanságról és az 
egymásra találásról, a  Pécs korszerűen realista leírás, és 
foly tathatnánk tovább a  Bárányfehér hullám , az Egye
dül, A kő, A por szövőszékei közt, a  Fösvény, az Eget 
borító fátyol, a  K it m adárkén t hajít, a  M agányosok 
cím ű versekkel.

Ahol az egyéniség jegyeit a legnyilvánvalóbban meg
találjuk, o tt kell keresnünk fogyatékosságait is, hogy 
igazságosak legyünk. A „D árdáit szétnyitotta”  című 
József A ttilának  ajánlo tt vers három  strófája a  tavasz 
plasztikus megjelenítése, utolsó szakasza zsongítóan 
szép:

M ulat a  tavasz, lesepri 
a  fagy kőkemény poharát, 
az örök virág-kupola 
fényét látod-e odaát?
A  sasok s a  rigók felett 
tám aszd a  N aphoz szép fejed, 
rádnyitja  gyém ánt kapuját.

Szép, de árulkodó is, m ert Galam bosi ennél a  gyö
nyörű vershelyzetnél nem  m ond többet József A ttiláról, 
s á lta lában  nem  a m ondanivalóra figyelmes, hanem  a

hangulatok és jelenségek ellenőrizhetetlenebb lehetősé
geire. Sorsával, egyéniségével, gondolataival nem  teszi 
versei részesévé olvasóját. In d u la ta it lefogja, vagy időt
len d rám ákban  oldja fel. így  k ívülállóként szemlélhet
jü k  csupán és dicsérhetjük finomságokig hato ló  tekinte
tét, nyelvezetét, szokatlan képzelőerejét és termékenysé
gét.
(Szépirodalmi, 1967)

Ágh István

Lőrincz László: Az éjszakai kutya

N em  kezdő s nem  is fiatal író  L őrincz László. N eve 
m ár az 1940-es évek elején felbukkant akkori erdélyi 
folyóiratokban, s elbeszéléseinek szóban forgó kötetét 
1962-ben megelőzte a  Mártonka Áron kalendáriuma című
-  a  kritika á lta l sajnálatosan figyelm en kívül hagyott -  
novellagyűj tem ény.

Az író  új könyvében tizenhét igényesen m egform ált 
elbeszélést olvashatunk a gyerm ekkor, a  második világ
háború  s napja ink  élményeiből. Ezek az írások egy 
m élyen érző, gondolkodó, szemlélődő em ber vallom á
sai. Szándékos i tt  a  vallomás szó, m ert Lőrincz írói 
világa erős érzelm i töltésű világ, s m ert form áló készsége 
az ábrázolás nyelvi-stilisztikai m egvalósulását tekintve 
alapvetően líra i természetű. Elbeszélő m odorát ez a 
lírai ihletettség jó  s kedvezőtlen irán y b an  egyaránt be
folyásolja. H a  az ábrázolt tém a gazdagabb  epikus le
hetőséget rejteget, akkor az események bonyolításában 
előrevisz e lírai hajlam , kis oldalkanyarokkal térve visz- 
sza a  tö rténet fősodrába ( Az alázat próbája ) ; ha  viszont
-  s nem  egy novellája ilyen -  a  „szerep lő” egy elfele
de tt vagy elkopott érzelem vagy gondolat, akkor a  
fölös m oralizálás, az érzelmes elm élkedés csábítása ke
ríti ha ta lm áb a  (A csempekészítő halála) . Ezekben a  no
vellatípusokban egyébként m egbízható  szerkezet-érzé
ke is el-elhagyja.

A  cím adó elbeszélés. Az éjszakai kutya a  lírai elbeszé
lőm ód szép példája. A novellát egy kegyetlen, egész 
életre szóló gyermekkori élm ény kínzó emléke h ívta 
életre. Azt a  kamaszkori világot tá r ja  fel benne az író, 
am elyben m ég „izgalm as és csodálatos”  m in d e n ,-a m i
kor a  nagy em beri érzések keverednek a  kalandvággyal, 
a  tettek  rom antikájával, és a  sem m in is el-eltöpreng az 
álm okból a  való világba átívelő gyerm eki fantázia. — 
V an  valam i sejtésszerű, enyhén m itoszi ab ban  a gyer
m eki te ttb en  is, ahogyan a  fiú elpusztítja  a  m enekülő 
kom m unistát szétmarcangoló vérebet, az éjszakai ku
tyát -  s úgy érzi, tettével m egm entette  a  világot a  féle
lem től. -  N ézetünk szerint ebben a  gondolatban  fogha
tó össze Lőrincz novellisztikájának sum m ája: aggo
dalom  az em berért. Lényegüket tek in tve erről szól
nak a  m ásodik világháború kavargó em lékeit idéző el
beszélések, m in t pl. a  Huszonöt szó is. D e ez az értelme 
a  Kopil c. novellának is, am elynek tö rt sugárzásában az 
ap já ra  emlékező férfi fájdalm asan ére tt gondolatai re
m egnek, és ezt a  sebzett s a  m i v ilágunkba átm entett 
em berséget m u ta tja  fel az író  egy-két d rám ai hatású 
és szerkesztésű elbeszélésében is. E zekben kevés szóval, 
erős szituáció-érzékkel, látszólag hűvös objektivitással 
tá r  elénk egyéni tragédiákat. Ilyen  a Müncheni fiú c. no
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vella, a  fasizm us em bert gyalázó gonoszságának villanó
fényben fe lm u ta to tt drám ája.

Lőrincz sokoldalú em berábrázoló. Alakjai között 
akadnak a  m ag u k  törvényei szerint élő különcök, m int 
a Timót és Genovéva idilli figurái, m in t a  disszidált gyer
mekeit h azav áró  rögeszmés öregasszony (Negyedik di
menzió), vagy m in t a  nagyotm ondó, boldogtalanul tra 
gikomikus H e tén y i (Vigasz), vagy a  m ély lírával meg
formált keretes elbeszélés hőse, B erta lan  M enyhért 
(A vonaljáró). — A m ai valóságot két elbeszélésében 
érinti leg inkább. A Savanyú ban a  felszabadulást követő 
évek, a  „ h o ln a p ra  megforgatjuk az egész v ilágot” láza
san nagyszerű s mégis sokszor félrevezető rom antikáját 
idézi vissza, a  m agunk  ifjúságának m a  is elérzékenyítő, 
tisztes elszánásokkal és modoros dogm atizm ussal tele
rakott, s tö rténelem m é illant m indennap ja it. Az Amiért 
én is énekeltem c. novellában pedig a  m élyről jö ttek  és 
m agasra kerülők jellem próbájának elgondolkoztató áb 
rázolását ad ja .

A novellák arányos szerkezete, az írónak  az olvasói 
érdeklődést a  főalak sorsának lényeges fordulataira 
irányító szándéka, gondolkodásának a  valóságot sok
szor a  fonákja felől közelítő huncut logikája, alakjainak 
olykori „m ellébeszéltetése” , néhány írásának  kissé szán
dékolt ábrándossága, realizmus és érzelm es rom antika 
lírává oldódása, a  nyelvi megvalósulást tekintve a  T a 
m ási-rem iniszcenciákat idéző „erdély iség” legjobb ha
gyom ányait revelálják, egyszersmind az író eredeti 
hangját is felerősítik.

Az író legsikerültebb elbeszélés-típusának a  négy 
tételre v ariá lt Csend s az egyre fokozódó feszültséget te 
remtő Gőz c. novellákat tartjuk. E zekben a drám ai, 
erősen gondo lati hatású típusokban léphetne tovább 
előre a  művészi értelem ben korszerű, a  m ai m odern el
beszélés-típus teljes birtoklása irányába.
( Magvető, 1966)

Pálmai Kálmán

Szigeti József : A Balassi-Comoedia és szerzője

A X V I. századi m agyar nyelvű, világi, reneszánsz iroda
lom két m ű fa jb an : a  lírában és a  d rám áb an  terem tett 
európai ran g ú  alkotásokat. Az elsőt Balassi B álint élet
műve reprezen tálja , a m ásodikat a  költő nevelőjének, 
Bornemisza Pé ternek  Élektrája és egy ism eretlen, de 
kétségkívül rangos, nagy form átum ú íróegyéniség m un
kája: a  Balassi-Com oedia. Főszereplője vérbeli rene
szánsz d rám ai hős, a  költő Balassi B álint nagybátyja: 
Balassi M enyhért. M inden tek in tetben á tlagon  felüli 
férfi. K iváló hadvezér, elsőrangú, m űvelt koponya, 
de leggarázdább a  korabeli garázdák  között; sem is
tent, sem em b ert nem  ismert, h a  érdekeiről volt szó, 
még anyjának sem  irgalm azott, h a  úgy hozta  a  sor. 
Ilyen típus önm ag áb an  is érdeklődést ébreszt. A M o
hács u tán i két törvényes király között, busás anyagi 
haszonért ide-oda  pártolásai pedig országos izgalm akat 
keltettek, s m é ltán  váltak a róla szóló d rá m a  cselekmé
nyének a lap jává . H a  figyelembe vesszük a  Com oedia 
eszmei és esztétikai kiválóságait is, könnyen m egérthet

jü k ; m iért foglalkoztak oly szívesen a  vele kapcsolatos 
kérdésekkel kutatóink. De van ennek az érdeklődésnek 
m ás oka is. M íg a  lírában Balassitól a  m ai m agyar 
költészetig egyenes, töretlen a fejlődés útja , addig a 
d rám a terü letén  ígéretes X V I. századi kezdeményezé
sek u tán  nagyarányú  hanyatlás következik. Ebből a 
szemszögből nézve, ez a  névtelen és nem  is túlságosan 
terjedelmes d rám a  egyszeriben egész irodalm unk fejlő
déstörténete szempontjából is fontossá válik, m éltán 
szám ít érdeklődésre a m últunk értékei irán t fogékony 
szélesebb olvasórétegekben is.

M ióta  H o rv á th  István a m arosvásárhelyi Teleki
könyvtárban  felfedezte a szerző neve nélkül megjelent 
Balassi-Com oedia máig egyetlen ism ert példányát, a 
vele kapcsolatos problém ák annyi kutatásnak, találga
tásnak, vélem énynek engedtek teret, hogy bá tran  
m ondhatjuk : a  kérdést az egymásnak gyakran ellent
m ondó nézetek egész dzsungele veszi körül.

A m ű  nyelvi sajátosságainak és a nnak  a meggondolás
nak a lap ján : ki lehetett az a  személy, aki Balassi M eny
hért m agánéletérő l, jelleméről ilyen pontos, a  történeti 
forrásokkal lényegében egyező képet tu d o tt rajzolni — 
igyekezett a  ku tatás a  szerző kilétét m eghatározni. Hogy 
m ilyen eredm énnyel, azt mi sem bizonyítja jobban , 
m in t a  ku ta tók  által feltételezett szerzők névsora: 
K arád i Pál (a Com oedia kiadója), a  híres Békés Gás
pár, Csáky M ihály  kancellár, Bornemisza Péter, az 
Ö rdögi kísértetek írója és végül a  kolozsvári anti- 
trin itárius kör valam ely előttünk ism eretlen tagja.

H asonló tarkaság  uralkodik a m ű alapeszméje, típu
sa, célzata m eghatározásának, értelmezésének tekinte
tében is. V an  aki politikai színműnek ta rtja  (Beöthy 
Zs.), m ások úgy vélik: Sztárai darab jaival teljesen 
rokon polem ikus drám a (Bayer J .,  Böszörményi S.) ; 
vígjáték, teljesen világi jellegű politikai színmű, mely 
a plebejus irán y ú  hum anizmus legjelentékenyebb alko
tása, ill. d rám ai szatíra (Kardos T ., D öm ötör T .) ; a 
Com oedia a  reformációs mozgalom sodrában kelet
kezett ugyan, de teljesen világi jellegű, és így nem  kap
csolható a Sztára i által elindított fejlődési folyam athoz 
(K laniczay T .) stb. Ilyen előzmények u tán  vállalko
zott Szigeti József, R om ániában élő ism ert irodalom - 
történész, a  kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem  docense, 
hogy a  Balassi-Comoedia és szerzője problém áját 
megoldja.

A szerzőség kérdését eldöntő külső a d a t m áig sem buk
kan t fel, így a  m egoldás ú tján  -  m in t ezt Szigeti József 
dolgozata b izonyítja -  csak a d rám a eszmei és művészi 
sajátosságainak m inden eddiginél behatóbb  vizsgálata 
segítheti előre a  kutatót. Feladatát így lá tja : tisztázni 
kell a  m ű  tém ájá t, műfaját, az író  koncepciójának 
tükröződését a  jellem ekben, szerkezetben, cselekmény
ben, a  művészi megformálás m ódjában. A  következ
tetések ezeknek az elemzéseknek eredm ényeiből önként 
adódnak.

A főhős környezetének bem utatása az analízis első 
lépcsője. Balassi M . m ár eddig is m éltato tt tulajdonságai 
m ellett: jó  katona, fösvény, kegyetlen főúr, a  népi 
kom édiázás lehetőségei igénybevételével felnagyított 
figura stb. -  hangsúlyozza a szerző, hogy gondolkodásá
ban a  korabeli polgárság eszmevilágának ismerete is
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tükröződik, gondolkozó, tájékozódó egyéniség. E zt 
igazolja a kortársak véleménye, miszerint „árius eret
nekséggel bemocskolt em ber” , azaz szenthárom ság
tagadó volt, valam in t bará ti körének (a páduai egye
tem en tanu lt Z ay Ferenc, Forró Miklós, Ján o s Zsig- 
m ond titkára) és udvari környezete tagjainak szellemi 
portréja is.

A korszak egyik legtöbbet vitatott kérdése a  p re
desztináció tan a  volt, mely két irányban hato tt. 
Egyrészt m egrettenést szült, másrészt pedig nagyfokú 
közömbösséget és cinizmust fejlesztett ki a  vallási tan í
tásokkal szemben. A Com oedia eszmei m ondanivalója 
-  Szigeti elemzései igazolják -  szoros kapcsolatban van 
ezzel a  szellemi erjedéssel. „A  ráció és a  h it kezdődő 
összecsapása tükröződik tehá t a  Com oediában, s B. M . 
egyéniségében a  kor nagy ellentm ondása öltö tt testet.” 
A kálvini tételnek az em beri cselekvésre és felelősségre 
vonatkozó ésszerű következményeit Balassi M enyhért 
félelmetes logikával vonta le, és benne vélte m egtalálni 
összes gazságaira az igazolást, önm aga és mások előtt.

A Com oedia szerzője, a  főhőssel és az előszót fogal
m azó K arád i Pállal szemben, az em beri elszánást 
igen fontosnak ta rtja . Nem  a bűn, hanem  az okulás és 
a  javulási szándék a  fontos. M iként Bornemisza, úgy 
a  Com oedia szerzője is lehetségesnek ta rtja  az elköve
te tt bűnök következményeitől való szabadulást, és a 
társadalm i bajok orvoslását a  hitélet elmélyítésében 
látja.

De rokon Bornemisza politikai állásfoglalása is a  
Comoediáéval, noha  ez utóbbinak politikai profilja 
rejtettebb, nem  annyira nyilvánvaló. Igen fontos a  
szerzőnek az az észrevétele, hogy m ind az E lektrának, 
m ind pedig a Com oediának eleven kapcsolata van a  pro- 
testanizmus történetének egy m eghatározott eseményé
vel, az 1566-ban lejátszódott Erdély és a  H absburgok kö
zötti viszállyal, melynek Balassi M. bizonyíthatóan, Bor
nemisza pedig nagy valószínűség szerint cselekvő 
részese volt. A Com oedia és az Elektra belső világának 
egyezései (am it tám ogat a  szerzőnek szép Aiszkhülosz 
és Szophoklész elemzése is) esztétikai rokonságuk, vala
m in t az 1566-os eseményekkel való szerves összefüg
gésük a rra  a  következtetésre indítja Szigeti Józsefet, 
hogy a Com oedia szerzőjét Bornemisza Péterben je 
lölje meg. Elemzését így zárja: „A  m agyarrá változta
to tt E lektrát és a  Com oediát műfajilag a  történeti 
tárgyú drám ák csoportjába kell sorolnunk, amelyekben 
az író történelemszemlélete a  reformáció haladó val
láserkölcsi felfogásán átszűrve jelentkezik.”

Szigeti József könyve a  kutatói módszeresség kiváló 
példája. Éles logika, élénk alkotó fantázia és ugyan
akkor józan  m értéktartás jellemzi. Senki a  kutatók  kö
zül ily alaposan, ily körültekintően nem  dokum entálta  
álláspontját, ennyi nyomós érvet nem sorakoztatott fel 
szerzőjelöltje m ellett. Hiszen m inden igaz, am it a  két 
m ű  eszmei és esztétikai kapcsolatáról m ondott, s ez 
véletlennek nem  tekinthető. Mégis úgy érezzük, hogy a  
szerző személyét illetően az utolsó szó, m ég nincs ki
m ondva. Könyvének értékéből azonban az sem vonna 
le semmit, h a  valaki holnap közölne egy adato t, mely 
kétségtelenül bizonyítaná, hogy nem  Bornemisza a  
;szerző, m ert a két d rám át összekapcsoló m om entum ok

akkor is tények m aradnak, a  két m ű eszmei és esztéti
kai szempontú elemzése (különösen a  gyónás jeleneté 
és az Aiszkhülosszal való rokonság bem uta tása), szám
talan  finom, m ély m eglátásról tanúskodó észrevétele 
kiváló filológiai teljesítmény; X V I. századi d rám a- 
irodalm unk értékelésében ú ttö rő  jelentőségű.
(Akadémiai, 1967)

Tarnóc Márton

Lakits Pál: A kaland változásai 

-  Az ófrancia udvari novella történetéhez -

Fontos sorozat indu lt nem régiben a  M odern  Filológiai 
Füzetekkel. Az eddig m egjelent és az előkészületben 
levő kis kötetek m ár tájékoztatnak a  szerkesztők céljá
ról : a  szakfolyóiratokénál hozzáférhetőbb, nagyobb te
rű  fórum ot kívánnak adni a  legújabb haza i filológiai 
eredményeknek. A  tanulm ányok an yagát a  legkülön
félébb - jó rész t külföldi — irodalm ak és korszakok adják; 
különböző természetesen az írások stílusa, az elemzések 
mélysége, közös azonban a törekvésük: m odern  filoló
g iát akarnak művelni. E lm életben m ár régen  ismertek 
ennek a feltételei is. A m aradandó , értékes elemeket 
beépítve le kell számolni az adathalm ozó, de  tudom á
nyos következtetésekre képtelen pozitivista, a  „talaj- 
talan” szellemtörténeti módszerekkel csakúgy, m in t a 
felületesen általánosító, sivár álm arxista  filológiával. 
Az ú ja t kutató  jelekre figyeltünk elsősorban, amikor 
Lakits Pál könyvét forgattuk. A cím  u ta l a  módszer 
jellegére : kiemel egyetlen lényeges kategóriá t, s alaku
lását végigkíséri a  m üvekben. K itűnő  eszköze lehet ez 
az irodalm i „m élyfúrásnak” , a  kéreg a la tti rétegek fel
tárásának. Indulásként a  szerző hosszan időzik a  nyelv
tan , a  szemantika szűkebb körében, m indaddig , am íg 
sorra nem  veszi, hűvös precizitással körül nem  határo lja  
a  „kaland” szó valam ennyi előforduló jelentését. M ajd 
az ily m ódon tisztázott fogalm at visszahelyezi a  művek
be, hogy aztán  zavarta lanul kibonthassa an n ak  sokrétű 
költői szerepét.

A tanulm ánynak két fejezete különös figyelm et érde
m el: a  M arie de  France-novellák és a  C hatelaine  de 
Vergie elemzése. K ezdet és végpont a  „k a lan d ” válto
zásának folyam atában, a  tanulm ány logikai építm ényé
nek szépen m egm unkált pillérei. M arie  d e  France  no
velláinak elemzését követve m egtudjuk, hogy a  kaland 
különös, csodás jellege m iként lehet a  lovagi hősök kivá
lóságának költői bizonyítéka, egyszersmind kiválasz
tottságuk, emberségük próbája. H ogy a  kalandtól, a 
próbáktól elválaszthatatlan szerelem itt  m ég élet-halál 
ügy, té t és ju ta lom , küzdés és beteljesülés, az emberi 
integritás feltétele és sum m ája. A szóhasználat, szer
kezet, eszmei és érzelmi összetevők lépcsőin így érünk 
m ind m élyebbre a  kaland „ ta la já ig ” : a  mesei átté
telekben egy történelm i osztály, a  lovagság teljes 
emberének típusa magasodik fel — m integy védeke
zésül a  hanyatlás kezdetének p illanatában . A  C hate
laine de Vergie m indennek tragikus ellentétét, a  lovagi 
ideál letűnését, a  megsemmisülést kifejező, kor-össze
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foglaló rem ekm ű. Az elemzés i t t  m ég  árnyaltabb, tö
m örebb , és a  melegebb h angú  előadásból az is kitet
szik, hogy a  szerzőnek m ély, személyes élménye ez a 
novella.

A m odern  filológia követelm ényei közül csupán egy
nek teljesítésével adósunk ez a  könyvecske: a  következ

tetéseket m arokra  fogó ,,teh á t” -tal, a  világos összefog
lalással. H iányérzetünknek valószínűleg az a  m agyará
zata , hogy a  „K alan d  változásai” fejezete egy készülő 
nagyobb tanulm ánynak. Kevés kellett volna, hogy ezt 
feledtetni tud ja , s a  rész önálló egész érzetét keltse. 
(Akadémiai, 1967)

A. Sáray Erzsébet

A ngo l m arxisták a k ritik á ró l

Az u tó b b i néhány esztendő figyelem re m éltó és örvendetes ideológiai eseménye, hogy a m arxista kritika és esztétika 
egyre b á tra b b  és könyörtelenebb önvizsgálattal, feladatelemzéssel igyekszik véget vetni annak  az egy helyben to- 
pogásnak, amelyre a dogm atikus kultúrpolitika kárhoztatta, s m in d  h a tá ro za ttab b  lépéseket tesz, hogy felemelked
jé k  n ap ja in k  követelményeinek szintjére. E törekvésnek számos je lé t tapaszta lhattuk  hazai kritikai életünkben, s a 
szocialista országok irodalm árainak  hozzánk is elható vitáiban. A  tőkésországok m arxistái közül elsősorban a  francia 
kom m unista  p á rt ideológusainak m unkája  keltett érdeklődést (G araudy), b á r  az osztrák E rnst Fischer írásai leg
a láb b  anny i hasznos vélem énynyilvánításra adtak alkalm at. K özvélem ényünk elsősorban ezekben a  vitákban tá 
jékozo tt, főleg azért, m ert ben n ü k  talá l legtöbb kapcsolatot a  m agyar folyóiratokban is zajló irodalm i-kritikai 
véleménycserékkel.

A  Marxism Today, N agy-B ritannia K om m unista Pártjának  elm életi folyóirata a  nálunk  m egindultakkal egy- 
időben  több  ízben is v itá t kezdem ényezett az esztétika és k ritika  kérdéseiről. Legutóbb (1966/11— 1967/5) a 
Marxizmus és kritika címmel je lö lt tém akörhöz közölt hozzászólásokat. V itaindítóként M ichael Long, a  C am bridge-i 
egyetem  tanárának  cikke szolgált, L ong  a  marxista kritika leggyakrabban  alkalm azott elveinek, eszközeinek sorra 
vétele u tá n  a rra  a  következtetésre ju t ,  hogy mindezek az elvek és eszközök -  a  m arxista kritika leglényegesebb al
kotórészei — egy elm últ korszak term ékei lévén, a  mi korunkról csak három negyed rész igazságokat tudnak  elm on
d an i, s a  fennm aradó egynegyed rész igazságot, amely m ár a  m ai kor terméke, csak egy korszerűsített m arxizm us 
képes kielégítően feltárni és értelm ezni.

M ichael Long szándéka tiszte le te t érdem lő : a  m arxista k ritiká t akarja  felvértezni m indazokkal az eszközökkel, 
am elyek a  huszadik század m űvészetében, elsősorban polgári m űvészetében végbem ent fejlődés meggyőző m agya
rá z a tá ra  és b írálatára  alkalm assá teszik, s egyúttal m egtörné a  burzsoá kritika m onopólium át is e fejlődés értelm e
zésében. De am it a  m arxizm us gazdagításaként, az egynegyed rész új igazság m agyarázatának eszközeként a  
m arx isták  szám ára javasol, e lgondolkoztató és ellentm ondásra késztető. A  m odern irodalom  olyan jelentős alkotó 
és gondolkodó tehetségeit h ív ja  segítségül, m int Ernest Fenollosa és E zra  Pound. Fenollosától ered, Poundnál foly
ta tód ik  az az elmélet, amely szerin t a  költői nyelvnek m in t kifejező eszköznek szerkezetében m etaforikusnak kell 
lennie, azaz nem  a logikai á llítás síkján, hanem  egy nem  tudatos, nem  racionális síkon kell tartalm akat közölnie 
velünk. Ném ileg leegyszerűsítve L ong  érvelésének lényegét, a  m arx ista  kritika kérdésfeltevése a  legutóbbi időkig 
nagyjából ez volt : elfogadható-e szám unkra  am it a  költő m ond, s h a  igen, jó l fejezi-e ki am it m ondani akar? H olo tt 
helyesebben azt kellett volna kérdeznie, hogy eleven és adekvát művészi ábrázolása-e ez vagy az a  költem ény egy 
folyamatnak, olyan ábrázolása-e, am elytő l -  mivel az illető fo lyam atot a  m űalkotás jóvoltából tisztábban, világo
sab b an  és élesebben érzékeljük — teljesebb lett az életünk. Az első kérdés triviális, a  m ásodik a m űalkotás lénye
gére tap in t rá . Ezra Pound, T . S. E liot, W . B. Yeats költészetének m éltó m arxista elemzését Long szerint csak ez 
a  megközelítés teszi lehetővé. A  költészet csak akkor képes e m ásodik (s egyedül jogos) kérdésre igennel felelni, h a  
a  Fenollosa-Pound elv m egvalósítására törekszik, s a  kritika akkor j á r  el helyesen, ha  ezt kéri számon a  m űalko
tástól.

Fenollosa és Pound elm életének elfogadtatása és alkalm azása azé rt különösen fontos Long szám ára, m ert ennek 
segítségével véli m egszabadítani a  költészetet és á ltalában a  m űvészetet a  rákényszerített szubjektív em beri torzí
tásoktól, amely így a  való v ilág torzításm entes képét fogja nyújtan i. M in t fejtegetéseiből kiderült, szubjektív 
torzításon a  valóságnak egy m eg h a táro zo tt világnézet a lap ján  tö rténő  ábrázolását érti. K önnyű észrevenni azon
b an , hogy Long érvelése jóval m esszebb megy, m int a  m űalkotás és személyes alkotói világnézet problem atikáját 
elem ző fejtegések általában. N em csak  nem  tételez fel semmiféle összefüggést m űalkotás és alkotói világnézet kö
zö tt, am ennyiben ez a m űalkotás tökéletes, hanem  egyenesen károsnak  ítéli bármiféle világnézet jelenlétét az alko
tás folyam atában. M ás szóval: h a  a  m űalkotás m eghatározott v ilágnézet a lapján  ábrázolja a  valóságot, h a  nyelve 
nem  kizárólagosan metaforikus, h an em  az értelemre közvetlenül h a tó  elvont fogalmakkal is dolgozik, szubjektív,
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em beri elem kerül a m űbe, amely óhata tlanu l a  befogadó és az ábrázo lt valóság közé ékelődik, s a  befogadó szá
m ára  eltorzítja azt.

A világnézet torzító tényezőként való felfogásából következik, azt egészíti ki Long érvelésének második tétele és 
tévedése. D. H . Lawrence Cézanne elemzését idézi E rnst Fischerrel szem ben. Fischer (A nélkülözhetetlen művészet) 
a dekadencia jelének tartja  az em ber és az em beri tartalom  eltűnését a  festészetből, amelynek során az impresz- 
szionizmus előbb fénnyé és színné oldja az em bert, m ajd Cézanne-nál m ár elvként fogalmazódik meg, hogy az 
em bernek nem  szabad jelen  lennie a  képen. (Ezt a  hagyom ányt folytatja a  T . S. Eliot által is m űvelt és a ján lo tt 
személytelen, jobban  m ondva elszemélytelenített költszet.) Lawrence, és nyom ában  Long, ugyanezt a  folyam atot 
veszi észre és értékeli — pozitív előjellel: a  m odern művészet diadalaként ünnepli az emberi (értsd: a  m űbe vetített 
alkotó szubjektum) eltűnését. Példái : a  szélsőségesen szubjektív V an  G ogh, akinél a  természeti tárgyak, jelenségek 
m indig valamilyen lelkiállapotot fejeznek ki, s Cézanne, „akinek az a lm ái m ár igazi alm ák.”

Az angol kritikus helyes törekvései tehá t elfogadhatatlan m egoldásokba torkollnak. A hozzászólók többsége is 
ezt erősíti meg, s még azok is, akik jó indulatukról biztosítják bátor problém afelvetéséért, s nem  érveitől meggyőzve 
állnak ki mellette. Long érvelésének legfőbb gyengéjére T erry  Eagleton tap in t rá  (M . T ., 1967/3), aki -  helyesen -  
arra  figyelmeztet, hogy a  valóságot m indig valam ilyen közvetítés segítségével fogjuk fel vagy értjük meg, s azok a 
törekvések, amelyek e közvetítés k iiktatására vagy tudomásul nem  vételére irányulnak, szemben állnak a  m arxiz
mussal. Az anyagi valóság m egragadásának és értelmezésének egyéni képessége társadalm i képesség is, akár el
ismerjük, akár nem. H ogy a  valóság törvényeiből és folyam ataiból m ennyit é rtünk  meg, az m indenekelőtt a ttó l 
függ, hogy ez a  valóság m iként van  jelen  ku ltúránk szám ára e ku ltú ra  nyelvének anyagában. Long a „tartózkodj 
az  absztrakcióktól”  poundi álláspontjáról ez ellen a  társadalm ilag közvetített valóságérzékelés ellen hadakozik, 
mivel éppen azokat az absztrakciókat vetné ki az irodalom ból, am elyek a személyes tapasztalatot a társadalm i ta 
pasztalatra vonatkoztatják (társadalm i fogalmak és konvenciók).

Eagleton hozzászólása m ellett M argót H einem anné érdemel említést (M . T . 1967/4). Megjegyzései a  m űalkotás 
-  alkotói világnézet problém akörön belül m ozognak, figyelmünket elsősorban konkrét elemzései ragad ják  meg. 
V itába száll Longgal Eliot értelmezésében, akit Long -  elméletéből következően -  rendkívül sokra értékel, m integy 
m egvalósultnak látva m űveiben azt a  költészetet, amely képi, m etaforikus nyelven folyam atokat jelen ít m eg szá
zadunk első felének társadalm ilag lényeges folyam atait. Long a m egjelenítésnek ezt a  m ódját m agától értetődően 
elfogadja, s m eg sem kísérli az így m egjelenített tartalom  bíráló elemzését. M argó t H einem ann Eliot költészetének 
első szakaszából vett példákkal, s az utolsó jelentős Eliot-költeménnyel, a  Négy kvartett-tel bizonyítja, hogy nem  lehet 
az alkotó reakciós világnézetét m űveiben nem  tudom ásul venni. (Ez alól m ég az Átokföldje sem kivétel, igazolja ezt 
a  záróvers lidércnyomásos víziója az orosz és kelet-európai forradalm akról.)

A  vita részvevőinek kisebb része esztétikai tájékozatlanságról és igénytelenségről tesz tanúságot. N éhány bíráló  
megjegyzés a művészet zsdánovi felfogásának továbbéléséről árulkodik. A  m űvészet feladatának egészen durva  vul- 
garizálása az egyik hozzászóló kísérlete (M . T . 1967/1), hogy M arx  im m ár szállóigévé vált híres m o ndatá t a  filozó
fiáról a  művészetre alkalm azza. Eszerint a  m űvészet eddig azzal foglalkozott, hogy ábrázolja a  világot, m ost arró l 
van  szó, hogy megváltoztassa. Egy másik hozzászóló az irodalom kritkára osztana hasonló szerepet. A  m űvészet 
jelentőségének, lehetőségeinek ilyen durva  eltorzítását éppen M arx írásainak  tanulm ányozása révén kerülhették 
volna el ezek a  hozzászólók.

Az angol marxisták e legutóbbi véleménycseréje a  kritika és nem  kisebb m értékben a  m űvészet m ibenlétéről, le
hetőségeiről és feladatairól, bár nem  ad m egnyugtató választ valam ennyi felvetődött kérdésre, szám unkra is hasz
nos tanulságokkal szolgál. A  m iénkhez hasonló kérdések eltérő m egközelítése termékenyítőén h a th a t nálunk  is, 
a  v ita  képet ad  a  mai angol m arxista kritika helyzetéről és állapotáról ; s nem  elhanyagolható az sem, hogy konkrét 
elemzései megkönnyítik a  tájékozódást hazai anglistáinknak az élő angol irodalom  néhány rendkívül bonyolult 
kérdésében.

Sarbu Aladár

A  m ai francia avan tgarde-ró l

A N ef cím ű negyedévenként m egjelenő baloldali polgári folyóirat szívesen publikál különszámokat, am elyek az 
egyes politikai, társadalm i és kulturális kérdések kapcsán a  különböző nézetek képviselőit konfrontálják. Az 1967- 
es évfolyam első száma az irodalom  és a  művészet különböző m ai tendenciá it kívánja bem utatni és elem ezni rész
ben alkotóművészek, részben kritikusok tanulm ányai segítségével.

Az irodalomról, illetőleg az irodalom kritikáról összesen négy cikk szól. M aurice N adeau, a szürrealista m ozga
lom krónikása az irodalom  holnapját, jövőbeni szerepét próbálja m egjósolni, M arc  N acht kritikus, illetőleg M ichel 
Deguy költő a  m odern irodalm i m űalkotás genezisét, m ajd az olvasóban történő realizálódását követi nyom on a 
prózában és a költészetben. M ichel Deguy érdekesen elemzi a  hagyom ányos költői műfajok átalakulását, a  m ai 
költői nyelvteremtés problém áit, B em ard P ingaud pedig a m űalkotás két megközelítését: a pozitivista hagyom á
nyos kritikát és az interpretáló  „ú j kritikát” állítja szembe. E színvonalas tanulm ányok felfogása nagyjából közös
nek m ondható: emberszemléletük elvont, nem  fordítanak figyelmet a  konkrét történelm i és társadalm i m eghatáro
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zókra, s csak a  belső lélektani történést, a  költői m ű születését és recepcióját kísérik szem m el egy társadalm ilag 
ab sz trah ált alkotó , illetőleg újraalkotó egyéniségben, a  puszta Idő  és Nyelv kategóriák segítségével.

H a  a  költészetről vagy a  mai prózáról író  szerzők illúziók rab ja i m arad tak : azt a  látszato t vélték lényegnek, hogy 
egy izolált egyéniség, a szerző önm egvalósulása egy másik izolált egyéniségben, az o lvasóban realizálódik m ind
kettő legtökéletesebb m agányában, egyedül a  nyelv erejénél fogva; a  színház- vagy a  film m űvészet m ár természe
téből kifolyólag is megköveteli, hogy a  közönség kollektíváját, m in t a  társadalom  részét figyelem be vegyék, de egy 
színdarab  vagy  egy film bem utatása a  koncepció és a  m egvalósítás között a  társadalm i erők határozo ttabban  érzé
kelhető e llenállásába is ütközik, így em ia tt a  színházról szóló cikkek szerzőinek p roblém alátása sokkal konkrétabb, 
szociológiailag színezettebb, m in t irodalm ár társaiké. I t t  három  olyan cikket is olvashatunk, amelyek korunk igazi 
avan tgarde-ja , a  munkásosztály és a  szocializmus m ellett elkötelezett művészet elvéhez közelítenek. B em ard D ort 
Une propédeutique de la réalité (A valóság előtanfolyam a) cím ű tanulm ánya, valam int Georges M ichel és főként A r
m and  G a tti, a  tehetséges kom m unista d rám aíró  vallom ása a közösségi színház mellett J e a n  V ila r népszínház-elmé
letének továbbfolytatásáról, valam int P lanchon részben nálunk is ism ert villeurbanne-i k ísérletének aktív gondolati 
tudatosításáró l tanúskodnak. Logikájuk ereje és elveik korszerűsége m ellett elhalványul a  m ásik három , társadal
m ilag e lvont cikk M arc’o, R obert K an ters és Alain de  L ibera tollából a  kollektív alkotásról, a  k ínai balettról, vala
m int A rta u d  szürrealista színházáról, a  költészet és a  színház ötvözéséről.

Egységesen szimpatikus a  filmről szóló két őszinte társadalom - és önkritikus cikk: R oger D adoun a  francia 
nouvelle vague lehetőségei, tervei és a  megvalósulás közti szakadékot tárja  fel, Jacques Doniol-Valcroze a m odern 
film ism érveit úgy próbálja m egállapítani, hogy a  francia határokon túli területeket is figyelem be veszi.

A zenéről szóló három  cikk közül az egyik Iannis X enakis zeneszerző absztrakt „m etazene” program ját ta rta l
mazza, Ja c q es  R éd a  a dzsessz gyökereiről, Lucien R ioux pedig a  francia chanson-„ipar” -ról ír . Bár ezek az elmél
kedések figyelem be vesznek bizonyos társadalm i tényezőket, de  lényeges következtetéseket nem  vonnak le. A kép
zőm űvészettel ké t cikk foglalkozik: G érald  G assiot-Talabot inkább csak regisztrálja a  legújabb avantgardista 
tendenciákat: a  konkrét használati tárgyak  kiállítását, valam in t a  „ technom ániá”-t, J e a n  Ipoustéguy szobrász 
szenvedélyes önvallom ása pedig a  művész és a  társadalom  kapcsolatát fejtegeti rokonszenves őszinteséggel.

V égül F ranço ise  Choay cikke m ég a  m ai francia építészeti avantgarde létét is megkérdőjelezi. A sort Nicolas 
Schoffer m érnök-m űvésznek az idő, az információ és a  művészet kapcsolatáról írt tanu lm ánya  zárja, amely „sor
sunk ku lcsát”  a  k ibernetikában és a  m űvészetben látja, ez viszont azért m arad a  felszínen, m ert a  technika kérdésein 
túl a  tá rsadalm i problém ákat nem  is érzékeli.

Az eddigi ism ertetés és a  szerzők névsora is figyelmeztet : a  m ai francia kultúráról ad o tt Nef-körkép egyoldalú. 
Egyrészt a  szerkesztők és a  szerzők teljesen kihagyják a polgárság és az állam kapitalizm us m ellett „elkötelezett m ű- 
vészet” -et, a  „fogyasztási ku ltú rá t” , az iparm űvészetet, valam int a  polgári állam  kulturális szervezetétől direkt mó
don m eg h a táro zo tt művészi ágakat és m űfajokat: valószínűleg ez m agyarázza a rádió  és a  televízió, esetleg a re
gény m eglepő h ián y á t is. Másrészt, h a  nem  is ilyen ha tározo ttan , de eléggé kim utatható a kom m unista művészek, 
valam int a  hagyom ányosabb form ákat m űvelő kritikai realisták elhanyagolása.

íg y  a  fo lyó ira t e száma (a színház kivételével) elsősorban a lázadó, de a  forradalom hoz el nem  ju to tt  művészeket, 
az av an tg ard e  m agatartás mai u tó d ait ju tta tja  szóhoz. A kérdésfeltevések és a  válaszkísérletek is elsősorban a m ai 
francia av an tgarde-o t szituálják.

Művészet és technika

A különszám  m ajdnem  m inden szerzője valam ilyen m ódon állást foglal azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy mi 
lett vagy m i lesz a  művészet sorsa a  technika, az autom atizálás, a  kibernetika, a tudom ány eredm ényeinek és egzakt 
módszereinek a  m indennapi életbe való gyors beáram lása idején, az információ és a  tömegkom munikációs eszkö
zök nagym értékű  fejlődése korában. E nnek néhány, a  folyóiratban is em lített következménye m á r érzékelhető : a  
művészet in form atív  funkciójának csökkenése, a  fogyasztási ku ltú ra  termékeinek elszaporodása, új művészeti ágak 
és m űfajok keletkezése a technika elem einek bevonásával. Ezzel m agyarázható, hogy szinte m inden  műfaj a  saját 
technikáját, a  sa já t nyelvét keresi, a  jogos eszközkeresés azonban  sok esetben az alkotás egyetlen céljává emelkedik, 
ami e lőbb-u tóbb  formalizmust, sterilitást eredményez.

N adeau tag a d n i próbálja a technikának az  irodalom ra gyakorolt hatását, az íro tt szöveg ugyanaz m arad, h a  
lúdtollal vagy h a  írógéppel írják. V itatkozik M c L uhan  kanadai filozófus elképzelésével, aki szerint az írók és az  
olvasók civ ilizációját hamarosan felváltja az audio-vizuális technika, e korszak jelentené az irodalom  halálát is. 
N adeau viszont hangsúlyozza, hogy a  technikai változás csak a közvetítőre vonatkozik. „A  koncepció, az alkotás 
gesztusa, m ert az  egész embert mozgósítja, s m indent, am i az em berben igazán emberi -  a  szívét, az eszét, a  rögesz
méjét, tudatos vagy tudatalatti vágyait -  csak szavakkal fejeződhet ki, ha halkan suttogva vagy az írás segítsége 
nélkül is tö rtén ik  ez m ajd.”

Nicolas Schoffer álláspontja az ellentétes, a  technikát misztifikáló végletet képviseli: szerinte korunk legna
gyobb betegsége az, hogy az igazi m űvészetről a  társadalom  nem  kap elegendő információt. A m ennyiben a kiber
netika segítségével a  megfelelő m ennyiségű inform ációt biztosítani lehet, ez új minőséget is te rem t: a  társadalom  
esztétizálódik. íg y  lesz „sorsunk két kulcsa: a  kibernetika és a  m űvészet” .
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A két ellentétes álláspontban vaiyegy közös tulajdonság, m indketten elfelejtik, hogy a  technika elsősorban a tá r
sadalm i viszonyokon keresztül, azok függvényeként h a t a  művészetre. Ipoustéguy és M ichel figyelembe veszi 
a  technika társadalm i vetületét és hasznosítását is. Ipoustéguy az emberek szabad idejének növelését követeli, hogy 
legyen idejük a  nehezebb, á lta la  statikusnak nevezett m űvészetek (képzőművészet, költészet) élvezésére is. M ichel 
program ja a  legátfogóbb és legreálisabb: a  technikai eszközöket az ember szolgálatába kell állítani, s egy, a  m ainál 
sokkal kevésbé fecsegő színházban „fel kell fedni a  m ai és a  leendő em ber elidegenedésének :egyeit m indazokkal a 
módszerekkel, amelyeket a  m odern technika felkínál” .

Művészet és társadalom

Alig van olyan szerző, aki ne érzékelné az ellentm ondást a  m ai kapitalista társadalom  technikai fejlettsége és 
a  művészet m odern progresszív társadalm i szerepe és hum anizm usa között. Schoflfer technokrata optim izm usát is 
beárnyékolja egy keserű m egállapítás: „korunk lényegében még történelemelőtti kor, egyik drám ai paradoxona 
az, hogy egyre hatalm asabb tudományos technikával és módszerrel rendelkezik, de  m indezt steril vagy rom boló 
célok szolgálatába állítja” . Nyilvánvalóan társadalm i okok játszanak közre ab b an  is, hogy Françoise C hoay sze
rin t a rendkívül m odern és állandóan fejlődő építéstechnika m ögött lem aradt a  társadalm i szükségleteket kielé
gítő építészet és urbanisztika.

Ipoustéguy azt hangsúlyozza, hogy a „m odern  (értsd kapitalista) társadalm at elsősorban az érdekli, am i hasz
no t hoz, ezért összekeveri a  hasznot hozót és a hasznosat. „ A z t m ondanám , hogy gyakorlatilag a mi gazdasági rend
szerünkben a művésznek semmi jelentőséget nem  tulajdonítanak, amíg m unkája nem  válik kereskedelmi speku
láció tárgyává” . Ezért a  művész „társadalm i viselkedését két követelmény irány ítja : hasznot hozó eszközökkel fenn 
kell tartama magát és hasznosan kell élnie". A hasznosan élés kategóriája feltételez egy m ásik elvet, am elyért él, am ely
nek a  hasznára cselekszik a  művész. Ipoustéguy m eg is nevezi: a  nép. „A  nép -  tu d tá n  kívül -  a művészek segítsé
gével dolgozza ki művészetét, bá r nem  fogadja el azt azonnal; olyan m int a  szülők, akiknek nehéz zavarta lan  
kapcsolatot tartaniuk szülöttükkel, s m egtalálni vele a  megfelelő hangnem et. M indezt még inkább m egnehezíti 
az, hogy a  gyerek úgy véli, senkitől, semmitől, a  kortól sem függ.” Ipoustéguy jó l érzi a  X X . századi m űvészet d rá 
m ájá t: Az elidegenedett társadalm i viszonyok között a  m űvészeti kom munikáció nehézségekbe ütközik. A kapitaliz
mus társadalm i, kulturális és oktatási szervezete elzárja a  tömegek elől a  kulturális értékeket, helyettük a  polgári 
dekadencia giccses fogyasztási kultúrájával trak tá lja  őket, am elyben a hagyom ányos polgári formák és az avant- 
garde olcsó szemfényvesztései békésen megférnek, az őszinte művészek nagy része a  történelem  éltető és ítélni tudó  
közösségéből kirekesztve próbálja  meg kifejezni korunk bonyolult képét úgy, hogy közben művészeti ágának is 
új nyelvet próbál terem teni. E kényszerű m agányt végül sok művész -  néha igen bonyolult áttételeken á t -  félre
érti, s önnön szubjektum át abszolutizálva, izolált tu d a tá t m értékül használva, azt m inden társadalm i érték fölé 
helyezi. íg y  leselkedik korunk értékes művészeire is a  dekadencia.

A polgári világ kulturális szervezete természetesen elsősorban az olcsóbb, hasznot hozó dekadenciát tám ogatja, 
d e  m egtűri, sőt esetenként előtérbe helyezi a  színvonalas, dekadens vonásokat tartalm azó , vagy dekadensen in ter
p re tá lt hum anista  alkotásokat. A filmről szóló cikkek konkrét példák seregén m uta tják  ki, hogy a  polgárság szám á
ra  „m odern  az a  film, am ely sok pénzt hoz a  konyhára” , hogy m inden jelentős m űvészi film létrejötte csak vélet
len, csoda, szabályt erősítő kivétel. E véletlenek közül a  legm agasabbra az ú jabb  alkotások közül azokat a filmeket 
helyezik, amelyek egy világlátást, sőt egy világnézetet fejeznek ki művészi szinten, s azok közül is egy olyat, am e
lyik a másik kultúrával, a  m unkásosztályt kifejező m űvészettel kapcsolatos : A lain Resnais A háború  vége cím ű, 
progresszív ihletésű, spanyol forradalmi tem atikájú filmjét.

Az em lített három  színházi cikk viszont egy olyan művészi gyakorlat tudatosításából táplálkozik, amelyik teljes 
egészében e „másik ku ltúrához”  kötődik; egy olyan színházi gyakorlatból, am ely átlépve a  bu lvárszínház és az 
abszurd d rám a hamis „vagy-vagy” dilem m áján, R om ain  R olland, Jacques C opeau és Je a n  V ilar próbálkozásait 
továbbfolytatva korszerű „népszínházát”  hozott létre. A  cikkek a  T héâtre N ational Populaire, a  T h éâ tre  de  l ’Est 
Parisien, m ás külvárosi és vidéki színházak és különösen Planchon villeurbanne-i színházának jelentős eredm ényei
re  építenek. E gyakorlat lényege egy, a népet nem  lekezelő, a  munkásosztály szellemi képességeit nem  lebecsülő, 
a  néző intellektuális részvételét igénylő, Brecht igazi hagyom ányát folytató m űsorpolitika és rendezés.

A nnak ellenére, hogy a  N ef távolról sem ad teljes és objektív képet a mai francia m űvészetről, figyelmes tanu lm á
nyozása mégis szétrombol két eléggé elterjedt illúziót, am ely a m ai nyugati avan tgarde  erővonalainak leegyszerű
sítő szemléletéből fakad. A két differenciálatlan álláspont egyike az avantgarde-ot a  m odern „ ipari társadalom ” 
egyetlen kifejezési m ódjának véli, a  másik pedig az egész avantgarde-ot a  dekadencia kategóriájába sorolná. 
A m ai francia társadalm i és kulturális viszonyok között az avantgarde nagyon összetett jelenség, s hatása, tovább
fejlődése is sokféle lehet.

Fodor István
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Egy francia  nyelvű be lga  fo lyóiratró l

A  „L e  T hyrse”  első száma 1899 m ájusában  jelent meg. Fennállása során -  m indm áig  vallott program ként -  az 
egész francia nyelvű belga irodalom  orgánum a igyekezett lenni, és nem  kívánt egyetlen iskola vagy csoport nézetei
nek hirdetőjévé válni. A jelenleg kéthavonként m egjelenő, cím lapján m agát irodalm i és művészeti folyóiratnak 
h irdető  „L e  T hyrse” egyaránt foglalkozik irodalom m al, képzőművészettel, zenével, filmmel, m űvészetelmélettel 
és — ha  inkább  csak elvétve is — tudom ánytörténettel. G yakorta közöl belga és külföldi folyóiratszemlét, inform ál 
a  belga és nemzetközi m űvészeti életről, így pl. az u tóbb i években a  m agyar irodalm i díjakról is számot ado tt.

A folyóirat jelenlegi főszerkesztője A ndré  Gascht, aki eddig két ízben já r t  M agyarországon, és akinek néhány 
verse m agyarul is megjelent. G ascht időnként rilkei intim itással megszólaló szigorú szavú költő, elsőrangú esztéta, 
fontos tanulm ányokat írt R ené C harró l, Saint-Exuperyről, Pieyre de M andiarguesről és a  nálunk csaknem ism eret
len jelentős belga költőről O dilon-Jean Périerről. A „L e T hyrse” -ben rendszeresen közöl recenziókat esszé- és ver
seskötetekről, valam int képzőm űvészeti és tudom ánytörténeti alkotásokról. I t t  szeretnénk m egemlíteni, hogy az 
esszé m űfaji megjelölést sokkal tág ab b  értelem ben használják, m in t nálunk, nem  csupán az irodalm i, m űvészeti 
kritikák, tanulm ányok egy csoportját nevezik e szóval, hanem  a tudom ánytörténeti, filozófiai, politikai és m orális 
kérdésekkel foglalkozó „kísérleteket”  is. A folyóirat leginkább a  líra  és az esszé irán t érdeklődik, m egm utatkozik ez 
m ind  a  közreadott eredeti m űvek szám ában, m ind a krónika rovat információs-értékelő anyagában. A belgák egyéb
ként M aeterlinck, V erhaeren és E lskam p ó ta  a  lírá t tartják  reprezentatív  m űfajuknak. Ennek megfelelően — és a  
költészet irán ti rajongásukat dokum entálandó — a  „Le T hyrse” más belga folyóiratokhoz, így a jo u rn a i  des Poetes- 
hez és a  C ahier de M idi-hez hasonlóan rendkívül sokat tesz az egyetemes költészet belga bem utatásáért, népszerű
sítéséért. Az u tó b b  em lítettekhez képest a  „L e  T hyrse”  viszonylag kevésszámú fordítást közöl, inkább információk 
terén  jeleskedik. Elvétve m agyar költők verseit is közli, többek közt A dyét és Illyését. Fordítójuk Carlos de R ad- 
zitzky, a  Belga PE N  Club főtitkára, kinek Ofélia c. m éltán  híres költeménye a  N agyvilágban is m egjelent, és akit 
a  belga középnemzedék egyik legjelesebb költőjének tartanak .

A „L e  T hyrse” világirodalm i érdeklődését a legutóbbi, 1967/3-as száma is tükrözi. M aurice Carem e, a  legneve
sebb élő belga költők egyike, kinek kötete a  párizsi Seghers kiadó rangot adó Poetes d ’aujourd’hui sorozatában is 
m egjelent, belga—flam and költőket m u ta t be a  m últszázadi klasszikus G uido Gezelle-től kezdve a  m ai középnem 
zedék képviselőiig. A K rónika ro v a t K öltészet a lrovatában  Elkötelezettség cím en M arcel H ennart számolt be az 
O stw ald k iadónál (Honfleur-Paris) m eginduló új sorozat, a  Szocialista országok költészete első kötetéről, am ely 17 
N D K -beli költőt m u ta t be. A továbbiakban  H ennart a  rom án M aria  Banus, a  szlovén M atej Bor és a  svéd W erner 
Aspenström  Seghers-kiadónál m egjelent köteteiről ír t  elismeréssel. M arcel H en n art, aki egyébként a  Le Thyrse 
egyik állandó m unkatársa, költő és kritikus, elsősorban a  délam erikai spanyolnyelvű költészet m egismertetésére 
törekszik, az 1966-ban két szám ban  folytatásban közölt terjedelmes tan u lm án y t í r t  az argentin A taphalpa  
Y upanquiró l, és lefordította Guitarra c. versciklusát és Aires Indios c. lírai prózáit. V isszatérve a legutóbbi szám világ- 
irodalm i anyagához, az esszékről szólva A ndré Gascht L ilyan Kestelot néger-afrikai költőket, prózaírókat és 
d rám aírókat bem utató „kritikai p an o rám á” -járól szólt, valam in t Dániel Gilles Csehov-könyvéről (Gilles egyéb
ként Csehov fordítója és több orosz író  m onográfusa).

A „L e T hyrse”  m unkatársai között a  legnevesebb belga költőkkel is találkozunk. A költői forradalm ak sokasága, 
am ely a  20. századi francia költészetet annyira  jellem zi, a  belga lírában  viszonylag mérsékelt nyom ot hagyott. 
(A belga szárm azású M ichaux-t franc ia  költőnek számítják.) Számottevő kivétel természetesen itt is akad, M arcel 
T h iry  és különösen R obert Goffin, hogy csupán a „L e Thyrse”  m unkatársaira szorítkozzunk. Goffin egyedülálló 
tapasztalatokkal rendelkező lírikus, indulásánál, az első világháború  vége felé, a  T ó th  Á rpád  és Kosztolányi fordí
tásokból ism ert A lbert Sam ain h a to tt rá , m ajd  végigjárta Apollainarie, C endrars, C laudel, Cocteau, a szürrealis
ták, különösen E luard  iskoláját, de P au l V alérytől is tanu lt. A dzsesszt, melyet ő fedezett fel az irodalom  szám ára, 
és am elyről világviszonylatban az első könyvet írta , a  szürrealizm us ősi form ájának tekinti. Többször já r t  M agyar- 
országon és nagy szerepe van a  m agyar irodalom  belga népszerűsítésében. Ü jab b an , valószínűleg nem  is m éltat
lanul, egyes kritikusai a  néhány legjelentősebb élő francia nyelvű költő közt ta rtják  számon, közvetlenül A ragon 
szom szédságában. A hagyom ányosabb stílusban író jelentős belga költő közül a  m ár em lített M aurice C arem e m el
le tt E dm ond V andercam m en, A ndree Sotenkam p, Geo L ibbrecht, R obert V ivier nevét említeném, továbbá  az 
igen jelentősnek ígérkező Pierre D ella  Faille-t. Számos kitűnő francia költő írásával is találkozhatunk a  „Le 
T hyrse” -ban, m indenek előtt R ené C haréval, ú jabban  pedig M arcel Bélau-éval, aki az utóbbi évtized egyik leg
jo b b  antológiáját ad ta  ki A szürrealizmus utáni francia költészet címen.

A Le Thyrse m agas színvonalú, sokoldalú folyóirat, m ind szépirodalmi és esszé, m ind információs anyaga ko
m oly figyelmet érdemel.

Ferenczi László
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TÖ RÖ K  ENDRE

Tolsztoj szellemi helyzete

A világirodalom óriásai közül a legnagyobb kilengésű szellemi és erkölcsi pályát Tolsztoj járta be: 
életútját földesúrként kezdte és lélekben már parasztként végezte. Állandóan helyesbítette, lassan
ként szinte kicserélte önmagát, s ebben a személyiségcserében Oroszország szerepkeresése s a tár
sadalmi átalakulás morális kényszere fejeződött ki. A bűntudat érzése hajtotta előre, végeredmény
ben az a felismerés, hogy az ember másokban valósítja meg küldetését s ezért mindenki mindenkiért 
felelős: ez a gondolat hatja át műve nagy részét és határozza meg bírálata karakterét is a történelmi 
körülményekkel szemben : az állam, az egyház és általában a civilizáció, véleménye szerint, igazi 
érdekei ellen hangolja az embert, mert nem a világ egyesítésén, hanem megosztásán munkálkodik. 
Etikai magatartás nélkül nincs Tolsztoj, nincs orosz realizmus; az erkölcsi elkötelezettség vette 
rá Gogolt, hogy akarata ellenére leírja az „orosz semmit” a Revizorban és a Holt lelkekben, 
Dosztojevszkijt, hogy a „bűn és bűnhődés” , általában az isten elleni lázadás problémakörét elő
ször vesse fel a világirodalomban, Tolsztoj pedig, hogy kitöltse tartalommal az ürességet, szellemi 
távlatot adjon az orosz létezésnek. Műve először és utoljára az orosz irodalomban, élő, lüktető 
szervezetként mutatja fel az egész nemzetet, a valóságot a valóság fölé, a végzetszerűség légkörébe 
viszi, s az embert olyan helyzet elé állítja, amelyben ráismerhet léte értelmére.

Több mint félévszázados munkássága nagyjából arra a periódusra esett, amikor Oroszország 
szakítani is próbált már középkori nosztalgiáival, meg vonzódott, ragaszkodott is hozzájuk ; volt már 
választási lehetősége, de nem volt választási kényszere. A hosszú stagnálás, az I. Miklós-féle bürok
ratikus egyeduralmi rendszer, a történelemből való kilépés után még csak érezte a történelembe való 
visszatérés szükségességét anélkül, hogy döntésre szánta volna el magát, a „miként” felismeréséhez 
elérkezett volna. A jobbágyreform (1861) nyomán körülményei Európa és Ázsia határáról két, egy
mással merőben ellentétes irányba húzták: egyfelől nyugatra, a polgárosodás realitása felé, másfelől 
nyugattól el, egy patriarchális színezetű parasztszocializmus ábrándjához. Az egyik „nem-orosz” 
perspektívát kínált, beilleszkedést az európai folyamatba, a másik szuverén nemzeti életformát, de 
a civilizált világról való teljes leszakadás veszélyével, ami a dekabrista mozgalom veresége óta, fő
ként I. Miklós idején amúgy is erősen fenyegette Oroszországot. A megoldás végül is mindkét moz
dulatot magába olvasztotta és ezáltal ki is kerülte, Tolsztoj azonban ezt már nem érte meg: 1917 
Oroszországot programjában a civilizációhoz kötötte, társadalmi szerkezetében pedig olyan közös
ségi életelvhez, amely százados hagyományokból is meríthetett. Tolsztoj a 80-as években minden
esetre felismerte, hogy Oroszország választási lehetőséget kapott, s a döntés elől sokáig nem lehet 
kitérnie, tartalma népi érdekeknek kell hogy megfeleljen. Igaz, a történelem végül is nem az ő el
képzelése szerint szabta meg e döntés jellegét, hiszen Tolsztoj a patriarchális parasztság eszmevilá
gát emelte a nemzeti létezés értelmévé, s a forradalmi tanokat, a narodnyik nézeteket, a marxizmust 
főként erőszak-elméletük miatt elítélte; ingerültsége a fennálló renddel szemben mégis a forradalom 
irányába hatott, annak ellenére, hogy nevezetes tétele, a „ne állj ellen erőszakkal a gonosznak” 
jócskán tompított radikalizmusán. „Háború, ítéletek, kivégzés, prostitúció és sok egyéb -  mindez 
szükségszerű, elkerülhetetlen következménye és feltétele annak a pogány életrendnek, amelyben 
élünk, és egyvalamit vagy akár többet is megváltoztatni belőle lehetetlen -  írja Naplójában. -  Ma
gának az életnek a rendszerét kell megváltoztatni, azt, amin alapul. Hogyan? Ügy, hogy először is nem ve
szünk részt működésében, mindabban, ami támogatja : a katonáskodásban, bíróságok munkájában, 
adószedésben, hamis tanításban stb. ; másodszor azt az egyet tesszük, amire mindig módja van az 
embernek: lelkűnkben az önzést és minden következményét -  haragot, kapzsiságot, erőszakot — 
szeretettel és a velejáró ésszerűséggel, béketűréssel, könyörületességgel váltjuk fel. Miként a gép 
kerekeit nem lehet erővel megforgatni, mert mind összefüggenek a fogaskerekekkel és a többi kerék
kel, hanem gőzt kell rábocsátani, s az könnyűszerrel mozgásba hozza -  ugyanígy roppant nehéz 
megváltoztatni az élet külső körülményeit, jónak vagy rossznak lenni azonban könnyű. Márpedig 
ez -  a jóság vagy a rosszaság változtatja meg életkörülményeinket.”

Tolsztojban az orosz géniusz ismert önmagára, nála fordidt logikus eszmerendszerbe a messia- 
nisztikus hevület, amely még a 30-as évek közepén kezdett formát ölteni a szlávofil mozgalomban.
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A szlávofilek azonban romantikus, konzervatív, nacionalista programmal léptek fel. A Nagy Péter 
előtti, a civilizációtól még érintetlen Oroszországot eszményítették, az „idillikus” kapcsolatot úr és 
jobbágy között, a földközösségi állapotokat és a vallási ortodoxiát, az orosz népben a középkorias- 
ságot, amely szerintük a krisztusi gondolathoz való ragaszkodást jelentette, kiválasztottságot, mint
egy lelki előkészületet Európa Krisztusban való megváltására. Igaz, Tolsztoj is a patriarchális viszo
nyokból indult ki, de nem a nemesi hegemónia védelmében, mint a szlávofilek, hanem a paraszti 
felszabadulásért; ő is valláserkölcsi tartalommal képzelte el a szabad, nemzeti életformát, de pra- 
voszlávia nélkül, általában az egyház, mint politikai hatalom, sőt rítusok és dogma nélkül, őskeresz
tényi egyszerűségben, „nyitottan Isten előtt” ; nem ismert el semmiféle misztikus, irracionális faji 
gondolatot, különbséget népek és országok között, az embert méltóságában, természeti jog szerint, 
egyenlő lehetőségekkel felruházottnak fogta fel, s a szlávofilek osztatlan nemzetfogalma helyett 
mindinkább a nemzeti megosztottság tényében gondolkodott, bár a társadalmi egyenlőtlenség el
tűnését nem a forradalomtól, hanem az ember „öntökéletesítésétől” várta. A parasztdemokrácia 
eszménye és a pedagógusi szenvedély, az a hite, hogy az embert a helyes nevelés segítségével, a tör
ténelmi körülményektől függetlenül meg lehet változtatni, önmagára ébreszteni, tulajdonképpen 
a századközép raznocsinyec forradalmárainak és a narodnyikok illúziójához hozta közel; eszerint 
a világ „korrigálása” csupán jószándékon és eltökélésen múlik, az ember képességén, hogy belássa 
érdekeit. A felvilágosítás orosz kultuszában a francia 18. század „tiszta ésszerűsége” hajolt át keleti 
feltételek közé, Tolsztojnál különösen Rousseau tanítása a természettől való elszakadás, a civilizá- 
lódás dehumanizáló hatásáról és a természetes életről, amely megőrzi és kifejleszti az eredendő jót 
az emberben. Művész volt és prédikátor. A kétféle képesség és kényszer titokban, együtt érkezett, 
Tolsztojt, a művészt már kezdettől fogva az apostoli elhivatottság előérzete fűtötte, ez lökte őt egyre 
feljebb, az etikai törvényekhez, ezért fogalmazta meg újra és újra önmagát, metamorfózisának folya
matát alkotásaiban, eleinte csupán a művészet szféráin belül, helyesebben egyensúlyt tartva művé
szet és erkölcsfilozófia között, mint a Háború és békében, sőt valamennyire még az Anna Kareniná- 
ban is. Később, a Kreutzer szonáta és a Feltámadás írásakor, ugyancsak önmagából indult ki, de 
a tanítás szándékával, annak tudatában, hogy művészi közléseknél fontosabb, magasabb közlések
kel van megbízva. Ekkor már nem is a szépprózában mondta el elsősorban, amit akart, hanem köz
vetlenül, tanulmányokban, röpiratokban, szóban és levelekben, az igehirdető mániákus szenvedé
lyével. Tolsztoj, a művész és Tolsztoj, az erkölcsfilozófus minden esetre feltételezi, tagadja és szim
metrikusan kiegészíti egymást. Etikus szemlélete köti össze regényeiben és elbeszéléseiben a látszatra 
összeköthetetlent, a létezés legalacsonyabb formáit a legmagasabbal; ez nyit kaput az egyéniség bel
ső tájaira : teremt szintézist az orosz próza két vonulata, a gogoli „naturális iskola” és a Lermontov- 
nál, sőt valójában a már Puskinnál feltűnő „én-regény” között, ez kapcsolja egybe a nemzeti önvizs
gálatot az orosz ember önkeresésével. A társadalmi önvizsgálat, amelyet Gogol műve kezdett el s 
még csak az orosz viszonyok leírását jelentette, Tolsztojnál Oroszország átlátásáig fokozódik, az 
egyén önkeresése pedig, amely Lermontov, Herzen, Turgenyev alakjaiban főként a feleslegesség 
tudatát véste ki, a Tolsztojéiban eszméletté, szerepvállalássá, nemzeti értékű magatartássá alakul 
át. Hőseit etikai kényszer viszi arra, hogy kioltsák magukban az érzéki öröm, a nagyvilági élet iránti 
vonzódást, félredobják a pazar jövővel kecsegtető karriert, s kiváltságaikról lemondva patriarchális 
egyszerűségben, parasztok között keressék és találják meg az igazságot. „Utóbbi időben elégedett 
vagyok a dolgaimmal, ám az általános helyzet, vagyis a fenyegető éhínség napról napra jobban 
gyötör. Furcsa, borzongató és egyszersmind félelmetes dolog ez. Nálunk a tiszta abroszon piros retek, 
sárga vaj, szépen megsült, puha kenyér, a kertben, a pázsiton fiatal hölgyeink élvezik a meleget és 
az árnyékot, míg amott az éhínség ördöge garázdálkodik, labodával borítja be a mezőket, össze
vissza repeszti a kiszáradt földet, felsérti a parasztok és parasztasszonyok lábát meg a jószág patáját, 
s mindent úgy átjár, felbolygat, hogy még mi is beleborzongunk divatos ruháinkban az árnyas hárs
fák alatt, ahol festett tányérokon a sárga tejszínből készült vaj áll” -  írta 1865-ben barátjának, 
a költő Fetnek, holott ekkor még viszonylag nyugodtan, a „családi boldogság” hangulatában dol
gozhatott. Ugyanez a morális aggodalom lendíti ki nemesi típusait is a szabályszerűségből, a jelen
téktelenségből, formálja ki bennük az ellenállást a történelmi valósággal szemben, vezeti rá arra, 
hogy a világ menetén változtatni kell, de változtatni Tolsztoj szerint igazában csak akkor lehet, ha 
az ember először saját magát változtatja meg. Ki kell szabadulnia a külső dolgok hatalmából, a test, 
a vagyon, a személyes érdekek kötelmeiből és befelé mennie, önmagába lemerülnie, mintegy meg
teremtenie önmagát, hogy azután szabadon, nyitottan teremthesse meg körülményeit. Tolsztoj az
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orosz alternatívában gondolkodott, amely nem sokkal halála után már az emberiség alternatívája 
lett: mi fontosabb, előbbre való, mélyebben emberi, jobban élni vagy jobbá lenni? A kérdést eldön
tötte ugyan az utóbbi javára, de sohasem tudott e döntésben egészen megnyugodni, hiszen szeme- 
láttára élt bőségben, gondtalanul az arisztokrácia és pusztult a paraszt járványtól, éhínségtől, 
uzsorától. A „jobban élni” programját, mint első célt, mégis elvetette, mert az ember önelvesztésé
nek veszélyét látta benne, lelki-szellemi lényege elsorvadásától tartott. Ez a felfogás nem volt indo
kolatlan, mindössze a történelmi törvénnyel ellenkezett. A világ „elanyagiasodását” egyedül csak 
katasztrófának vélte, s nem gondolt rá, hogy az ember történeti útjához tartozik az anyag birtokba
vétele, nélküle önmagát sem veheti birtokába. Érezte ennek a folyamatnak a roppant kockázatát, 
de nem érezte kényszerét és nagyszerűségét. Lesújtóan vélekedett kora tudományosságáról, például 
Darwin tanairól is, mert az anyagi törvényeket, szerinte a véletlen, külső törvényeket tanulmányoz
za, holott az embernek az igazán egzakt, az abszolút tudományokkal, az etikával és a logikával kel
lene törődnie. Félelme a világ anyagban való elbukásától végletekbe is lökte, többek között a tel
jes nemi megtartóztatás gondolatához, holott nagyon jól tudta, késő öregkoráig küszködött vele, 
milyen elfojthatatlan, ősi sugárzás az emberben a nemiség. Az Anna Kareninán s még inkább a 
Kreutzer szonátán a szerelmi szenvedély pusztító természete csap át, ahogyan Tolsztoj felfogja, önző 
individualisztikus jellegével, ami elzárja a világtól és magányba, szorongásainak veti oda az embert. 
A szeretetet viszont áramló és tiszta, megismerő képességgel bíró, szellemi erőnek tartotta, egyedül 
hatékony eszköznek arra; hogy a világ ne adja meg magát saját gyengeségének. Teste és történelme 
fölé akarta emelni az embert, ez vitte tévedéseibe, de nélkülük sem önmagát a realitásban, sem hőseit 
regényeiben nem teremtette volna meg. Pierre Bezuhov, Levin s főként Nyehljudov „átváltozása” 
spirális irányú, állandó mozgás; erkölcsiségük előbb-utóbb intellektuális meggyőződéssé erősödik, 
majd a tudatba vonul és átforrósítja egész lényüket -  az orosz ember Tolsztoj műveiben a megisme
rés körein haladva az élet homályos, érzéki természetén belül kerül és fokozatosan kivilágosodó szel
lemi mezőkre jut. Tolsztojnál, Pascal szavaival szólva, „az ember végtelenül meghaladja az embert”.

*

írói teljesítményében a klasszikus realizmus teljesen betölti szerepét. Regényformája magába ol
vasztja a balzaci epikumot, a hömpölygést és a mozgalmasságot, a dús meseszövést s a befelé táguló 
flaubert-i ábrázolást, amely az ember hangulataiban, állapotaiban, lelki gesztusaiban ismer igazán 
a valóságra. Balzac és Stendhal hőseit szenvedély hevíti, van céljuk, tartanak valamerre, de csupán 
a külső világban, a társadalmi érvényesülés területén ; a Flaubert-éi többnyire már szenvedély és cél 
nélkül élnek, a lét elértéktelenedésének tudatában; Tolsztoj hősei a külső világ teljes átélésére töre
kednek, növekvő erkölcsi megfeszítettségben, a belső, szellemi világ értelme szerint. írói eljárása en
nek a magatartásnak ábrázolására meglehetősen bonyolult volt, bár maga az eredmény ebből sem
mit sem mutat, eszközei, modora, hangja annyira egyszerű, emberi és természetes. Művein sokat 
dolgozott, többször átírta őket, a Háború és békét tizenkétszer, s hétszer az Anna Kareninát. Elő
ször a részletek felől közeledett az egészhez, a jellemektől és a mesétől az alapeszméhez, a tartópillé
rek és a hajók után kezdte formálni az építmény boltozatát, majd megfordította a folyamatot, a bol
tozatot addig véste, faragta, növelte, hogy a hajókat és az oszlopokat újra kellett konstruálni, 
az alapeszméhez más típusokat és történetet, azután ismét fordított a munka menetén, mígnem 
a pillérek, a hajók és a boltozat észrevétlenül, eszményi arányok szerint össze nem illeszkedtek. 
Ilyenformán hol a kisebbtől a nagyobbhoz, hol a nagyobbtól a kisebb felé haladt, egyre széle
sebbé alakítva, bővítve eredeti elgondolását, mintegy engedve, hogy a művészi anyag a saját 
logikája szerint járjon el, teljes pompájában kiemelkedjék és szétterüljön, s a kompozíció lezárt
sága a végtelenség érzését keltse. De Tolsztoj szuverén ura nemcsak a térnek, hanem az időnek 
is; műveiben töretlen a fizikai és a lélektani idő folytonossága. A legmagasabb pontokon valami 
végső elrendezettség hat: a Háború és béke (1863-69) a múlt eposzi heroizálása, a történelmi halál
élményből sarjadt nemzeti egységé és népi gondolaté; az Anna Karenina (1873-77) a jelen kereszt- 
metszete, a hagyományos társadalmi-morális viszonyok szétesésének képe a jobbágyreform után; 
a Feltámadás (1889-1899) a századvégi Oroszország egyetemes kritikája -  s az egyetemes fele
lősség eszmekörében már az elképzelt jövő erkölcsi természetéhez vezet. A 60-as években Tolsztoj 
a történelmi optimizmus varázsában élt, pedig a Háború és béke írására jórészt a krími há
ború kudarca indította (1854-55). Azért hátrált vissza az időben, hogy a históriai csoda emlékével
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enyhítsen a históriai szégyenen, és eszményeket hozzon a jelennek, a nemzeti összefogásét a nemzeti 
erőtlenségbe. Ekkor még úgy gondolta, hogy a nemesség és a nép egymásra találhat, a nemesség 
megújulhat a népben, ahogy Pierre Bezuhov tőle tanulta meg, miként kell élni, általa szabadult 
meg kiábrándultságából, céltalanság-érzésétől a történelmi megpróbáltatás idején. Egymásután 
kétszer is „orosz élményben” van része. Először Borogyinónál a tömeg viselkedéséből rájön a nép 
történelemteremtő szerepére, megérti, milyen a nemzeti magatartás; másodszor a franciák fogságá
ban, az „együgyű paraszt”, Karatajev jelleméből elfogja az észrevétlen nagyszerűséget, átlátja, 
milyennek kell lennie az emberi magatartásnak. Az orosz paraszt történelmi viselkedése és életfilo
zófiája „végzetes” hatást tesz jellemére, tudatába hozza az orosz erkölcsi eszmekört. Nyugatias 
szabadgondolkodását fokozatosan mély, fatalisztikus vallásosság, önös hajlamait testvériség-érzés 
váltja fel, a kozmopolitizmustól és a Napóleon-rajongástól Napóleon gyűlöletéig és a nemzeti-népi 
érdekek megértéséig, majd a dekabrista mozgalomhoz jut el. Tolsztoj parasztszemlélete egyébként 
is meghatározza, mindenfelől ugyanoda, a népeposz műfajához viszi közel a regényt. Kiemelt sze
repet kapnak a tömegjelenetek és a partizánháború, s a villanásnyi időre feltűnő Karatajev a mű 
archimédeszi pontja. Pierre Bezuhov hozzá hasonló szeretne lenni, Kutuzov pedig aktív tétlensé
gével éppen annyi a történelem rangján, mint ő a paraszti létben, aki fatalizmusában és szeretet- 
kultuszában különben eléggé tolsztojánus típus. A nép, Tolsztoj szerint, közbülső helyet foglal el a 
gondviselés és a történelmi személyiség között, öntudatlanul tudja az isteni akaratot és közvetíti 
a személyiségnek, aki akkor rendkívüli, valóban történelmi jelenség csupán, ha ki tudja olvasni a 
gondviselés szándékát a nép ösztöneiből. Eszerint ítéli meg Kutuzov és Napóleon „fellépését” is. 
Napóleon individualisztikus alkat, akinek önmaga a mértéke, Kutuzov közösségi lény, akinek mér
téke az ember. Kutuzov merő alázat és belső világosság, Napóleon gőg és rideg értelem. Napóleon 
mindig cselekszik, azt hiszi, ő irányítja a végzetet, sőt ő maga a végzet, Kutuzov utat enged a gond
viselésnek, megtisztítja pályáját, hogy szabadon kinyilatkozhassék. Tolsztoj szerint az egyikben a 
nyugati ember szellemi helyzete tükröződik, a másikban az oroszé, s ezzel mindketten önmaguknál 
többet mondanak, miként maga a regény is jóval tágasabb önmagánál : a történelem áramlását mu
tatja először nyugatról keletre, azután keletről nyugatra, Európa és Oroszország változó viszonyát, 
végeredményben az ember kétféle távlatát a század szellemiségében. Kompozíciós remeklés, lát
szatra véletlenül összedobált sorsok vonulnak a történelem káoszában, valójában azonban a törté
nelem fölényes értelme működik, minden regényalak feltételezi a másikat, aki nélkül nem lenne 
olyan, amilyen, Pierre Bezuhov nélkül nem lenne Andrej Bolkonszkij és Andrej Bolkonszkij nélkül 
Pierre Bezuhov. Pierre morális igényességével és kissé komikus csetlésével-botlásával Ar.drejt téte
lezi fel, Andrej viszont dicsőségvágyával és férfias intellektusával Pierre-t. Összetartoznak és tagad
ják egymást, jellemük, a Tolsztojnál kedvelt párhuzamos-ellentétes szerkezet szerint, az orosz prog
resszív nemesség két magatartását fejezi ki, s ezáltal a nemesi intelligencia választási lehetőségeit is 
a korban, ketten az egész progresszív intelligenciát. A Háború és béke az ellentéteiben egységes 
Oroszország, az ellentéteiben mozgó történelem és az ellentétek között fejlődő egyéniség regénye, az 
ember létezéséé a történelemben és saját külön sorsa szerint.

A 60-as években Tolsztoj még úgy látta, hogy a nemesi intelligencia lelkiismeretfurdalás nélkül 
megmaradhat hagyományos életformájában, elég csupán tanulnia a paraszttól, ahogy Pierre Bezu
hov is tette. A történelmi magabiztosság azonban rövidesen eltűnik gondolkodásából, s vele a mű
vészi és szellemi nyugalom is, amelyből a Háború és béke monumentális összhangja támadt. Kiűzte 
az ellentéteiben széteső Oroszország látványa, a rohamosan mélyülő szakadék nemesség és nép 
között, s az ember magáramaradottsága ebben az omladozó, üres valóságban. A nemzet „meg- 
hasadása” késztette Tolsztojt, hogy a múltból visszatérjen a jelenbe, s leírja, mivé lett Oroszország 
a napóleoni háború óta. Az Anna Karenina Oroszország „történelmi tanácstalanságának” kifeje
zése a 70-es években, az író pályáján középső állapot a Háború és béke társadalmi és művészi egyen
súlya és a Feltámadás társadalmi-etikai lázadása között. Alakjai vagy a városi nemesi életstílust 
követik és vegetálnak a szürkeségben, mint Karenin és az Oblonszkij házaspár, vagy kitörnek vala
mi abszolút felé, s akkor elhullanak, mint Anna, vagy legalábbis az öngyilkosság kísértésébe esnek, 
mint Levin. Levint csak az menti meg, hogy sorsában Tolsztoj önmagát, saját töprengését írta le, 
s elpusztításával önmagát kellett volna elpusztítania. A regényben mindenki el hagyatottságával 
küszködik, de sem a szerelem, sem a házasság, sem az értelem nem váltja meg ma gányuktól a hősö
ket. Az egyéniség megbénultan áll a lét kérdései előtt, amelyekhez éppen az orosz üresség érzése, 
a „semmi” betöltésének vágya sodorta. Levin, a vidéki nemes, ide-oda tántorog a patriarchális
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nemesi és a paraszti életforma között, már nem nemes, de még nem is paraszt, azzá szeretne lenni, 
de közben a tulajdon, a saját birtoka gondjai kínozzák, igazában nem tartozik sehová. A vallási fel
ismerés, hogy az ember nem testének, hanem lelkének kell hogy éljen, nem a beteljesedést jelenti 
számára, csupán kiemeli a reménytelenség nyomása alól, és valami, egyelőre homálybavesző cél felé 
indítja. Az Anna Karenina szerkesztési elve nagyjából megegyezik a Háború és békéével. Jellemei 
összetartoznak, feltételezik és tagadják egymást, ellentétében mutat egymásra a városi és patriarchá
lis életforma. A regény „magatartása” mégis Oroszország merőben új viszonyainak következménye : 
míg a Háború és békében társadalom és hős egy irányba tart, a távolság mindjobban csökken közöt
tük az események folyamán, az Anna Kareninában a reprezentatív jellemek már ellenállnak a való
ságnak, a távolság egyre fokozódik ember és környezete között. A regény feszültsége is jórészt ebből 
az ellentétes mozgásból származik, a pesszimisztikus alaphang pedig abból, hogy a hősöknél erő
sebbnek bizonyulnak külső feltételeik.

Tolsztoj utolsó nagy regénye, a Feltámadás, viszont éppen azért optimisztikus hangulatú végső 
hatásában, mert a központi hős erősebb körülményeinél, bár a körülmények ezzel még nem változ
nak meg, csupán a változás szükségességét sugallják. A Háború és béke optimizmusa tér vissza benne 
magasabb szellemi rangon, az emberek egyesítésének hite és programja, a társadalmi igazság és a 
bűntudat értékének helyreállítása révén. Tolsztoj a regény írásakor már végképp szakított az arisz
tokráciával, a cárizmussal, az egyházzal, és fenntartások nélkül tette az orosz paraszt érdekeit a nem
zet, sőt általában az ember érdekeivé. Nyehljudovnak le kell mondania mindarról, ami osztályához 
kötötte, megalázóból megalázottá kell lennie, vállalnia a szenvedőkkel a szenvedést, ha életének 
valódi értelmet akar adni. Választania kell bűn és megtisztulás, döntenie arisztokrácia és nép kö
zött. Nem külső beavatkozásra változtat jellemén, mint Pierre Bezuhov, fordul a leikéhez, mint 
Levin ; nem a parasztoktól hallja, hogyan kell élnie, bár börtönélményei és tapasztalata saját paraszt
jai között jelentősen hozzájárulnak „öntökéletesítéséhez”. Feltámadása főként saját belső képessé
géből fakad, egyéni bűnéből és bűntudatából, amely lassanként a mindenkiért érzett bűntudatig 
mélyül. Végiggondolja önmagát, tudja, hogy aki ismeri az igazságot és nem aszerint él, az elveszett. 
Abszolút erkölcsi ember, de nem puszta eszmeként, a realitás fölött, mint irodalmi rokona, Miskin 
herceg, Dosztojevszkij Félkegyelműjének hőse, hanem a realitásban, a realitásnak a végsőkig ellent
mondva. Valamennyi saját képére formált jelleme közül Tolsztoj őt indítja el erkölcsi értelemben 
a legmélyebbről, mélyebbről, mint Pierre Bezuhovot vagy Levint, akik tulajdonképpen bűntelen 
hősök, s mégis őt juttatja a legmagasabb szellemi helyzetbe; bűnössége a bűntelenségnél nagyobb 
erő a feltámadásra. Felülről, az arisztokráciától, lefelé, a néphez haladva bejárja egész Oroszorszá
got, és fokozatosan kialakuló értékrendszere fokozatosan tagadja az érvényes értékrendszert. A Fel
támadás összképeként a hivatalos, bürokratikus Oroszország, Nyehljudov révén, az etikai szférák
ban mintegy megsemmisül, a parasztok, az ártatlanul bebörtönzöttek, a számkivetettek, maga a 
nép pedig, ugyancsak az ő „közvetítésével” , igazolja önmagát. A regény a tolsztoji pálya szimmet
rikus lezárása. Akárcsak a Háború és béke, a jelenből indul el, de nem vissza, hanem előre, a társa
dalom és az ember „korrekciójának” kikerülhetetlenségére mutatva, bár a korrekciót Tolsztoj más
ként képzelte el, mint a történelem, sőt ahogy Lenin céloz rá, forradalomellenes tanításával, az erő
szaknélküliség hirdetésével akadályozta is a történelmet. Szellemi parabolája a harmonikus világ
képtől a tragikus, pesszimisztikus életérzésen át erkölcsi próféciához vezet, általuk kora valamennyi 
helyzetét átélte és kifejezte, a múltjából jövője felé tartó egész 19. századi Oroszországot. A Háború 
és békében még a tragikumból is szépség fakad, az Anna Kareninában még a szépségből is tragikum, 
míg a Feltámadás a tragikumot meghaladó erkölcsi szépség regénye, amelyben az ember már áttör 
létezése társadalmi korlátain belső határtalansága felé.

*

Tolsztoj egyszerre élte, szemlélte és megítélte önmagát. Három „helyen” tartózkodott ugyanabban 
az időben : önmagában, vagyis érzelmeiben, gondolataiban és cselekvéseiben ; önmagán kívül, vagy
is látta, hogyan érez, gondolkodik és cselekszik : s önmagától szabadon, vagyis érzéseinek, gondola
tainak és cselekvéseinek okát és célját, mintha idegen lenne saját sorsától, szétszedte és megfejtette. 
Az önfeltárás pszichológiai kényszere vitte rá, hogy kiírja magát hőseiben, fiatalságától szinte halála 
pillanatáig naplót vezessen, sőt nagyban hozzájárult erkölcsbölcseleti tanításához, az öntökéletesítés 
programjához is. Tolsztoj mindenesetre nemcsak a külső viszonyok, hanem a lélek mozgását is foly
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tonosságában érzékelte és ábrázolta, képes volt átlátni, kicsoda ő maga s honnan hová tartanak jel
lemei, percről percre végigkísérve őket minden lelki gesztusukban. Pályakezdésekor, az Önéletrajzi 
trilógia írására (1852-56) szinte egyedül az önelemzés képessége ösztönözte, az individuális túlfűtött
ség, amely az élet apró rezzenéseit is többszörösére nagyítva az érzelemben fogta fel; később az érzés 
gondolattá, sőt eszmévé szilárdult, a gondolat és eszme pedig érzéssé lényegült át benne. Az érzelem 
és tudat e kettős áramlása azonban, bármennyire sóvárgott is utána, a Háború és béke alkotó esz
tendeit kivéve, nem találkozott teljesen egymással. Hol az érzés előzte meg a gondolatot, hol a gon
dolat az érzést, s a léleknek ebben a nyugtalan, imbolygó világában haladt felfelé mind magasabbra, 
véglegesség után sóvárogva.

Önelemző hajlama és a beteljesedés vágya indította a belső történések megemelésére; érzékennyé 
tette nemcsak a kivételes érzelmi kalandok, hanem a mellékes, kis hullámzások iránt is, amelyek 
észrevétlenül húzódnak meg a lelkiismeretben, hogy később, felerősödve, a tudatba törjenek és meg
lepő szellemi vidékekre sodorják az embert. Alakjainak életében így változás és állapot találkozik ; 
a lélek mozgása sokszor oly lassú és egyenletes, hogy az állapot illúzióját kelti, holott Tolsztojnál 
még az állapot is szakadatlan mozgás. Elbeszélés-remekéből, az Iljics Ivan halálaból (1886) látszatra 
hiányzik az esemény, pedig Iljics Ivánnál, az átlagemberrel az történt, aminél nagyobb esemény 
senkivel sem történhet: a halál árnyékában sejti meg, hogyan és miért kellett volna élnie. Szinte ön
kéntelenül adja oda magát a belőle feltörő jótékony erőnek : a ravasz számítást lassanként mások 
iránti érdeklődés, az önzést szeretet váltja fel, a szellemi homályt világosság; sekélyes, köznapi 
lénye titokban megnyílik az erkölcsi világnak, amelyről korábban semmit sem tudott. Tolsztojnál 
a halálélmény mindig az élet belseje felé mutat, megismerésekhez visz, gyakran a tudat összponto
sításához és „átrendeződéséhez”. Andrej Bolkonszkij az austerlitzi csatatéren, súlyos sebből vérezve 
jön rá a dicsőség hiú voltára; a látványnak, ami elé tárul, a halál közelléte ad értelmet: a végtelen 
éghez képest Napóleon porszemnek tetszik csupán. Borogyino után, haláltusájában, megint előbbre 
jut a „tökéletesedés” ösvényén, a harag, a bosszú érzése, általában az emberektől elválasztó szenve
dély fölé : mély, túláradó részvéttel gondol vetélytársának, Anatole Kuraginnak szerencsétlen sor
sára, aki az ő sorsába hozott egykor szerencsétlenséget. Mindenki a saját halálát halja, úgy hal meg, 
ahogyan élt: a Három halál (1859) című elbeszélésben az úrinő rettegve, önzésben, a paraszt közö
nyösen, a fa a természet ragyogásától körülvéve. Anna Karenina az erkölcsi törvények megszegésé
ért az erkölcsi törvényeket megszegve, maga vet véget életének. Tolsztoj világában minden lelki 
tevékenység, még a legrejtélyesebb, a halállal összefüggő is, ésszerű, azaz racionálisan indokolt és 
felfogható; egész életművére érvényes, amit a Kreutzer szonáta (1889) keletkezéséről mondott: „Ép
penséggel nem láttam előre, hogy e mű írása közben a szigorú logika odavezet, ahová végül elju
tottam. Eleinte megrémítettek saját konklúzióim, nem akartam hinni nekik, de végül is nem tehet
tem mást, el kellett fogadnom őket.” Tolsztojnál az alaphelyzet ismeretében, a művészi alkat és a 
jelenségek természete alapján, akár a regény végéig ki lehet számítani az írói mozdulatokat, eltérően 
nagy és irigyelt kortársától, Dosztojevszkijtől, akinél semmire sem jutni a hagyományos logikával, 
már eleve rajta kívül gondolkodik, az értelem ésszerűtlenségében, a lélek nem euklideszi geometriá
ját írva le. Tolsztojnál élmény és hit, valóság és eszmény egymásból következik és egymást magya
rázza. Dosztojevszkij előtt megtorpan, térdre esik a tiszta következtetés : alkotásaiban a tévedés és a 
tudás arányairól még ma sem tudunk kellően számot adni. Igaz, Dosztojevszkij a lélek olyan tájai
ról hozott hírt, ahol a rendellenes a természetes; Tolsztoj egészséges és józan zsenialitása viszont 
mindig megállt a logikus és a hihetetlen határán: nála a természetes az, ami rendellenes. Tolsztojt 
állandó kapcsolata a realitással mértéktartásra intette a rendkívüliben; Dosztojevszkij nem ismert 
korlátokat, epileptikus alkata a szeretet és a gyűlölet végleteihez kötözte. Ót amellett sorsa is oly 
szabálytalan körülmények közé hajította, hogy le kellett mondania a fegyelmezettségről, ha min
dent, amit megtudott, le akart írni az emberről. Tolsztojnak végeredményben egy mértéke volt, 
a közösségi tudat, Dosztojevszkij többféle mértékkel mért, többféle világot élt meg : egzaltált lényé
ben a gyermek, az álmodó és az őrült ölelte és taszította egymást. Tolsztoj regényében az élet rop
pant mező, amelyen az alakok kitervelt rend szerint mozognak egy meghatározott irányba vala
mi láthatatlan, de értelmes erő hatalmában; a Dosztojevszkijében végtelen, sötét kút, amelyben 
addig zuhannak lefelé egyre gyorsuló ütemben, míg szét nem hullanak pusztán a súrlódás erejétől. 
Az elhivatottságát kereső orosz egyéniség Tolsztojnál és Dosztojevszkijnél talál teljesen önmagára 
az etikai eszmekörben, válik felesleges emberből „szükséges emberré”, de Tolsztojnál ez a felismerés 
nagyjából a személyiség egyensúlyához, míg Dosztojevszkijnél a megoszlásához vezet: Dosztojevsz
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kij szerint ugyanis az ember számára közvetlenül nem a felelősségvállalás a perspektíva, ahogyan 
Tolsztoj elképzelte, hanem az individualizmus, a bűntudatnélküliség, az istentől való szabadság, 
a „mindent szabad” erkölcsi rendszere, s ebben a távlatban ösztön, értelem és erkölcsi tudat kizárja 
egymást. Tolsztojnál a személyiség még „együttmarad”, teljes ember, Dosztojevszkijnél már részekre 
hasad, a lelki rétegek önállósulnak, vonzzák és tagadják egymást, s kifejtik természetüket. A Kara- 
mazov-testvérekben legsúlyosabb, végzetszerű a kölcsönös összezártság és idegenség : Ivánban az érte
lem, Dmitrijben az ösztön, Aljosában az erkölcsiség beszél önmagáról, hárman együtt az ember
ről, aki a végső bizonyosságok megrendülésében él. Tolsztoj ábrázolásában a külső és belső világot 
szakadatlan és ritmikus kapcsolat köti egybe, egyik sem uralkodik, burjánzik el a másikon; Dosz- 
tojevszkijéban az igazi történés az emberben belül zajlik, ami lelkében és leikével történik, az a valódi 
esemény. Tolsztoj és Dosztojevszkij megérkezése vakmerő, rendkívüli pillanat az irodalom törté
netében: alighogy az egyiknél beteljesedik a 19. századi realista regény, a másiknál már meg is indul 
ennek a regénytípusnak a széthullása. Tolsztojnál a tér és idő klasszikus rendszerében érzékelt 
világ kimeríti önmagát, Dosztojevszkijnél felborul a művészi arányosság, semmivé foszlik a lélek 
szerkezetéről vallott hagyományos ismeret, az egyensúlyát vesztő ember kezdi kidolgozni viszonyát 
önmagához és a léthez. Tolsztoj és Dosztojevszkij után az orosz regényt csak kivételes erőfeszítéssel 
lehetett kikerülni az irodalomban. A nagy epikus kompozíciókon, amelyekben az élet monumentá
lis látvány és áramlás, gyakran észre lehet venni Tolsztoj művészi eljárásait, Solohov és Alekszej 
Tolsztoj alkotásán éppúgy, mint a nyugati klasszikus iskoláén: Romain Rolland, Martin du Gard 
és Galsworthy a tolsztoji szerkesztés felhasználásával talált el műve struktúrájához. Dosztojevszkij 
viszont a létezés szorongásait és a védekezési formákat szedte szét, a „tudatalatti” birodalmát nyi
totta ki az irodalom számára. Reá mutat vissza Kafka és Faulkner, általában a francia irracionális, 
regény, továbbá az egzisztencializmus etikai atmoszférája, bűn és bűntudat, szabadság és felelősség 
egész gondolatköre. Paradoxonnak is különös, hogy Európa éppen azoktól az oroszoktól tanult leg
többet, akik Európától szabadon képzelték el Oroszországot.

*

A szimmetria, amely Tolsztoj pályájához és regénye kompozíciós karakteréhez oly mélyen hozzá
tartozik, hiányosnak látszana az életműben, ha magában az emberi viselkedésben nem valósult 
volna meg. Tolsztoj Oroszország, sőt az utolsó két évtizedben a világ szemeláttára élt. A bőség, 
a fényűzés, a földmagántulajdon elleni kitöréseinek hitelét mindaddig joggal vonták kétségbe, míg 
ő maga a gazdagság előnyeit élvezte, vagy legalábbis bőség és fényűzés vette körül. Szinte életműve 
forgott kockán, amikor 82 éves korában rászánta magát, hogy szakít környezetével. Távozása Jasz- 
naja Poljanáról nem könnyelmű kaland volt, nem is az öregkor tünete vagy egyszerűen menekülés 
családja elől, halála az asztapovói vasútállomáson nem különcség eredménye, mégcsak nem is tra
gédia, hanem az emberi mű lezárása, utolsó mozdulat, végső akkord a teljességhez, amire Tolsztoj 
már régen várt, csak nem tudta, hogyan fog bekövetkezni. Külső viszonyait hozta harmóniába belső 
életével; halála, miként hőseié, a saját halála volt, reá szabott vég, többé meg nem kísérthető össz
hang. Elérte vele a befejezettséget, amire mindig áhítozott. Az „abszolút” igényében élt fiatal kora 
óta, tökéletességet akart önmagában és a világban. Ezért küzdött erkölcsi gyengeségei, az érzékiség, 
a kártyaszenvedély, az önzés ellen, bár e tulajdonságai közül a legpusztítóbb, a hiúság, nagyban 
ösztönözte őt az erkölcsi kiválásra, gyakran éppen hiúsága vette rá, hogy legyőzze, irtsa ki a hiúsá
gát. Ebből a végletes lelki helyzetből támadt Naplója, amely mindennapos kísérlet az önkultusz 
megsemmisítésére az önszeretet által. Tolsztoj más vallomásszerű írásaiból is kitetszik, mennyire 
kínozta a hírnév, a dicsőség utáni vágy. A Gyónásban (1879) még arra is céloz, az önleleplezés némi 
túlzásával, hogy az irodalmi tevékenységhez szintén „hiúságból, kapzsiságból, büszkeségből” fogott 
hozzá. Mély, izzó erkölcsi szenvedésben élt, míg alkalmassá vált a reá mért szerepre, elégedetlenül, 
szégyenkezve, bűntudatban önmaga miatt, s miután megfelelt szerepének, gyötrelmei tovább foko
zódtak : rájött a világ képtelenségére és saját helyzete képtenlenségére is. Ráadásul folyvást érezte, 
hogyan távolodik el tőle családja, főként felesége, Szofja Andrejevna, aki nem tudta követni és el
fogadni férje „színeváltozását” . Szofja Andrejevna a Háború és béke Tolsztoját szerette, akivel 
idilli éveket töltött együtt, Pierre Bezuhov naiv, patriarchális életfilozófiájához vonzódott, progresz- 
szív lojalitásához osztálya és az államhatalom iránt, ingerelte viszont a Nyehljudov-féle viselkedés, 
a Feltámadás Tolsztoja, akit kiátkozott a szent Szinódus, a kormányzat pedig ügynökökkel figyel
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tetett. Szofja Andrejevnát különösen felzaklatták Tolsztojnak a család vagyoni helyzetét érintő 
elhatározásai, lemondása a művei után járó tiszteletdíjakról, s „összeesküvése” legodaadóbb hívé
vel, Csertkovval az írói hagyaték és a végrendelet körül. Tolsztojt sehol sem hagyta nyugton a „kö
zönséges” valóság. Támadta benne magában, közvetlen környezetén és a társadalmon keresztül, 
hogy lefékezze, megakadályozza vagy hamis pályára terelje feladata teljesítésében. De a tökéletlen
ség látványából fakadó szenvedés, amelyet ki kellett állnia, nem felesleges, hanem célszerű megpró
báltatásként szakadt reá, azért volt, hogy megtudja, merre kell tartania, milyenné lennie az ember
nek. A körülmények nyomása vitte a közös emberi sors gondolatköréhez, de szenvedő alkata, akár
csak a Dosztojevszkijé, az orosz kollektív életérzésből lépett elő. Valójában mindketten a népi val
lásos magatartást emelték bölcseleti, ismeretelméleti rangra: etikai szenvedés nélkül nincs szeretet, 
szeretet nélkül nincs törekvés az életre, nincs súlyos, szellemi megismerés. Dosztojevszkijnél azon
ban a szenvedés filozófiai igazolása irracionális színezetű, „isteni légkörben” zajlik, beláthatatlan; 
Tolsztojnál logikus előzmény, ésszerű kiindulópont az erkölcsi értékek helyreállításához, s ilyen érte
lemben a „nem-megismerő”, a céltalan szenvedés megszüntetéséhez is.

A tökély utáni sóvárgásában nemcsak önmagát forgatta ki, megrendítette korát is. A vallási 
szekták helyzetétől a földkérdésig mindent látókörébe vont, istennek embert, embernek istent ma
gyarázva. Évekig dolgozott polémikus jellegű esztétikai tanulmányain a népi realizmus védelmében 
az orosz irodalmon is átsuhanó naturalizmussal és szimbolizmussal, általában a „civilizáció irodal
mával” szemben, amelyből megadást olvasott ki az ember elszigeteltsége előtt, holott a művészet
nek szerinte éppen ezt az elszigeteltségérzést kell feloldania. „A gondolkodó és a művész sohasem ül 
nyugodtan az olümposzi magasságokban, mint ahogy elképzelni szoktuk -  írja a Mit tegyünk hál 
című tanulmányában (1886) mindig együtt kell szenvednie az emberekkel, hogy menekvést és 
vigaszt találjon számukra. A gondolkodó és a művész továbbá azért is szenved, mert örökös rette
gésben és izgalomban él: meg tudta volna oldani és mondani, mi szolgálja az emberek javát, őket 
a szenvedéstől megkímélhette és vigasztalhatta volna, de nem azt mondta, nem azt ábrázolta, amit 
kell; egyáltalán nem oldott meg és nem mondott semmit, és lehetséges, hogy holnap már késő lesz 
-  meghal.” Tolsztoj sietett is, érezte, hogy küldetése súlyával még a leghosszabb élet tartama sin
csen arányban. Minden műfajt felhasznált, hogy nézetei átüssenek a valóságon. Iskolát alapított 
Jasznaja Poljanán, meséket talált ki, olvasókönyvet állított össze a gyermekeknek. írt moralista 
drámákat, Shakespeare-rel vitázva, akit le akart taszítani a Parnasszusról, mert művei erkölcstele
nek, holott „a művészetet elválasztani az erkölcstől annyi, mint kidolgozni a ruházat elméletét, 
tekintet nélkül az emberre, aki viseli” . Levelezett arisztokratákkal és parasztokkal, szerte Orosz
országba és külföldre, ellenfeleivel, tisztelőivel és tanítványaival; élete vége felé egyre több időt 
fordított m ár arra, hogy másokban éljen, mintegy előkészítette halál utáni életét. Röpiratokat szer
kesztett a nevelésről, a vallásról, a szocializmusról, a halálbüntetés és az erőszak ellen, amely az 
1905-ös forradalom után elborította Oroszországot. Kérdezett és felelt, a tévedhetetlenség látsza
tával, a tévedés állandó kockázatában. Magára vette a nemzeti sorsot, s amikor halála elé futott, 
ezért is tette : élete egybe volt már fűzve a nemzetével, amely az ő szakításában szakított végképp, 
történelmi értelemben, a nemességgel és a pravoszláviával. „Átváltozásában” Oroszország szaba
dult meg zárt, konzervatív, dogmatikus attitűdjétől, sejtett rá távlataira, vált nyitottá saját maga 
s a történelembe való visszatérés lehetőségei előtt.

Tolsztoj jobban zavarba hozta az ortodox gondolkodást, mint előtte az egész orosz irodalom: 
a „megtisztított” keresztény tanítás révén szedte szét a keresztény Oroszország, sőt általában a civi
lizált társadalmak látszat-kereszténységét. Legyűrt magában minden előítéletet, csupán a megváltó 
szeretet racionális ábrándjától nem tudott elszakadni. Túl sok reményt fűzött az erkölcsi értékekhez, 
nem látta még, mint Dosztojevszkij, az őrült elbizakodottság mélységeit az emberben, az ésszerűt- 
lenség történelmi hatalmát. Mindenesetre megmutatta, hová nőhet az ember, mi az önteremtés. 
Az emberi és az írói elhivatottság találkozott egyéniségében, s éppen amikor Oroszországnak a leg
nagyobb szüksége volt reá, bár külön-külön is nehezen lehetett viselni a művészi alkat és az etikai 
magatartás terhét. „Ami ma sokkal ritkább, mint a hősiesség, sokkal ritkább, mint a szépség, sokkal 
ritkább, mint a szentség, az a szabad lelkiismeret — mondja Romain Rolland Tolsztojról. — Az a 
lelkiismeret, amely mentes minden kényszertől, minden bálványtól, minden kaszt, nemzet és vallás 
dogmájától. Az a lélek, amelyben megvan a bátorság és az őszinteség ahhoz, hogy a maga szemével 
nézzen, a maga eszével ítéljen, a maga szívével szeressen, hogy ne árnyék legyen, hanem ember.” 
Tolsztoj a határtalanság légkörében élt, életműve is a határtalanhoz hajlik, annak a végső célnak
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az érdekében, amiről ő maga is beszélt: „A művészetnek el kell érnie, hogy a testvériség és a fele
baráti szeretet érzései, amelyek ma a társadalomnak csak a legjobbjaiban találhatók meg, mindenki 
köznapi érzéseivé, ösztönévé váljanak.” Tolsztoj életben, emberben, sorsban gondolkodott. A szét
eső valóságban az emberiség egyetemes érdekei, a világ oszthatatlansága szerint. Ezért a világ sem 
követni, sem megtagadni, sem befogadni, sem megsemmisíteni nem tudja.

HANÁK PÉTER

A  polgári átalakulás feltételei és a kiegyezés

A kompromisszumok természetében rejlik, hogy egyik felet sem elégítik ki. Az alku szerzői is meg- 
rövidítettnek érzik magukat, még inkább az ellenzői és kárvallottjai. így volt ez az 1867. évi 
kiegyezéssel is, amelyet megkötői is kényszerű áldozatnak, ellenfelei pedig végzetes jogfeladásnak, 
lemondásnak tekintettek, ha nem éppen árulásnak. A nemzeti közvéleményt az előnyök, a magyar 
hegemónia nacionalista büszkesége sem barátkoztatta meg a kiegyezéssel. A köztudatot immár 
száz éve zaklatja, ingerli az évszázados elnyomókkal való megalkuvás, az áldozatos harcokkal 
kivívott önállóság megcsonkításának aktusa. A kiegyezés mögött mindig is a ragyogó ellentét 
magaslott fel: az 1848-as forradalom és szabadságharc, amelynek korszakos vívmányai, nagyszerű 
tettei és vereségének mártíriuma még sötétebb árnyékba vonták a kiegyezés szürke valóságát, még 
kirívóbbá tették a dualista rendszer súlyos bajait.

Az természetes, hogy a reformkor és 1848 nemzedéke, amely a francia forradalom eszméin és a 
romantika költészetén, Lamartine, Tocquville, List írásain nevelkedett és a népek tavaszának szép 
reményeit nevelgette magában, mélyen csalódott a kiegyezésben. Érthető, hogy számára 1848 a 
mindent megoldó fordulat beváltatlan ígérete maradt, 1867 viszont a mindent elsikkasztó alkuvá, 
az elmaradottság, a nemzeti elnyomatás, az egyenlőtlenség és jogtalanság kútfejévé vált. Amennyire 
jogos és érthető, hogy a haladó kortársak a nyugati demokráciák példájától ihletve gyökeresebb 
átalakulásért, az önálló nemzeti fejlődés biztosításáért küzdöttek, és még illúzióik is a küzdelem 
szerves részét alkották, annyira egyoldalú és problematikus, ha a mai történészek a polgári forra
dalom korszakának csupán ezt a tendenciáját világítják meg, még az illúziókat is valóságnak 
fogadják el, nem veszik figyelembe a közép-kelet-európai polgári átalakulás objektív feltételeit és 
lehetőségeit.

Márpedig történetírásunk, vagy inkább publicisztikánk, ma sem mentes ettől a szemléleti egy
oldalúságtól. Ma is gyakran találkozunk azzal a nézettel, amely a táj összetorlódott konfliktusait, 
Magyarország gazdaság-társadalmi elmaradottságát, történelmi viszontagságait kizárólag 1848 
vereségére, illetve a kiegyezésre vezeti vissza. Félreértés ne essék: negyvennyolcat és hatvanhetet 
én is a polgári átalakulás ellentétes töltésű, pólusainak tartom, s a kiegyezést az antidemokratikus 
rendezésnek, amely a dinasztia, az osztrák-német és a magyar uralkodó osztályok társadalmi és 
nemzeti hegemóniáját szilárdította meg. A kiegyezés jellegének e konstatálása -  és mégoly éles 
bírálata sem ad azonban választ arra a kérdésre, hogy miért ez a negatív változat realizálódott. 
És egyáltalán: milyen lehetőségei, milyen határai voltak a polgári átalakulásnak a 19. századi 
Közép-Kelet-Európában, hol és hogyan helyezkedett el a kiegyezés a lehetséges variánsok tarto
mányában?

Tanulmányom ezekre a kérdésekre kívánja most a figyelmet irányítani. Problematikáját tekintve 
Diószegi István,1 Spira György2 és Varga János3 nemrég megjelent, hasonló tárgyú írásainak 
gondolatmenetéhez kapcsolódik. E tanulmányok a magyar -  és a közép-kelet-európai -  polgári
nemzeti átalakulást egyetemes összefüggéseiben, a reális lehetőségek tartományában helyezik el, és 
sikerrel gyomlálják szemléletünkből a ,,volná”-k olyan ábrándos virágait, amelyek a valóságban 
Közép-Kelet-Európa szikes földjén sohasem termettek.

*

Bevezetésül röviden arra utalnék, hogy a közép-kelet-európai polgári átalakulásnak, bár mozgató 
erői hasonlóak voltak, a feltételei jelentősen különböztek a nyugat-európaiétól. Európa e két nagy 
régiójának fejlődése nemcsak térben, természeti-földrajzi adottságaiban és nem egyszerűen időben,
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hosszabb-rövidebb fáziseltolódásban, hanem gazdasági-társadalmi struktúrájában és etnikai összetételében 
is különbözött egymástól,

A strukturális különbségek mindenekelőtt az agrárviszonyok terén mutatkoztak: a feudális 
rendszer jó egy-két évszázaddal tovább fennmaradt, szívósabb és kvalitatíve is eltérő jellegű volt. 
Nyugaton az újkor folyamán a feudális pénzjáradék különböző átmeneti fokozatokon keresztül 
tőkés földjáradékká, a feudális földtulajdon fokozatosan vagy forradalmi úton polgári tulajdonná 
alakult át. Gyors ütemben haladt a tőke behatolása a mezőgazdaságba és a termelés modernizá
lása. Ezzel szemben Keleten a 16—17. században a pénzjáradékforma visszafejlődött, helyét ismét 
a termény- és a munkajáradék (robot) foglalta el; a földesúri majorsági gazdálkodás uralkodóvá 
válásával megerősödött a feudális tulajdon és a parasztság jobbágyi függése. A tőke behatolása a 
mezőgazdaságba és felhalmozása vontatottan haladt; a termelés a bővülő áruforgalom mellett is a 
hagyományos keretek között folyt.4 Ezzel kapcsolatban a városfejlődés elmaradt, sok esetben stag
nált vagy hanyatlott, nem jöttek létre vagy fölöttébb gyengék és hiányosak voltak a modern iparo
sodás belső feltételei.5

Mindezzel kapcsolatban Közép-Kelet-Európa társadalmi struktúrája is jelentősen eltért a nyu
gatitól. Egyes népeknél az anyagi és politikai súlyát konzerváló földbirtokos nemesség nyomta rá 
bélyegét a társadalomra. Másoknál teljesen vagy csaknem hiányzott a feudális uralkodó osztály, 
társadalmuk túlnyomórészt jobbágyparasztokból állott, vagyis „csonka” volt.6 Mindegyikükre 
jellemző a polgári középrétegek fejletlensége. így a nemesség, ahol volt, a polgári átalakulásban is 
jóval meghatározóbb, a polgárság, ahol volt, jóval alárendeltebb szerepet játszott, mint Nyugaton. 
A társadalom egészének fejlettségi szintjét tekintve Közép-Kelet-Európa legtöbb országa, területe 
a 19. század közepén elmaradottabb volt a 18. század végi Nyugat-Európánál.

Lényeges különbség mutatkozott a két régió etnikai struktúrájában és államrendszerében is. 
Nyugat-Európa többé-kevésbé konszolidálódott nemzeti államaival szemben az etnikailag jóval 
tarkább, megosztottabb Kelet-Európábán a 19. század derekán is fennmaradtak a soknemzetiségű, 
feudális birodalmak. Amíg Nyugaton — klasszikus formában Franciaországban -  az ancien régime 
megdöntése egyszersmind a már kialakult modern nemzet politikai megszervezésének, a nemzeti 
állam megalapozásának aktusa is volt, addig Keleten a feudális abszolutizmus felszámolása -  ha a 
polgári-nemzeti fejlődés alapfeltételét teremtette is meg -  nem eredményezte automatikusan a 
nemzeti egység, az önrendelkezés, általában a nemzeti kérdés megoldását.

Közép-Kelet-Európában a széttagolt nemzetek egyesítése egyrészt a feudális-dinasztikus integrá
ció eredményeként létrejött soknemzetiségű birodalmak felbomlasztását vagy olyan mérvű átala
kítását követelte meg, amely gyökeresen felforgatta volna az 1815 utáni hatalmi viszonyokat, s így 
számos ponton ellentétben állt a nagyhatalmak érdekeivel. A nemzeti önállóság politikai meg
szervezését másrészt végtelenül megnehezítette a táj soknemzetiségű, ill. vegyes nemzetiségű 
struktúrája, a tiszta nemzeti területek elhatárolhatatlansága, ami már a nemzetté válás pár
huzamos — és súrlódásokkal teli — folyamatában ellentéteket támasztott a táj népei között. A nem
zeti kérdés által felvetett gyökeres területi-politikai újjárendezés és az egymás közötti konfliktusok 
miatt a közép-kelet-európai polgári átalakulás a 19. század derekán a hatalmi erőviszonyok 
függvényévé, illetve a divergens nemzeti igények ütközőpontjává vált.

Jócskán leegyszerűsíti tehát a bonyolult problémát az a felfogás, amely a közép-kelet-európai 
polgári átalakulás lehetőségeit, megoldási formáit valaminő nyugati ideáltípushoz méri. Amennyire 
természetes és érthető, hogy a korabeli haladó irányzatok ilyen eszmény felé törekedtek, annyira 
ahistorikus, ha a történész nem szembesíti a szubjektív célt az objektív lehetőséggel, ha nem veszi 
figyelembe, hogy itt az adott és örökölt történelmi feltételek miatt a polgári átalakulás nem számol
hatta fel olyan gyökeresen a feudális eredetű birtokviszonyokat, nem tehette olyan szabaddá az 
utat a kapitalizmus előtt, nem oldhatta meg az ancien régime elleni forradalommal olyan harmó
niában a nemzeti kérdést, mint Nyugaton. A korlátozó feltételek miatt itt a polgári átalakulásnak 
nem mindenütt volt természetes velejárója s a vegyes nemzetiségű területen sarjadt nemzeti ellen
tétek miatt nem is feltétlenül ideális formája a nemzeti állam.7

Fia az objektív külső és belső feltételek korlátok közé szorították is, ezeken belül a közép-kelet- 
európai polgári átalakulásnak többféle variációja, az érte küzdők harcától függő kimenetele volt 
lehetséges. És egyáltalán nem volt közömbös, hogy melyik variáció: a forradalmi úton kivívott 
vagy a felülről jövő reformmal megnyitott polgári-nemzeti fejlődés realizálódik-e. A hatalmi erő
viszonyoktól erősen függő és belső ellentétektől terhelt Közép-Kelet-Európa számára különösen
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fontosnak bizonyult a történelmileg amúgy is gyenge demokratikus tendenciákat kibontó vagy el
sorvasztó megoldás alternatívája.

Az 1848-as forradalmakban a polgári átalakulásnak többféle nemzeti és regionális programja, 
variánsa lépett fel. Az európai haladás általános érdekeivel valamennyi közül leginkább a Német
ország demokratikus egyesítésének programja vágott egybe. A hazai és külföldi történészek mai 
vitájában talán nem felesleges újólag felhívni a figyelmet arra, hogy 1848-ban a forradalom köz
pontja is, központi kérdése is Németország volt.8 A német forradalom kimenetele döntően befolyá
solta Közép-Kelet-Európa átalakulását s az egész kontinens további fejlődését. Németország 
demokratikus alapon történő egyesítése feltételezte a Habsburg- és a többi német fejedelmi abszolu
tizmus felszámolását, ezzel hathatósan támogatta volna Itália egyesítését, Lengyelország fel- 
támasztását, a magyar forradalmat, és hozzájárult volna a cárizmus gyengítéséhez is. Ezt a variánst 
azonban a német (és az osztrák-német) polgárság ellentmondásos helyzete, történelmi bátortalan
sága, ingadozása erőtlenítette, s a szláv népek bekebelezésére irányuló expanzív nacionalizmusa 
terhelte.

A nagynémet irányzattal összhangban állt a magyar forradalom, amelynek demokratizmusát 
-  és bázisát — viszont a birtokos nemesi vezető réteg osztálypolitikája, a magyar szupremáciára 
támasztott igénye korlátozta. Minthogy e tehertételei miatt újabban ismét kétségbe vonják a ma
gyar 48 forradalmi jellegét, úgy vélem, nekünk is újból, érvekkel, tényekkel, az egyoldalú független
ségi nézőpontot meghaladó szemlélettel kell kimutatnunk a magyar 48 egyetemes szempontból is 
haladó tendenciáit. A tárgyilagos megfontolás aligha tagadhatja, hogy a magyar márciusi forra
dalomnak nagy része volt a Habsburg-birodalom feudális abszolutisztikus rendszerét megdöntő 
támadásban, főként az első roham eredményeinek kiszélesítésében és megvédésében. Nem kevésbé 
jelentős szerepet játszott a jobbágyfelszabadítás -  kelet-európai viszonylatban haladó formájának -  
kivívásában, a parlamentáris kormányzat és a liberális alkotmány bevezetésében — a Monarchia 
egész területén.

Felmerült újólag az az értékelés is, amely a márciusi forradalmat ugyan elismeri, de a szabadság- 
harcot retrográd nemesi felkeléssé degradálja. A forradalom és a szabadságharc e szétválasztása 
logikailag is, történetileg is indokolatlan. Mi is volt a szabadságharc objektív funkciója? A vezető 
réteg szubjektív célkitűzése, úgy lehet, saját önállóságának, saját nemzeti és osztályuralmának 
védelme volt, de ez a harc akkor a polgári forradalom vívmányainak védelméért is folyt, a Habsburg- 
abszolutizmus és támaszai, a cári Oroszország s más konzervatív hatalmak ellen irányult, tehát az 
európai demokrácia szövetségese, majd fő fegyveres bázisa volt. A harc, úgy lehet, szűk nemzeti 
célokért folyt, de harc folyt akkor, amikor Európa Párizstól Bécsig és Prágáig már elcsendesedett. 
A reakció elleni háború folyt, és ez erőinek magasabb fokú — sok szempontból forradalmi — meg
szervezésére, potenciális szövetségeseinek megnyerésére és ennek érdekében engedményekre kény
szerítette a magyar vezető réteget, amely pusztán osztályérdekeitől vezettetve, az átalakulásnak 
bizonyára mérsékeltebb, antidemokratikusabb formájával megelégedett volna.

Az agrárkérdésben az 1848. áprilisi jobbágyfelszabadítás demokratikus korrekciója, a parasztság 
számára kedvező rendelkezések sora, a nemzetiségi kérdésben a megbékélés egyengetése és egy 
progresszív nemzetiségi törvény jelzi a szabadságharc alatti továbbfejlődés irányát. A magyar 
forradalomban éppen az önvédelmi harc követelményei erősítették meg az agrárkérdés és a nem
zeti kérdés rendezésének demokratikus -  ezen a tájon messzemenően haladó -  tendenciáit. Nemzet
közi szerepét és belső tendenciáit tekintve tehát joggal állíthatjuk, hogy a magyar forradalom is a 
közép-kelet-európai polgári átalakulás haladó variánsát képviselte.

A táj nemzeti újjárendezését illetően átfogóbbnak, haladóbbnak tekinthetjük az ausztroszláv 
programot, amely a Habsburg-birodalom demokratikus, föderatív átalakítását tűzte célul. Elvileg 
ez a program közelítette meg e vegyes nemzetiségű területen fellépett ellentétes nemzeti törekvések 
optimális kompromisszumát, pontosabban: ez minimalizálta leginkább az ütköző nemzetállami 
törekvések konfliktusait, és ezzel együtt a polgári átalakulás demokratikus elveit is tartalmazta. 
1848 május-júniusában a szláv népek és a románok mozgalma mind nemzeti, mind társadalmi 
vonatkozásban radikálisabb elveket képviselt, mint az osztrák-németeké és a magyaroké. Csakhogy 
a szláv népek akkor relatíve gyengék, szervezetlenek voltak, nem tudták sikerrel felvenni a harcot 
a konzervatív abszolutisztikus erőkkel is, a nagynémet és a magyar nemzeti expanzióval is. Vezető 
rétegük ezért többnyire a Habsburg-dinasztiától s az osztrák kormánytól várta, illetve velük egyet
értésben kívánta az ausztroszláv programot realizálni.
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Az ausztroszláv föderalizmus és az osztrák liberalizmus összeegyeztetésében legmesszebbre a 
kremsieri birodalmi gyűlés jutott, 1848 őszén. Az általa kidolgozott alkotmánytervezet a mo
narchiái polgári-nemzeti átalakulás igen kedvező variánsának közjogi alapja lehetett volna, ha a 
kremsieri gyűlés a konzervatív abszolutizmus elleni harccal akarta volna összekapcsolni és kivívni. 
Enélkül azonban Kremsier csak ahhoz a tiszteletre méltó gyülekezethez hasonlított, amely a 
hajózás tökéletesítéséről tanácskozik, amikor a hajó süllyed.

A polgári forradalom bonyolult kérdéseinek tehát 1848-ban többféle megoldása volt lehetséges. 
Többféle — önmagában véve haladó — variáns volt lehetséges, csupán egy nem: Közép-Kelet- 
Európát nem lehetett az Atlanti partokra áttolni. Illuzórikus az a felfogás, amely egyik vagy másik 
variáns esetleges győzelmétől történelemfeletti varázslatot vár: egy gyökeresen más, nyugati 
típusú polgári-nemzeti fejlődés lehetőségét, és a továbbiakban kiéleződő társadalmi és nemzeti 
konfliktusokat kizárólag a reakciós erők túlsúlyára, egyik vagy másik fél nacionalizmusára, a forra
dalom vereségére vezeti vissza. A forradalom veresége, véleményem szerint, nem egy nyugati 
típusú átalakulás lehetőségét, hanem a közép-kelet-európai objektív korlátok közötti jobb variáns realizálá
sát hiúsította meg. Ehhez természetesen hozzájárultak a táj társadalmi és nemzeti struktúrájában 
meglevő, mély gyökerű ellentmondások is, és az egymással összefogó konzervatív hatalmak is, 
amelyek külön-külön, egymás után le tudták verni az ellentéteik időleges áthidalására, erőik 
magasabb fokú egyesítésére képtelen népeket.

*

Nézzük most már, mi volt a forradalom eredményeinek és vereségének hatása a közép-kelet- 
európai polgári átalakulás további menetére.

A forradalom kivívta azt, ami feladatában alapvető és egyetemes volt: a jobbágyfelszabadítást 
és a polgári jogegyenlőséget. Ez maradandónak bizonyult, az ellenforradalomból sarjadt neo- 
abszolutista rendszer is elfogadta és — bár retrográd szűkítésekkel -  végrehajtotta. A feudális 
tulajdonviszonyok, kötöttségek és kötelezettségek felszámolása alapvető akadályt hárított el a kapi
talizmus útjából. Elősegítette térhódítását a mezőgazdaságban, meggyorsította a termelési ténye
zők mobilitását és a tőkefelhalmozást. Ez elsődlegesen az osztrák-német burzsoázia anyagi bázisát 
erősítette meg, de hosszabb távlatban, a Monarchia egész területén megalapozta a polgári rend
szer és a teljes struktúrájú, modern nemzetek kifejlődését, illetve konszolidációját.

Az úrbérrendezés azonban nem számolta fel, különösen a Monarchia keleti részében, a feudaliz
mus nyomasztó maradványait, nem ingatta meg a földbirtokos osztályok anyagi bázisát és hatal
mát. Következésképpen a forradalom utáni évtizedekben az osztályerőviszonyok nem változtak 
meg gyökeresen a parasztság és a polgári középrétegek javára. A polgári forradalom befejezéséért 
folyó harc feltételei ugyanakkor jelentősen megváltoztak. A harc most már nem a feudális tulajdon
nak és függésnek, hanem maradványainak felszámolásáért, a polgári tulajdonná alakított föld 
birtoklásában való részesedésért folyt. Ebben a küzdelemben a jobbágyi szolgáltatásokat vesztett, 
a tőkés gazdálkodásra való átmenet nehézségeivel küszködő földbirtokosok érdekei az úrbér
rendezés szűkítését diktálták -  a parasztok viszont a bővítését, a paraszti kézen volt összes földek 
megtartását vagy megszerzését kívánták, a birtoklás feudális jogcímére való tekintet nélkül. 
Az ellentétes érdekeket jóval nehezebb volt összeegyeztetni a polgári tulajdonná alakított földért, 
mint az elavult feudális tulajdon megszüntetéséért folyó harc idején.

A forradalom nem oldotta meg, ami feladatában sajátos volt: egy soknemzetiségű terület polgári 
államrendszerének, a nemzeti fejlődés relatíve kedvező feltételeinek a megteremtését. A neo
abszolutizmus aztán mereven elutasította a polgári alkotmányosságot és szabadságjogokat, a nem
zeti egyenjogúságot és autonómiát. A polgári rendszer politikai formájának, a nemzeti egyesítés
nek, illetve önrendelkezésnek megoldatlan kérdései 1848 után is rendezést sürgettek, a történelmi 
fejlődés mozgató erejét alkották, különösen az abszolutisztikus-centralizált Habsburg-birodalom- 
ban, amelyet Közép-Kelet-Európa csaknem valamennyi nemzeti mozgalma közvetlenül vagy 
közvetve támadott, feszegetett. A neoabszolutizmus tehát irreális célt tűzött ki, amikor a centrali
zált Gesamtstaat-ot akarta felépíteni, és a németországi hegemóniát megszerezni. Ez a gyenge, 
ingatag rendszer, amelyet katonai-bürokratikus eszközökkel tartottak fenn, nem lehetett a monar
chiái polgári átalakulás tartós formája, még kevésbé a közép-kelet-európai átalakulás irányítója.

A forradalmak veresége után felülkerekedett konzervatív európai hatalmi rendszer, ugyan
akkor, nem kedvezett a polgári átalakulás forradalmi befejezésének sem. Elég, ha itt III. Napóleon
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Franciaországéra, a viktoriánus Angliára utalunk, vagy a cári Oroszországra és a Hohenzollern- 
Poroszországra, amelyek a maguk belső átalakulását is a fölöttébb mérsékelt, óvatosan adagolt 
reformok szűk medrébe szorították, és valamennyien a forradalmak ellenségei voltak. Nem állítom, 
hogy ez az európai rendszer a Szent Szövetség valaminő új kiadása lett volna. Az 1850-es évek 
Európája sokban különbözött az 1815 utánitól: a bécsi kongresszus és a Szent Szövetség szellemét 
nem lehetett feltámasztani. A hatalmak közti ellentétek nagyon is hamar kiütköztek, többek 
között a közép-kelet-európai átalakulás kérdéseiben is. A nagyhatalmak nem tudták megakadályoz
ni, egyes esetekben maguk segítették elő a 48-as örökség nem jelentéktelen tételeinek végrehajtását -  
persze az általuk ellenőrzött, jóváhagyott, mérsékelt formában.

A 48-as örökség végrehajtásának lehetőségeit, erőforrásait és korlátáit világosan kijelöli a két 
klasszikus példa: Itália és Németország egyesítése. Itt csupán két mozzanatra kívánok rámutatni. 
Először arra, hogy mindkét széttagolt, nemzeti területnek volt saját hadsereggel, államszervezettel,, 
diplomáciával rendelkező önálló állama, nemzeti dinasztiája, amely vállalta az egyesítés feladatát. 
Másodszor, a nagyhatalmak -  saját érdekeik diktálta megfontolásokból -  mindkét esetben támogat
ták vagy tétlenül figyelték az egyesítést. Ez a segítség döntő jelentőségű volt Itália esetében, 
amelynél Napóleon a saját sikerétől visszariadó koronás népbarát kétélű támogatásának példáját,. 
Palmerston és Russel a nemzeti önrendelkezési jog elismerésének klasszikus diplomáciai dokumen
tumait produkálta. A német egyesítésben nagyobb szerepet játszott a saját katonai és politikai 
potenciál, a porosz hadsereg, de ez sem nélkülözhette a szövetséges orosz és a jóindulatú angol 
kormány pártfogását.

Itália és Németország egyesítése súlyos katonai és politikai válságba sodorta a Habsburg- 
birodalmat, döntően befolyásolta belső átalakulását. Történetírásunk eddig jobbadán e válságidéző 
hatást emelte ki, és kevéssé figyelt fel arra, hogy a két egyesítés ugyanakkor súlyos tehertételektől is 
megszabadította a Monarchiát. Palmerston alkalmasint helyesen látta, hogy Ausztria, Itáliából és. 
Németországból kiszorítva, nem gyengül, sőt éppen így válik az európai „egyensúly” tartóa 
pillérévé.8 Valóban, ugyanazok a hatalmak, amelyek az olasz és német egyesítéssel kapcsolatban 
támadták vagy bírálták a Monarchiát, -  egyébként támogatták fennmaradását.

Oroszországot 1859 tavaszán még Galícia felkínálásával sem sikerült egy Ausztria elleni szövet
kezésre csábítani. III. Napóleon, az 1859-es „haramia”, az 1860-as évek közepén Ausztria-barát 
fordulatot hajtott végre, és szalonképessé vált a Burgban. A liberális Anglia, ha a „kedves Ausztria” 
létéről volt szó, a legrigorózusabb konzervativizmus talárjába burkolózott. Palmerston éppen egy 
kritikus időpontban, 1859 nyarán szögezte le, hogy egy magyar forradalom „nagy szerencsétlen
ség” lenne, mert Ausztria fennmaradása az általános európai érdekek lényeges követelménye.10 
Ami pedig Bismarckot illeti, nála nagylelkűbb legyőzőt Ferenc József leghőbb imáiban sem kíván
hatott volna. A Monarchia keretei között élő népek önrendelkezésének olyan megoldása tehát, 
amely a birodalom létét veszélyeztette, határozottan szembenállott a nagyhatalmak érdekeivel, 
mert az európai hatalmi viszonyok gyökeres — és csak forradalmi úton valósítható — felforgatását 
eredményezte volna.

Ilyenféle forradalmi áttörésre az 1860-as években kevés példa, még kevesebb esély volt. Két 
esetben kísérelte meg forradalmi programmal és módszerrel fellépő mozgalom áttörni a konzervatív 
európai rendszer emelte korlátokat: 1860-62-ben Garibaldi, 1863-64-ben a lengyelek. Az előbbi 
Garibaldi kényszerű bchódolásával, majd 1862-ben az olasz királyi csapatok általi leveretésével, az 
utóbbi -  a liberális Európa részvétkönnyei mellett -  a lengyel felkelés kegyetlen cári elnyomásával 
ért véget. Egész Európát tekintve tehát 1859 és 1864 között nem állt elő forradalmi helyzet, leg
feljebb olyan mozgalmi fellendülés, amely kedvező feltételeket teremtett a polgári-nemzeti átalaku
lás felülről való végrehajtására.

Mindezzel nem akarom azt állítani, hogy Magyarország függetlenségének fegyveres kivívását 
a hatalmi viszonyok szigorú determináló erővel eleve kizárták a lehetőségek köréből. Ilyen abszolút 
determináció, különösen a polgári forradalom korszakában, nem érvényesült a függetlenségi 
mozgalmakkal szemben. De ha volt valami, ami módosíthatta a hatalmi viszonyok kedvezőtlen 
konstellációját, az egy jól szervezett, alkalmas időben megindított hazai felkelés lehetett volna. 
Ebből a szempontból döntő kérdés: milyen álláspontot foglalt el a magyar vezető réteg a forradalom 
után az átalakulás befejezésének elveit és módszereit illetően. *

*
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A magyar nemesi vezető réteg nagy része már 1849-ben hajlott a 48-as vívmányok csorbítása árán is 
a dinasztiával való megyezésre. A győztes önkényuralom azonban elvakult bosszúvágyában, a 
centralizált Gesamtstaat bűvöletében messze túlment azokon a határokon, amelyeken belül valaminő 
kiegyenlítés létrejöhetett volna. Az érdekek és érzelmek sérelmeit halmozva, maga szorította 
oppozícióba a birtokos nemesség és értelmiség tekintélyes részét. Amikor aztán 1859-ben a kudar
cok, a vereségek évadja beköszöntött, illetve a remények, a várakozások napja felvirradt, a magyar 
nemzeti közvélemény alkalmasint radikálisabb volt, mint 1849-ben. Az addigi kényszerű passzivitás 
negatív magatartása helyébe pozitív program lépett: az 1848-as törvényes alap és a területi integri
tás csorbítatlan visszaállítása, a „restitutio in integrum”. A „48-as alap” helyreállítása a magyar 
nemzeti mozgalom valamennyi irányzatát egyesítő -  így az egység és intranzigencia látszatát keltő — 
program volt. Az újabb kutatás, legutóbb Szabad György monográfiája11 gazdag dokumentációval, 
árnyaltan bizonyítja, mennyire különböző erők és célok húzódtak meg e népszerű jelszó mögött, 
az alkura könnyen kapható liberális arisztokráciától az emigráció legális használatra szánt minimá
lis programjáig.

A Deák körül csoportosuló mérsékelt liberális irányzat a 48-as alkotmányt az önkényuralommal 
és a forradalmi törekvésekkel szemben egyaránt г. jogfolytonosság elvi alapján állította cél- és példa
ként, de azt a negyvennyolcat, amelynek nem forradalmi eredetét, hanem a Pragmatica Sanctió- 
ból való ok- és jogszerű következését hangsúlyozta. A Pragmatica Sanctióból levezetett 48-as 
alkotmány volt az a talaj, amelyen a deáki irányzat, úgy vélte, lábát megvetheti, mind a birodalmi 
centralizációval, mind az 1860. évi októberi birodalmi alkotmánnyal, a föderalista elképzelésekkel 
szemben, mind az abszolutizmussal, mind a forradalommal, az elszakadás 1849-es programjával 
szemben. Ha e váratlan fordulatokkal teli, több esélyű periódusban számolt is, nem törekedett a 
Monarchia felbomlasztására, inkább a megegyezésre hajlott -  a 48-as közjogi alapon.

A velük szemben álló radikális irányzat a „48-as alapot” nem az egyezkedés, hanem a független
ség kiindulási pontjának és legális jelszavának tekintette. A nemzeti radikalizmusnak ekkor széles 
bázisa volt magában a nemesi vezető rétegben, még inkább a középrétegekben, az ifjúságban, a 
városi plebejus elemek és a parasztság soraiban is. Szabad György említett könyve a nyílt és titkos 
szervezkedések, a demonstrációk, az egész várakozásteli közhangulat számos dokumentumát 
sorakoztatja fel annak bizonyítására, hogy a 60-as évek elején nagy tömegek készülődtek és állottak 
készen az aktív ellenállásra, kedvező feltételek esetén egy új függetlenségi harcra is. A „48-as alap” 
radikális nemzeti értelmezésének, a birodalomtól való elszakadás programjának, kétségtelenül, 
nagy energiákat sűrítő potenciális bázisa volt. Ez tette a magyar nemzeti mozgalmat a Monarchián 
belüli legerősebb és veszélyesebb ellenzéki erővé, elsőrendű politikai kérdéssé.

Az is tény azonban, adatokkal bőven bizonyított, hogy a radikális tábor reményét a francia és 
olasz seregekbe, Garibaldiba vetette, a felkelésre mozdító lökést a külső fegyveres segítségtől, egy új 
Ausztria elleni háborútól várta. E tekintetben a Kossuth-emigráció irányvonalát, tanácsait követte, 
amellyel a hazai titkos bizottság vezetői állandó kapcsolatot tartottak. A szerveződő ellenállás össze
kapcsolása az Ausztria nemzetközi konfliktusaiból nyerhető fegyveres támogatással önmagában 
véve helyes taktika volt, az erőviszonyok reális mérlegelését tanúsította, az elszigetelt szabadságharc 
vereségének tanulságait érvényesítette. A kérdés a#volt, hogy a külső beavatkozást az új szabadság
küzdelem belső feltételeinek helyettesítésére vagy biztosítékául szánták-e. Vagyis: a realitásokkal 
számoló külpolitika mellett milyen programmal és milyen mértékben törekedett a vezető réteg egy 
új „érdekegyesítés” megteremtésére? Mert, ha igaz is, hogy 1848-ban a márciusi roham úttörője 
az európai forradalom volt, s a vereségben a külső erőviszonyok eltolódása, a reakció túlsúlya döntő 
szerepet játszott, az is nyilvánvaló, hogy a márciusi győzelmet a jobbágyfelszabadítás alapozta 
meg, s a vereséghez a nemzetiségi viszály ugyancsak nagymértékben hozzájárult. Egy évtized 
múltán, a jobbágyfelszabadítás gyakorlati végrehajtása és a nemzetiségek önálló nemzeti program
jának kiforrása idején a „48-as alap” helyreállítása és megtartása annak meghaladását követelte 
meg.

A magyar vezető réteg többé-kevésbé látta az agrárkérdés, a nemzetiségi kérdés és a negyven- 
nyolcasság szerves összekapcsoltságát. Liberális képviselői többször nyilvánították hajlandóságukat 
„az úrbérrel rokon természetű viszonyok” méltányos — részben paraszti, részben állami -  meg
váltással történő rendezésére. A megyék nagy része, amikor 1860-61-ben ismét szóhoz jutott, az 
úrbérrendezést illetően igyekezett megnyugtatni a parasztokat, egyesek még további engedményeket 
is ígértek. Az ellenállást szervező földbirtokosok az adófizetés és újoncozás megtagadására buzdítot
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tak, az önkényuralmi hatóságok elleni közös harcban igyekeztek a nemzeti összefogást feléleszteni. 
Ez számos helyen sikerrel járt, és tartósabb Összefogásra is vezethetett volna, ha a parasztmozgalmak 
csupán az elnyomó államhatalom ellen irányultak volna, és ha a földbirtokosok -  gyakran saját 
parasztjaik ellen -  nem szorultak volna rá ugyanennek a hatalomnak és helyi hatóságainak a támo
gatására. Csakhogy az úrbérrendezés során tömeges összeütközésekre került sor a parasztok és a 
földbirtokosok között. Ebben a nagy belső konfliktusban a nemzeti radikalizmus többnyire nem 
párosult a társadalmi demokratizmussal. Az intranzigens függetlenségieket nemigen lehetett meg
különböztetni a Deák-pártiaktól és az ókonzervatív arisztokratáktól, amikor a kárhoztatott császári 
hatóságoktól karhatalmat kértek, hogy „a tév fogalmakkal megzavart nép a tulajdon szentsége 
tisztelete iránt kellőleg felvilágosíttassék, s annak sikertelensége esetében a kihágókkal a törvény 
szigora éreztessék”.12

A földbirtokos osztály többségének álláspontját tükrözte -  ezért vált a többség mércéjévé -  az 
1861 január-februárjában tartott Országbírói Értekezlet határozata, amely az 1853. évi császári 
pátenst fogadta el az úrbérrendezés alapjául. Ennél a határozatnál — a méltányosságot megcsillantó 
általános ígéreteken kívül — az 1861. évi országgyűlés sem adott többet. Az úrbérrendezéshez fűződő 
földbirtokosi és paraszti érdekek divergenciája, végső soron, megakadályozta az új érdekegyesítést, 
ennek elvi-programatikus felvetését is, még inkább a gyakorlati kivitelét. Az abszolutizmus- 
ellenességben összefüződő szálak gyengének bizonyultak az osztályellentétek vájta szakadék 
áthidalásához.

A szabadságharc és az abszolutizmus tapasztalatai alapján a vezető réteg jelentős része belátta, 
hogy a nemzetiségi kérdésben túl kell lépnie a betű szerint vett 48-as alkotmányon. Az álláspontok 
széles skálán mozogtak. A legmesszebbre a magyar emigráció jutott. A Kossuth és társai által 
készített tervezetek a kor leghaladóbb magyar állásfoglalását fogalmazták meg, és egészen közel 
kerültek a nemzetiségek akkori programjaihoz. Az emigráció tervei és tanácsai alapul szolgálhattak 
a nemzeti érdekek kompromisszumán alapuló megegyezéshez. A kossuthi programnak azonban 
itthon csak egyes hívei akadtak, bázisa nem.

A hazai liberális politikusok belátták ugyan -  és gyakran hangoztatták — a méltányos kiegyenlítés 
szükségességét, de közülük csak kevesen ismerték el Magyarország soknemzetiségű jellegét, a nem
magyar népek autonóm jogait. Az uralkodó- és a középosztály zöme ragaszkodott a területi és a 
politikai integritáshoz, az „egységes magyar politikai nemzet” elvéhez, és csak ennek alárendelten 
akarta a nemzetiségek alsófokú közigazgatási, oktatási nyelvhasználatát engedélyezni. Továbbá 
nem a megegyezést tekintette az önállóság előfeltételének, hanem megfordítva, az alkotmányos 
integritás helyreállítását a nemzetiségekkel való viszony rendezése előfeltételének.

A nemzetiségek már 1848-ban is, 1860-61-ben is ennél többet kívántak: nemzeti egyéniségük 
elismerését és ennek megfelelően szélesebb vagy szűkebb autonómia biztosítását -  Magyarország 
keretei között. Ezeket az igényeket, mint a „politikai integritás” , „a magyar politikai nemzet” elv 
negációját, a vezető réteg zöme elutasította. Gátolták a közeledést, még a készségét is bénították 
egyes nemzetiségi vezetők olyan nacionalista megnyilatkozásai, amelyek az abszolutizmus védelmé
ben és szolgálatában a magyar nemzeti mozgalom haladó törekvéseit is támadták. így hát a törté
nelmi tapasztalat és az önkényuralom elleni küzdelemben összefűződő szálak gyengének bizonyul
tak a nacionalizmus ásta-mélyítette szakadék áthidalásához.

A magyar vezető réteg földbirtokosi kötöttségei és nacionalista uralmi törekvései miatt nem tudta 
a nemzeti és a magyarországi nemzetek közötti összefogást -  az önerőből kivívandó függetlenség 
belső feltételét -  megteremteni. Az önállóság visszaszerzésének egyik útja, a dinasztiával való 
egyezkedés nyilvánvalóan, a másik útja, a külső fegyveres támogatás biztosítása áttételesen, végül is 
a hiányzó belső feltételek pótlására, 1848 demokratikus továbbfejlesztésének elkerülésére volt 
hivatva. A „48-as alap” mérsékelt és radikális irányzata, bár az önállóság mértékét és kivívásának 
módját tekintve jelentősen különbözött egymástól, megegyezett abban, hogy a „48-as alapot” 
mindenek előtt és fölött a magyar önállóság helyreállítására korlátozta : a polgári átalakulás szo
ciális tartalmát és a nemzetek közötti viszonyt illetően közös platformon állott. Márpedig ez a plat
form, amint arra Kossuth a nemzetiségekkel való megegyezést sürgetve számtalanszor rámutatott, 
nem volt elégséges az abszolutizmus elleni sikeres küzdelemhez, de még a 48-as alapon történő 
kiegyezéshez sem.

A magyar vezető rétegnek 1861 tavaszán, a 12 évig elnémított politikai fórumok legális meg
nyíltakor, a nagy horderejű döntések évadján egyrészt az újból erőre kapott birodalmi kormánnyal,
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az abszolutizmus egész apparátusával, másrészt az ugyancsak megerősödött nemzetiségi és paraszti 
mozgalmakkal kellett szembenéznie. így érthető, hogy e kettős nyomás az önállóság közjogi alapján 
megrekedt -  és elsáncolódott — vezető réteget vagy a dinasztiával való egyezkedésre, vagy a külső 
segítség, egy újabb Ausztria elleni háború kivárására szorította. Ez a háború azonban, az előző év 
felcsigázott reményeit elhervasztva, egyre késett, és hovatovább a jövő beláthatatlan és kivárha- 
tatlan távolába tolódott.

Ha tehát, mint előbb mondottam, a polgári átalakulás forradalmi befejezése szempontjábó 
kedvezőtlen hatalmi viszonyok gátjait csak egy hazai felkelés törhette volna szét, most hozzátehe- 
tem : a hazai felkelést viszont csak a hatalmi viszonyokat megváltoztató Ausztria elleni háború és 
egy fegyveres expedíció magyarországi megjelenése robbanthatta volna ki. A közjogi negyven- 
nyolcasság jegyében aktivizálódott nemzeti ellenállás így hibás körbe került. Nemzetközileg is, 
belsőleg is elszigetelődött, és e körből sem tudott kitörni. Az 1861. évi országgyűlés a birodalmi 
alkotmány alapján nem egyezkedett, a 48-as alkotmány abszolutisztikus centralista szűkítését el
utasította, de elutasította demokratikus bővítését is. A vezető réteg zöme felfelé még nem volt 
hajlandó egyezkedni, lefelé már nem, és az aktív ellenállást sem vállalta.

így nem maradt más hátra, mint e nevezetes országgyűlés eredménytelen feloszlatása, a vissza
vonulás a passzív rezisztencia fedezékébe. Ennek a tendenciája azonban a nemzetiségekkel való 
kiegyenlítésnek és a paraszti igények méltányos kielégítésének e kedvező pillanatát elmulasztván, 
illetve elutasítván, a továbbiakban nem a passzivitás, hanem az ellenállás élőbb-utóbbi feladásának 
irányába mutatott.

*

Az európai és a hazai alakító tényezők 1861 és 1866 között a kiegyezés realitását és készségét 
növelték. Ami a nemzetközi helyzetet illeti, a magyar függetlenségi remények táplálója, Itália 
egyesítése alapjában bevégződött. Ami még hátra volt, az nem feltétlenül igényelt újabb háborút, 
még kevésbé a magyar függetlenségi harc feltámasztását. Az olasz egység ügyét az európai politiká
ban és a magyar politikusok számításaiban a német egységé váltotta fel. Ennek azonban egészen 
más volt a magyarországi hatása és következménye. Amíg Itália egyesítésétől a nemzeti közvélemény 
Ausztria gyengülését, esetleg felbomlását, a német kérdésben Ausztria győzelmét, fennmaradását 
várta és kívánta. Újabb kutatások meggyőzően bizonyítják, hogy a magyar vezető réteg zöme nem 
rokonszenvezett Poroszországgal, az egyesítés bismarcki programjával.13 Elítélte Bismarck konzer
vativizmusát, abszolutisztikus módszereit, tartott a Monarchiát bomlasztó -  feltételezett -  annexiós 
terveitől, és különösen aggasztotta az Oroszországgal való szoros együttműködése. A magyar vezető 
réteg külpolitikai orientációját a reformkor óta alapjában az oroszellenesség, a pánszlávizmus fogal
mával egybecsendülő cári expanziótól való félelem határozta meg, amire az 1849. évi intervenció, 
majd az 1863. évi lengyel felkelés leverése elevenen emlékeztetett.

Amíg tehát Németország Habsburg vezetéssel való egyesítése és a Német Szövetség ettől remélt 
alkotmányos reformja a magyar perszonálunió helyreállításának békés lehetőségét csillantotta fel, 
addig a porosz-orosz együttműködés révén megvalósuló német egység valóságos fenyegetésnek 
tűnt a magyar vezető réteg előtt. Ausztria veresége, felbomlása nem a függetlenség reményét, ha
nem a két reakciós hatalom közötti felmorzsolódás veszélyérzetét keltette bennük. Fenn tudna-e 
maradni egy önálló Magyarország, kérdezte Deák, „beékelve a hatalmas orosz és német birodalom 
közé?”14 A 60-as évek közepén a vezető réteg zöme a Monarchia fennmaradását alapvető érdekei 
szempontjából lényegesen biztonságosabbnak tartotta, mint a két nagyhatalom közötti bizonytalan 
önállóságot, és mint a Kossuthtól ajánlott -  kivitelezésében irreális, tartalmában elfogadhatatlan -  
Dunai Konföderációt. E veszélyes eshetőségekkel szemben a Monarchia fennmaradását és kon
szolidációját kívánta, de nem akármilyen konszolidációját.

A magyar vezető réteg továbbra is szemben állt az új cégérű abszolutizmussal, az ún. „provizó
riummal” , melynek főként nemzetiségi politikáját sérelmezte. Mérvadó politikusok úgy látták, 
hogy a Schmerling-kormány is valaminő föderációt tervez, legalábbis engedményekkel igyekszik 
a nemzetiségeket megnyerni, és így a magyar ellenállást megtörni. Különösen érzékenyen érintette 
őket az 1863-64. évi erdélyi országgyűlés, amelynek román és szász többsége elvetette Erdély 
unióját, kimondta a román nemzet és az erdélyi vallások egyenjogúságát. Erősen tartottak attól, 
hogy Bécs nem velük, hanem a nemzetiségekkel kiegyezve keresi a kiutat a válságból.

Ha a magyar vezető réteg a nemzetközi erőviszonyok miatt nem tartotta lehetségesnek, úgy
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saját uralmi érdekei miatt kívánatosnak sem a Monarchiától való elszakadást. Aggasztotta a belső 
válság súlyosbodása, elhúzódása is, amelyben nem látszott kizártnak akár egy abszolutisztikus
centralista, akár egy föderatív jellegű konszolidáció. Az objektív lehetőség és az érdek egyaránt, 
egymást erősítve a kiegyezés felé hajlította őket. „Aki Európa jelen viszonyait tekinti és az állást, 
melyet Magyarország egy részről a szétbomló török birodalom, a másikról Oroszország között 
elfoglal, s aki ...azon veszélyekre néz, melyekkel a nemzetiségi kérdés jövőnket fenyegeti, az meg 
fogja vallani, hogy valamint akkor, midőn határainkat a török dúlta, úgy most a Magyar államnak 
oka van, hogy erős s biztos szövetséget keressen magának” -  írta Eötvös József 1866-ban.15

A magyar vezető réteg álláspontjának alakulását más tényezők is befolyásolták. így nem utolsó
sorban a gazdasági helyzet: a birtokos nemesség jelentős részének anyagi romlása, elszegényedett 
fiainak elhelyezkedési gondjai, éppúgy, mint a kibontakozó gazdasági konjunktúra, amelynek 
kiaknázása a mielőbbi politikai konszolidációt sürgette. A kiegyezés feltételei a 60-as évek első 
felében fokozatosan megértek. Nem előzmények nélkül, nagy egyéni elhatározásból született meg 
tehát Deák nevezetes húsvéti cikke 1865-ben. Nem datálta, csak nyugtázta a fordulatot, a fordulat 
kölcsönösségét. Mert a fordulat természetesen kölcsönös volt, feltételei a 60-as évek első felében 
Bécsben is megértek.

A birodalom hol nyílt, hol lappangó, hovatovább krónikus válsága, nagyhatalmi állásának meg
ingása már évek óta aggasztotta, kisebb kompromisszumokra, manőverezésre kényszerítette a bécsi 
uralkodó köröket. A magyarokkal való egyezkedést nem valaminő arisztokratikus affinitás politikai, 
vagy érzelmi szálai motiválták. Ferenc József és a magas katonai-államigazgatási bürokrácia egyál
talán nem szívelte a „rebelliseket”, a „trónfosztókat”. Az uralkodót és a kormányzó bürokráciát az 
események logikája, a dinasztia és a birodalom létérdekei késztették az erőviszonyok reálpolitikai 
mérlegelésére. Annak ellenére tehát -  vagy éppen azért - , mert a magyarok 48-ban fegyverrel, utána 
aktív és passzív ellenállással küzdöttek az önállóságukért, és annak ellenére -  vagy éppen azért -, 
mert az erős potenciális bázissal rendelkező emigráció állhatatosan a függetlenséget hirdette és szer
vezte, nélkülük és ellenük nem lehetett a birodalom krónikus válságát megoldani.16 E tény belátá
sától vitákkal, buktatókkal teli, hosszú ú t vezetett a kiegyezés konkrét formájának rögzítéséig. 
A végső lökést az 1866. évi porcsz-osztrák háborúban elszenvedett vereség adta meg, amely végül 
is elodázhatatlanná tette a Németországból kiszorult, egyensúlyavesztett Monarchia új kül- és bel
politikai alapokra helyezett reorganizációját.

A reorganizáció bázisát, mint ismeretes, a dinasztia, az osztrák-német és a magyar uralkodó osz
tályok megegyezése, a hatalom egymás közötti új felosztása, gyakorlásának és ellenőrzésének új, 
dualista formája alkotta. Csak azután, miután az Ausztria és Magyarország egymáshoz és a biro
dalom egészéhez való viszonyát újraszabályozó kiegyezést megkötötték, került sor a polgári átala
kulás egyéb kérdéseinek -  a dualizmus rendszerébe illesztett -  rendezésére. Csak a kiegyezés meg
kötése után fogadták el a centralista ausztriai alkotmányt, amely az osztrák-német polgárság ural
mát bástyázta körül, de emellett a korlátozott tartományi autonómia elemeit, a polgári szabadság- 
jogok mellett a nemzeti egyenjogúság elvét is tartalmazta. És csak a kiegyezés után tűzte napirendre 
a magyar vezető réteg is a nemzetiségekhez való viszony törvényes rendezését. A hatalom birtoká
ban a horvátokra a korábbi ígéretekhez képest szűkmarkú, Horvátország autonómiáját erősen csor
bító kiegyezést erőltettek rá, az 1868. évi nemzetiségi törvény pedig a magyar állam egységes nem
zetijellegét, centralizált felépítését szentesítette, és a polgári jogok mellett csupán alsófokú közigaz
gatási és nyelvhasználati jogot biztosított a nem magyar népeknek. Ugyancsak a kiegyezés után 
fogott hozzá a vezető réteg -  nem nagy sietséggel -  az úrbéri maradványok méltányos megszünte
téséhez. A hatalmon belüli helyzete eleve meghatározta a méltányosság irányát és határait: a füg
gő kérdések évtizedekre elnyúló rendezése alapjában a földbirtokosok javát szolgálta.

Egészében tekintve az 1867-es rendszert, valóban elmondhatjuk, hogy a kiegyezés antidemokrati
kus módon, az abszolutizmus és a feudalizmus jelentős maradványait átmentve, a nemzetek közötti 
függő viszony történetileg kialakult rendjét megszilárdítva zárta le a polgári forradalom korszakát.

*

„Az emberek maguk csinálják történelmüket, de nem szabadon, nem maguk választotta, hanem 
közvetlenül készen talált, adott és örökölt körülmények között csinálják” -  írja Marx a francia tör
ténelem paralel periódusát elemző esszéjében.17 A polgári forradalom nemzedéke nálunk is maga 
formálta történelmét: érdekei és eszméi, vágyai és félelmei határozták meg a célokat, amelyekért
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küzdött, és közvetlenül ez a küzdelem, a helyes és hibás döntések, a reális felismeréseken és az irreális 
elképzeléseken alapuló cselekvések határozták meg az eredményt, amit végül is elért. Ferenc József 
és a bécsi kormányzó körök egy sor hibás döntés, irreális helyzetértékelés következtében juttatták 
a neoabszolutizmust súlyos válságba. A krónikus válság idején három lehetőség között dönthettek : 
erőltethették az önkényuralmat és a centralizációt, kísérletezhettek valaminő föderatív átszervezés
sel, és választhatták a magyarokkal való megegyezést. A birodalom nagyhatalmi állásának és belső 
rendjének konszolidálása szempontjából az első lehetőséget hatástalannak és veszélyesnek, a máso
dikat kockázatosnak és bomlasztónak ítélvén, a viszonylag legkisebb engedménnyel a legnagyobb 
eredményt a harmadik, a kiegyezés révén vélték elérhetőnek.

Az önkényuralom viszonyai között, különösen válsága kibontakoztakor, a magyar vezető réteg 
is hármas útelágazás elé került. Az egyik út egy új forradalmi felkelés, a másik a passzív reziszten
ciát folytató kivárás, a harmadik a kiegyezés felé vezetett. Kossuth és hívei az első lehetőségre ké
szültek és buzdítottak, majd 1866 után a másodikat ajánlották. A vezető réteg mind nagyobb része 
előbb a passzív ellenállás, a kiegyezés feltételeit érlelő kivárás mellett foglalt állást, hogy végül a ki
egyezés mellett döntsön, mert ezzel vélte érdekeinek legnagyobb garanciáját a viszonylag legkisebb 
lemondás árán biztosíthatónak. „Fegyver és forradalom még a siker reménye mellett is oly eszköz, 
melyhez csak a kétségbeesés küszöbén nyúlhatna a nemzet... E veszélyes eszköznek sikere is hely
zetünkben a lehetetlenségek közé tartozott volna” -  érvelt 1867 tavaszán Deák. „Bizonytalan ese
ményektől várni a kétes jövendőt, és e közben a nemzet erejét, jóllétét, bizodalmát és reményét 
napról-napra mindinkább enyészni engedni: helytelen, sőt káros számítás lett volna, mert könnyen 
megtörténhetik vala, hogy a várt esemény be nem következik, vagy majd akkor... amikor a segély 
elgyöngült nemzetünkre már késő. Nem vala tehát egyéb hátra, mint a harmadik módot megkísé
relni” : a kiegyezést.18

A döntést tehát mindkét oldalon az érdekek és lehetőségek, a célok és erők, a helyzet és a követ
kezmények mérlegelése alapján emberek, csoportok, pártok hozták. De miért éppen ők és miért 
éppen így döntöttek? Milyen „adott és örökölt körülmények” között döntöttek, és mennyiben hatá
rozták meg e körülmények az emberek szabad döntését?

E tanulmány gondolatmenetéből, úgy hiszem, kitűnik, hogy Közép-Kelet-Európa történetileg 
kialakult társadalmi és etnikai struktúrája, a nemzeti és osztályviszonyok -  vagyis az „örökölt 
körülmények” -  eleve megszabták az itteni polgári átalakulás potenciális tartományának határait. 
A számszerűen és anyagilag erősebb, fejlettebb nemzetek és osztályok, elsősorban az osztrák-német 
burzsoázia, az ausztriai és a magyar földbirtokos osztály eleve fölényben voltak más osztályokkal 
és a többi nép vezető rétegeivel szemben. A forradalom, bár polgárivá alakította, nem számolta, 
nem számolhatta fel gyökeresen a feudalizmusból örökölt birtokviszonyokat és nemzeti egyenlőt
lenségeket. A forradalom veresége és az utána kialakult konzervatív európai rend -  vagyis a „köz
vetlenül meglevő, adott körülmények” -  pedig, amint láttuk, erősen akadályozták, sok vonatkozás
ban megakadályozták a 48-as forradalom haladó tendenciáinak érvényesülését.

1867 — ehhez szemernyi kétség sem férhet -  a polgári átalakulásnak az 1848-ban rejlő tendenciák
nál Közép-Kelet-Európa valamennyi népe számára lényegesen kedvezőtlenebb, antidemokratikus 
változatát realizálta. Ebben az értelemben 1867 a polgári átalakulásnak 1848-cal ellentétes töltésű 
pólusa. De annak a polgári átalakulásnak, amelynek feltételei az objektív, „örökölt” körülmények 
miatt eleve korlátozottabbak voltak a nyugat-európaiakénál, és amelynek potenciális tartományát 
a forradalom veresége, „a közvetlenül meglevő, adott” körülmények még szűkebbre zsugorították. 
E körülmények miatt dönthettek és ezek közepette döntöttek a dinasztia, az osztrák és a magyar 
uralkodó osztályok vezető politikusai a birodalom és népei sorsáról. És ha bíráljuk is, okkal-joggal, 
e döntés eredményét: a kiegyezést, a dualista rendszer nemzeti és népelnyomó jellegét, -  histórikus 
szemlélettel nem tekinthetünk el azoktól az örökölt és adott körülményektől, a táj társadalmi és 
etnikai struktúrájában mélyen gyökerező -  és még hosszú ideig ható -  ellentmondásoktól, amelye
ket nem a kiegyezés teremtett, hanem amelyeknek maga is következménye volt.
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SZABÓ B. ISTVÁN

Szempontok 1949 és 1993 közötti 

regényirodalmunk megítéléséhez

Illyés Gyula írta Fábry Zoltánt köszöntő cikke élén: „Minden nagy nemzedék echónak vonul 
vissza halála után a magaslatokba. Csak jól kell kiáltani s ömlik le a lapályokra a válasz : a tanács, 
az orákulum.” Nemcsak a nemzedékekkel, hanem a korszakokkal is így áll a dolog: mindegyiknek 
van visszhangja, tanácsa, amellyel hozzánk szólhat, jelenidőnk teljesebb megértéséhez és jövő
építésünkhöz járulhat hozzá. Kiváltképpen — egyenes beszédben — tanácsadó hajlandóságúak a 
szocializmus építésének korszakai. Hiszen bennük ugyanazon elvek gyakorlati megvalósíthatóságá
nak próbáit, sikeres-sikertelen kísérleteit követhetjük -  izgulva -  szemmel, amelyek jegyében mi is 
munkálkodni igyekszünk. Csakhogy „jól kiáltani” talán itt a legnehezebb, megtalálni a fontos el
igazításokat adó visszhang nyitját. Vizsgálati tárgyul tűzött korszakunk is némán őrzi igen sok 
titkát. Alapos megvallatására eddig alig történt kísérlet, s bár a mai szemlélő futólagos belelapo- 
zással is világosan láthatja a korabeli sajtóból, könyvekből, dokumentumokból, hogy már történe
lemmé vált ez az idő-mégis ami ítéletünk van róla, az politikai, kulturális-politikai szempontú, és 
nem alapul széles körű és mélyrehatoló történelmi-irodalomtörténeti kutató munkán. Ha hivatását 
jól betölti, e hiányt fogja pótolni az a kézikönyv, amely a felszabadulás utáni magyar irodalom- 
történet megalkotására készül, s amelyre az erők és szándékok már összpontosítva vannak.

Az irodalom (különösen a regényirodalom) úgy építi föl s mind feljebb magát, hogy midőn a 
leghívebb művészi igazság szerint beszámol saját jelenéről, mindig van a következő korok számára 
is üzenete. Ekként gyűlik össze a klasszikusok műveiben az emberiség minden fontos tapasztalata, 
törekvése, sikere és kudarca, -  képezvén egyszersmind azt a sok erőt, amelyből a továbbhaladáshoz 
meríteni kell. így válnak a klasszikusok minden új nemzedéknek — saját érdekében — kötelező 
olvasmányává. Szóban forgó korszakunk legjellegzetesebb műveivel — sajnos — rosszul illeszkedik 
ebbe a folyamatos értékképzésbe. A legtöbb olyan regény, amely 1949 és 53 között azzal az igénnyel 
készült, hogy saját korának életéről beszámoljon -  hiteltelenül, művészileg is hiteltelenül tette ezt, 
s nem klasszikus olvasmánnyá vált, hanem, mondhatni, „klasszikusan” olvashatatlanná. Persze
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kordokumentumként ezek a művészi kudarcok is sokat közölhetnek; igazi műélményt nem, töp
rengéseket annál inkább keltenek a mai olvasóban.

Tárgyilagosabban ítélkezhet — általában -  az, aki egy-egy időszakról az utókorra testált tények: 
az elkészült művek elemzése alapján mondja ki a szót, s nem csábul arra a könnyebbnek, rövidebb- 
nek tetsző útra, amely a korabeli kritika, irodalompolitika kívánalmainak, nyilatkozatainak, nor
máinak vizsgálatán keresztül vezet. Az 1949-53-as periódusnál mégsem, sehogysem lehet — épp 
a reális mérlegelésre törekedve — figyelmen kívül hagyni az elméleti és politikai „elvárásokat” . 
A magyar irodalom történetében nincsen arra példa, hogy a nap-napi munka gyakorlatára „le
bontott” esztétika, az irodalompolitika oly szorosan ráfonódott volna a művészetre, mint ekkor. 
Az irodalom pártirányítása ez idő tájt közvetlen -  sokszor még az író technikai munkamódszerére 
is előírásokat tartalmazó — direkciókban nyilvánult meg. Viszonylagosan is igen nehéz volt függet
lenedni attól. Akik korábbi életművük mély és szilárd fundamentumát nem voltak hajlandók 
odahagyni, hanem arra építették tovább művüket, gyakorta megtagadásban, kiszorításban része
sültek, mint Németh László, akinek 1949-ben már kész, hatalmas társadalmi regénye az Égető 
Eszter csak 1956-ban jelenhetett meg; mint Nagy Lajos, akire kényszerű életformája miatt a „kávé
házi író” megbélyegző címkéje került; mint Tamási Áron, akinek 49-ben írt önéletrajzi regényét, 
a Bölcső és bagoly t miszticizmus vádjával ítélték négy évi asztalfiók-fogságra, mint TersánszkyJózsi 
Jenő, akinek bájos pikareszkje, az Egy biciklifék története nem fért bele a merev normákba, s még má
sok is. Hiszen ennek az irodalompolitikának — végső soron -  az egyik legalapvetőbb követelmé
nye a gyakorlatban afelé közelített, amit már Lenin is szigorúan elítélt: a „külön, kiagyalt 
proletárművészet” illuzórikus kívánalma felé. Bár szavakban néha az ellenkezőjét deklarálták, 
valójában a szűkös normatívák szerint a huszadik század magyar (és világ-) irodalmi hagyo
mányának egyik ága, irányzata sem szolgálhatott az előírt „merően új”, „minőségileg másfajta” 
művészet és különösen irodalmi élet támasztékául. A híres „Lobogónk Petőfi!” program tartal
ma a gyakorlatban kevéssé volt hagyományvállalás, és sokkal inkább kizáró, voltaképpen az egész 
fölszabadulás előtti magyar irodalmat -  a szocialista irodalom legjelesebb alkotóit is -  megtagadó 
kritériumként funkcionált. A hagyománytalanná csonkított szocialista irodalom pedig igen nehéz 
helyzetbe került.

Igaz, a felszabadulás élménye, a demokratikus átalakítás, az újjáépítés sikere, a háború iszonyatos 
pusztításából gyorsan talpraálló ország lendülete olyan forradalmasító hatással, olyan sorsmeg
határozó élménnyel volt az egész haladó magyar irodalomra, amilyenben az együttélő nemzedékek
nek ebben a században soha (1919-ben sem) volt része. Mindazok a célok, amelyekért a haladó 
magyar szellemiség évtizedek óta küzdött, a reális és közeli megvalósíthatóság szemhatárára kerül
tek. A Kommunista Párt hatalmas sikersorozata és ezzel együtt növekvő tekintélye a földosztástól 
a pénzstabilizáción, pártegyesítésen, államosításokon, új alkotmány teremtésen keresztül kon
zekvensen vezetett a proletárdiktatúráig, a fordulat évéig. Ezzel a történelmi folyamattal együtt 
haladva a magyar irodalom fő vonala is forradalmasodott : egyre több író közeledett a szocializ
mushoz, annak ideológiájához és pártjának programjához.

Ezt a fejlődést gyorsította fel természetellenes sebességre 1948-49 telén az a vita, amelyet Lukács 
György esztétikai és kritikai nézetei fölött nyitottak, s amely polémia joggal jelképezheti a magyar 
irodalom életében véghez vitt fordulatot. A vízválasztó jelentőségű vita határozott egyértelmű
séggel állította a szocialista realizmust mint egyetlen lehetséges perspektívát a magyar írók elé. 
Akik ezt nem vállalták, külső vagy belső emigrációba vonultak, kényszerültek.

A szocialista realista irodalom természetes és törvényszerű követelmény volt a szocializmus út
jára tért országban. A Lukács-vita évekkel későbbi értékeléseiben találkozhatni olyan pontatlan, 
a szocialista realizmus fogalmának nem megfelelő használatából eredő kérdésfeltevésekkel, mint 
amilyen az, hogy vajon időszerű volt-e már akkor „közvetlen, elérendő célként” kitűzni a szocialista 
realizmust, amikor -  úgymond — még a realizmus sem jutott teljes győzelemre irodalmunkban. 
A szocialista realizmust mintegy politikai, stratégiai vagy taktikai célkitűzésként értelmezni, s így 
vizsgálni időszerű vagy nem időszerű mivoltát -  teljességgel helytelen, és csak annak a szemléletnek 
alapján lehetséges, amely a két világháború közötti szocialista tartalmú realista irodalmat megta
gadta, közvetlen hagyománynak nem ismerte el. A szocialista realizmusnak olyan értelmű „cél
kitűzése” pedig, amilyen a Lukács-vitát követő évek irodalmi gyakorlatában realizálódott — soha
sem lehet időszerű. Ez a normatívum olyanféleképpen jött létre, hogy Lukács Györgynek a 19. 
századi realizmusról szóló alapvető esztétikai és irodalomelméleti megállapításait megfosztották
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történelmi jellegüktől, egy irodalomtörténeti irányzat módszerét a jelen-ábrázolás kritériumává 
tették, úgy, hogy keresztezték azt, bizonyos, a korabeli szovjet irodalom hibás gyakorlatából levont 
alkotói-módszertani példákkal és előírásokkal. Ezáltal a korabeli kritikában -  néhány alapos iro
dalomtörténeti és elméleti felkészültségű kritikus szándéka ellenére -  kialakult egy merev és vul
garizált szabályrend, amelyben azt vélték, hogy az irodalom tanítható mesterség vagy tudomány, 
melyet változatlan, általános szabályok és előírások szerint kell művelni. A napi kritika azt szugge- 
rálta, s voltaképp az írók többsége is azt tartotta, hogy valahol -  az irodalmat megítélők keze ügyé
ben -  van egy törvénykönyvféle, abban pedig pontokba szedve azon utasítások, melyek betartásával a 
remekmű megalkotható, az elkészült mű értékfoka pedig hajszálra megállapítható. Л népi demok
rácia talaján megteremtendő társadalmi egységhez illeszkedő „irodalmi egység” megteremtése ke
rült napirendre, s ez -  úgy vélték -, megszabott dogmarendszer vagy „irodalmi alkotmány” 
segítségével valósítható meg sikeresen. A doktrínateremtés során a szocialista realizmus „elsajá
títható szabályrenddé”, az irodalom mesterséggé degradálódott. Sok író leckéket, feladatokat 
próbált -  alkotás helyett -  megoldani. S amikor -  a legtöbb esetben -  sikertelennek bizonyult az 
így készült könyv, a kudarc okát abban keresték, hogy a „szabályokat” sértették meg, vagy nem 
„sajátították el eléggé a szocialista realizmust” . A regények a korabeli -  sokszor szintén értéktelen -  
szovjet regények utánzatai voltak - s a  kritika konstánsnak, általános érvényűnek vélt szabályrend 
alapján ítélte meg őket, inkább türelemmel, mint elutasítóan. így igazolódott Dobroljubov találó 
mondása, miszerint az esztétika ún. „örök” szabályai szerint ítélő kritikustól az epigonnak nem kell 
félnie, annál inkább az eredeti művésznek. A kritika tévesen, tudománytalanul, a művészet tartal
mától idegenül tette föl a kérdést : mi a lényegesebb, az-e, hogy tematikailag és szándék szerint az 
írók megtették az „első lépést” a szocialista irodalom felé -  vagy az, hogy eme „első lépés” művei 
clhibázottak, vagyis művészileg hiteltelenek és értéktelenek lettek? A téves kérdésre csakis hamis 
választ lehetett adni. Az írók közötti értékrendet is leginkább aszerint szabták meg, hogy ki mennyi
re jutott már „a szocialista realizmus elsajátításában”.

Az irodalmat szinte megfosztották művészet mivoltától, minthogy nem azt az igényt állították 
vele szemben, hogy adekvát tükrözője legyen a kor gazdasági, politikai törekvéseinek, hanem azt, 
hogy maga az irodalom is a termelés egyik faktoraként funkcionáljon. Eme egészen elhibázott fel
fogás kialakulásának egyik fontos forrása abban kereshető, hogy a marxista filozófia tanításait az 
alap és felépítmény viszonyáról vulgárisán értelmezték. A gazdasági szférában napirendre került a 
szocializmus közvetlen építése, és a szocialista alap kialakításával együtt, egyidejűleg hozzákezd
tek az ennek megfelelő felépítmény kialakításához, -  helyesen tudva, hogy az ilyen felépítmény, 
létrejötte után, maga is cselekvő, visszaható erővel járulhat hozzá az alap továbbépítéséhez. E tör
vényszerű elv értelmében vitték sikerre -  egészében helyeselhetően -  a kulturális forradalomnak 
adminisztratív intézkedésekkel végrehajtható részét: a felépítmény intézményeinek szocialista átala
kítását. Annál nagyobb hibák forrása lett azonban az, hogy -  a felépítmény összetevői között nem 
differenciálva kellően -  az alkotóművészetekben éppúgy -  adminisztratív intézkedéssorozattal — 
kívánták a szocializmus hegemóniáját biztosítani, mint az intézményekben. Ennek legalábbis 
kettős káros következménye adódott. 1. A szocialista irodalom nem győzött más irányok és felfo
gások felett, hanem versenytárs nélkül, egyedül maradt a porondon; nem kinevelte egy korszak 
uralkodó módszerévé s irányzatává magát, hanem elrendelték uralmát. 2. Minthogy az alkotó- 
művészetek szocialista átalakítását éppúgy tartották elvégezhetőnek, mint az intézményekét, így az 
irodalomtól is ugyanolyan minőségű és intenzitású építő visszahatástvártak el a gazdasági alapok
ra, a termelésre stb., mint az intézményektől. Így honosodott meg -  a művészi érték és igazság 
helyett — a politikai hasznosság szerinti minősítés. Az irodalomtól megvonták az általánosabb s át
tételesebb művészi közlésmód lehetőségeit -  és napi politikai (kül- és belpolitikai) agitációk elvég
zésével bízták meg. S minthogy ekkoriban az egész társadalom centrális kérdése a nevelés, az átne- 
velés követelménye volt, eszménnyé a „népnevelő” irodalom vált. Ehhez járult a stíl-demokratiz
mus és a közérthetőség vulgárisán értelmezett kívánalma, s ennek következtében jöttek létre hosz- 
szú sorban a színvonaltalan didakticizmusú regények. (Akárhányat sorolhatnánk, de elég néhány 
is, amelyről akkoriban is sok szó esett; Aczél Tamás: Vihar és napsütés, Cseres Tibor: Tűz Hódréten, 
Gergely Mihály: Harc az üveggyárban, Gergely Sándor: Forró nyár, Karinthy Ferenc: Kőművesek, 
Palotai Boris: Puskásáé, Sándor András: Huszonnégyen kezdték stb.)

A népnevelést, a szocializmus felé orientáló didaktikusságot íróink természetesen, őszinte hiva
tástudattal vállalták -  persze igen eltérő művészi szinten teljesítették. A tanulás, az önképzés az
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írók számára is kötelező feladat volt, s a marxizmussal való megismerkedés különösen a fiatal 
írók számára valóságos revelációként hatott. Ezek az írók többnyire a harmincas évek végének, a 
negyvenes évek elejének kusza és kilátástalan magyar társadalmi viszonyai közepette kényszerültek 
írói vizsgát tenni. Örkény István, Cseres Tibor, Karinthy Ferenc és mások pályakezdő műveiben 
híven tükröződik az az eszmányvesztettség, relativizmus, a társadalom útvesztőiben való eltévedt- 
ség, amely annak a generációnak, a fasizmus éveiben felnövő antifasiszta fiatalságnak, alapvető 
korélménye volt. A második világháború megrázó, majd fölszabadító élményével terhelten, telten, 
most olyan világnézet vonzásába kerülhettek, amely megvilágította az eddig homályos és kifür
készhetetlen társadalmi összefüggéseket, amelynek segítségével gyorsan és biztosan lehetett tájé
kozódni a világban, -  s amelynek társadalmi gyakorlatában az emberi kapcsolatok nem mutatkoz
tak -  mint azelőtt -  paradox, lehetetlen viszonyoknak, hanem törvényszerűen meghatározott s így 
egyértelműen ábrázolható viszonyokként jelentek meg, kirajzolva a belátható célokat és a derűs 
perspektívákat is. Ezekben az években a fiatalabb íróknak mindenre vállalkozó, mindenre választ 
adni tudó hite és lelkesedése abban a felismerésben gyökerezett s nyilvánult, hogy a világ -  most, a  
szocializmus építésének kezdeti idején már -  megismerhetővé, feltérképezhetővé, birtokba vehetővé 
vált. írói ábrázolása pedig pusztán szándék kérdése: a marxizmus ismereteinek megfelelő alkalma
zásával bárminemű problematika megválaszolhatónak látszott. Az 1949 utáni jelenről szóló regé
nyek magabiztos hitének és a valóságos társadalmi gyakorlatnak a szembesítésére évekig, legalábbis 
1953-ig nem került -  nem kerülhetett -  sor. Az írók legmagasztosabb hivatásuknak fogadták el 
a -  hitük szerint -  egészében megismert és világos távlatokat mutató valóság minél világosabb, 
egyértelműbb ábrázolását. A marxizmusból minap átvett leckét -  a kritika kívánalmai szerint — je
lenükre applikálták, a tételeket pontos koordinátájú, osztálya, pártállása történelmi szerepét 
„kristályosán” mutató figurákkal illusztrálták. Ez a fajta irodalom még csak allegorikusnak sem 
nevezhető, mert csupán elvont s meg nem valósult programok, ideák, de nem a korvalóság jelké
pes elbeszélése volt. Konfliktus — mint a korabeli kritika is gyakran felrótta -  legfeljebb csak a jó és 
a mégjobb angyali harcában találtatott e művekben. Az írók nem legbenső vívódásaikat, meg
rendítő élményeiket, hanem a szocializmustól remélt -  és a korabeli politika által ígért -  absztrakt, 
elméleti fejlődést írták meg munkás- vagy parasztkörnyezetben játszódó pergő cselekménysoro
zatban.

A fejlődés cselekményekben való ábrázolása, a korabeli, normatív terminológiával a „cselekmé
nyes fejlődésregény” egyik jellegzetes ismérve a 49 és 53 közötti regények többségének. A hagyo
mánymegtagadás, a külön, kieszelt proletárirodalom megteremtésére törekvő igyekezet a regény- 
technika és regényforma korábbi korszerűsödési folyamatát is eltorlaszolla. A két világháború kö
zött (és folytatólag még 1948-ig) a magyar regény biztató lépéseket tett afelé, hogy a gondola
tiság erősítésével, a filozofikus tartalom magába oltásával elváljon a magyar regényirodalom több
nyire anekdotisztikus-cselekményes hagyományaitól és találkozzék a huszadik századi európai re
gény modernebb áramlataival. Egymástól távol, sőt egymással perben álló prózairányok kísérletez
tek különböző módon a regénytechnika esszéisztikus megbontásával (vö. Pomogáts Béla: Esszé és 
regény, Jelenkor, 1967/5). Útnak indult egy egész, „esszéírónak” is nevezett nemzedék, melynek 
alkotóinál (Németh Lászlótól Halász Gáboron, Illés Endrén keresztül Bóka Lászlóig) szépirodalom 
és esszé egy tőről sarjadt, szinte minden műben illeszkedett egymással, sőt Szerb Antal legérettebb 
prózai művében, A királyné nyakláncában megpróbált tudományos hitelű, művelődéstörténeti esszé
regényt létre idézni. Ezen az ágon a kísérletek egészen az intellektuális ,,anti-roman”-ig távolodtak, 
mint Szentkuthy Miklós nagyigényű, de sikerre nem jutó regénye, Az egyetlen metafora felé mutatja. 
Az önkritikus polgári szemléletű regény -  „tíz perccel kapuzárás előtt” , mint Hevesi András mond
ta -  az önéletrajzi elemzések, a vaskos társadalmi dokumentumok és az illúziók filozofikus-esszéisz- 
tikus szembesítésében talált rá újraéledésének lehetőségére. (Példának elegendő Márai Sándor 
Egy polgár vallomásai, Remenyik Zsigmond Bűntudat, Kolozsvári Grandpierre Emil Tegnap vagy Sza
badság című műveit megemlíteni.) Más utakon járt az a fajta intellektualizmus, amely önéletrajzi jel
legű regényben egyszersmind eszmetörténeti és kultúrhistóriai ismertetését nyújtja valamely fontos 
társadalmi vagy irodalmi, művészeti mozgalomnak (Kassák Lajos: Egy ember élete). De ebből az 
egyetlen szempontból ide idézhető Veres Pétertől a Számadás és a Falusi krónika, amely önéletrajz, 
ugyanakkor az író lehetséges magatartásának történelmi és társadalmi meghatározottságát felfedő
felfedező tudomány, regény és kordokumentum is egyben. Továbbá a „népi” mozgalom 30-as, 40- 
es évekbeli irodalma mutatja, hogy a sokszor naturalisztikus ténybemutatás hogyan illeszkedhet

24



Petőfi Sándor:

TIGRIS ÉS HIÉNA
A dokumentumok eredetije a Petőfi Irodalmi Múzeum 

gyűj töményében



A
TIGRIS 

ÉS HIÉNA
előadása a Körszínházban 

Rendezte: Kazimir Károly

A képeken az előadás egyes jeleneteiben 
a főszereplők: Dégi István, Koltai János, 
Mécs Károly, Nagy Attila, Pécsi Ildikó, 
Prókai István, Schweiz András, Sulyok 

Mária, Szirtes Ádám





Az ősbemutató színlapja és színhelye, a ko
lozsvári Nemzeti Színház.

E. Kovács Gyula visszaemlékezése az ősbe
mutatóról



agitatív szándékú publicisztikával, a regény a módszeres szociográfiával. Megint másfelé -  mint 
pl. Déry Tibor Befejezetlen mondató.ban -  a „fiktív” regényen belül találkozhatni esszéizmussal stb.

A gondolatiságnak ezt a regénybe nyomulását az 1949-es fordulat egyszeriben eltorlaszolta; 
az „esszéizmust” egészében a „rothadt, kapitalista múlt” miazmájának bélyegezte. A korszak 
jellegzetes regénytípusa az anekdotaregény lett, s e derűs kimenetelű -  az adott területen min
dig a szocializmus fölényes diadalával végződő -  történetek nélkülözték az igényes gondolati
ságot és persze a mélyrehatoló társadalmi analízis alapján ítélkező realizmustól is igen messze 
jártak.

A korabeli irodalomkritika és sok író maga is érezte, hogy e regények egyfunkciójú, pusztán osz
tályhelyzetüktől meghatározottan viselkedő-cselekvő, programbeváltó alakjainak élete vajmi 
kevéssé hasonlít azokéhoz az élő emberekéhez, akikét pedig ábrázolni akarták. Próbáltak javítani 
ezen úgy, hogy a jellem helyett csupán káderlappal rendelkező „hősökhöz” hozzáadtak egy-egy 
többnyire extrém, indokolatlan és lélektanilag hiteltelen különleges tulajdonságot. Ez persze 
egyáltalán nem segített, -  de mit tehettek egyebet? A pszichológia megtagadott, dekadens tudo
mánynak, illetve tudománytalanságnak számított, az elmélyült pszichológiai ábrázolás szintén 
tiltott tájék volt, bátortalan kísérlete is könnyen megkaphatta a „polgári pszichologizálás” nem
csak művészileg, hanem politikailag is diszkreditáló bélyegét. Még Németh László klasszikus rea
lista remekműve, az Iszony is negatív példává degradálódott: nagy tehetség sem tud -  úgymond — 
jelentősei alkotni, ha lélektani és nem tárasadalmi( !) vizsgálódást folytat.

A világtörténelemnek szinte minden időszaka olyan klasszikus művekben maradt leghasznosabb 
örökségként miránk és a jövőre, amely remekművek a korszak erkölcsi dilemmáit, választási lehe
tőségeit, morális alapproblémáit ábrázolták mélyen. A 49 és 53 közötti korszak igazi erkölcsi 
konfliktusait hiába keressük a regények zömében, mert az erkölcs szférájában való művészi 
vizsgálat is tiltó dogmákba ütközött; a „polgári moralizálgatás” igen súlyos ítéletét vonta maga 
után.

A szóban forgó regények életképtelenségének fontos -  az irodalompolitika kívánalmaiból eredő -  
oka volt továbbá az, hogy az íróknak és a közönségnek azt szuggerálták, hogy a témaválasztás az 
irodalom döntő kérdése, a téma minéműsége a szocialista irodalom perdöntő kritériuma. Ebben a 
vonatkozásban a hamis képlet ilyenféleképpen állt : a nagy polgári realisták műveiben megvalósí
tott módszer, plusz jelenben játszódó, szocializmusról szóló (munkás-, paraszt-) téma — egyenlő: szo
cialista realizmus. Vagyis a tematika érdemtelen előretuszkolásával a mondanivaló eszmei-művészi 
eredetiségét, színvonalát szorították második sorba. A türelmetlen „jelenábrázolás” követelménye 
pedig oda vezetett, hogy a hősök (és szituációk) múlttal, történelemmel nem rendelkeztek; a sem
miből keltek útra, így a jövő irányába haladó -  legtöbbször diadalmenetszerű -  fejlődésük is tel
jesen hiteltelen maradt. Azokat a nagyigényű, irodalomtörténeti fontosságú feladatra vállalkozó 
műveket, amelyek valóban meg akarták érteni, értetni a jelent, ezért az elmúlt korokból indították 
hőseiket — mint erről még lesz szó -  ekkor alábecsülték, vitákba vonták.

Lukács György kritikája Mai szocialista realizmus című cikkében (Kritika, 1965/3. sz. 29-30. old.) 
erre a korszakra is joggal vonatkoztatható : „A szektás bürokraták... azt a kifogást emelik, hogy 
ne vájkáljunk a múltban, hanem csak a jelent ábrázoljuk. Ami elmúlt, az már a múlté, már teljesen 
le van győzve és eltűnt a mából. Ez az állítás nemcsak hogy nem igaz..., hanem egyúttal teljesen 
értelmetlen is. Amikor Balzac vagy Stendhal a restauráció korszakát ábrázolták, tudták, hogy 
olyan embereket ábrázolnak, akiket többségükben a forradalom, a Thermidor és következménye, 
a császárság formált meg. Julien Soréi vagy Goriot apó csupán árnyékok és vázak lennének, ha 
csak a restaurációban való létezésüket és nem sorsukat, fejlődésüket, múltjukat ábrázolták volna. 
Ugyanez a helyzet az irodalomban a szocialista realizmus fellendülésének korszakát illetően. Solohov, 
A. Tolsztoj, a fiatal Fagyejev és mások főalakjai a cári Oroszországból származnak; senki sem 
tudná megérteni a polgárháborúban tanúsított viselkedésüket, ha nem élhetné át velük, miként 
jutottak el a háború előtti korszakból az imperialista háború eseményein, a forradalom hónapjain 
keresztül oda, ahol éppen vannak, és -  főként -  senki nem tudná felfogni, hogyan állnak volta
képpen.” -  Pontosan ez -  hogy az emberek „hogyan állnak” -  nem derül ki, az írók jó szándéka 
ellenére sem, vizsgált korszakunk legtöbb regényéből.

A haladó, sőt szocialista irodalom folytonosságának megtagadásából, a múlttalanná csonkítás
ból további bénító konzekvenciák is származtak. Aki az időszak szériában készült regényeit olvassa, 
borzadva tapasztalhatja a szerkesztési fegyelem teljes hiányát, a művészi megformálás elhanyago
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lását. A „formalizmus” vádjától való hideglelős félelemben, mintha a korábban stilisztikai remek
lésekkel, finom műgonddal feltűnt írók (mint Örkény vagy Karinthy) is elfelejtettek volna írni, 
s mintha a magyar prózának olyan mestereiről, mint Kosztolányi, az ekkori regényszerzők sohasem 
hallottak volna.

A kortárs világirodalommal való együttdolgozás, együtthaladás hiánya is szembeötlő. Tágas 
kapunyitás csak a szovjet irodalom előtt történt. S a szovjet klasszikusok erjesztő, fejlesztő, olykor — 
Gorkij vagy Solohov esetében — valóban reveláló hatását a magyar regényre ellensúlyozta, leron
totta, sőt hiteltelenítette az a negatívum, hogy velük együtt és velük szinte egy sorban, kritikátlanul 
eszménynek, az irodalom csúcsain járó remekléseknek, megközelítendő, sőt utánzandó példá
nak emeltek erre teljesen érdemtelen, sematikus regényeket is. íróink e tekintetben nem is ért
hették sikertelenségük okát, hiszen jogosan állapíthatták meg magukban, hogy gyakran írtak olyan 
regényeket, mint az eszményi példaként állított kortárs szovjet regényírók többsége. A teljesen 
egyoldalú orientálódásnak természetesen oka és feltétele volt, hogy az irodalmi provincializmus 
Nyugat-Európára néző falán még a réseket is betömték, legfeljebb lőrések maradhattak. Ebben 
a korszakban a magyar irodalom időlegesen kiszakadt a világirodalom áramlásaiból, s hatalmasra 
gyűlt restanciákat hagyott a XX. kongresszus utáni évekre a nyugati irodalom újabb jelenségei
nek, progresszív és regresszív törekvéseinek megismerése, értékelése, elfogadása vagy elutasítása 
ügyében.

Eddig az 1949 és 1953 közötti regényirodalom mennyiségi szempontból legjelentősebb hányadáról 
beszéltünk, a teljességre korántsem törekedve, annak a regényirodalomnak néhány jelenségtípusát 
próbáltuk fölsorolni, melyet a korabeli kritika szóhasználata óta a sematikus irodalom vagy az irodalmi 
sematizmus gyűjtőneve alatt szokás emlegetni. Nem egyes művek elemző vizsgálata alapján össze
geztük megfigyeléseinket, egyrészt, mert ezek között a regények között nemigen találhatni olyat, 
amelynek az elemzéséhez szükséges olvasására vagy újraolvasására bízvást buzdíthatnánk bárkit. 
Másrészt azért látszott ez esetben -  kivételesen -  jogosultnak egy vagy egy-egy mű konkrét analízi
sének a mellőzése, mert ebben is kifejezhető az egyik legjellemzőbb tulajdonsága a sematikus regé
nyek halmazának: egyformaságuk, jellegtelenségük.

Aránytalanul hosszan és előrevéve pedig azért foglalkoztunk ezzel a csak mennyisége szerint első
rendű regénycsoporttal, mert a korszaknak -  sajnos -  ez adja meg elkülönítő jellegét. Legjellem
zőbbek a tekintetben is, hogy bennük figyelhetjük meg a korszak hivatalos -  és hivatalosan irányí
tott, állítólagos olvasói -  igényének való legteljesebb megfelelés igyekezetét. Ez a többnyire jó szán
dékú — s csak ritkábban kalandor, karrierista természetű — megfelelni akarás egy politikának (s 
abból következő gyakorlati esztétikának), amely a szocializmus egyedüli letéteményesének hirdette 
és hitte magát, — pozitív elkötelezettséget jelentett az írók részéről akkor is, ha -  tragikusan -  úgy 
fordult a helyzet, hogy sematikus, dogmatikus műveikkel határozottan ártottak, kárára szolgáltak 
a szocializmusnak mind hazai, mind nemzetközi tekintetben. A kérdés úgy volt feltéve, hogy vagy 
a szocializmus mellé állanak -  a kívánalmak szerint, tehát rosszul -, vagy a kívánalmak s ezzel 
együtt a hazai szocializmus vállalása ellen fordulnak. (Ennek a — sokak életében később igen mélyre
ható válságot okozó -  rendkívüli erkölcsi, világnézeti dilemmának az ábrázolását például meg 
nem találhatjuk a korszak regényirodalmában.) Azért is szóltunk tehát előbb a sematikus munkákról, 
mint a korszak értékes, maradandó alkotásairól, mert az utóbbiakat -  bármennyire is különböző tí
pusúak -  nem foghatjuk fel másként, mint a sematizmus, a dogmatizmus elleni valamilyen fajta fel
lépésként. Az igényes irodalom létfenntartásáért -  a szocialista irodalom igazi folytonosságáért -  
vívott harc korszakunkban esztétikai, művészeti síkon folyt, s így legfeljebb áttételesen számíthatott 
politikai jellegű fellépésnek a személyi önkénnyel szemben. (Majd 1953 után mindinkább erősödött 
benne a politikai színezet, s a legrosszabb -  bár sajnos nem kivételesen ritka -  esetekben ez a helyes 
irányba indult küzdelem rosszfelé terelődött, és 1956-ra lényegében a szocializmus elleni akciókká 
torzult.)

A sematizmus elleni harc változatos módon, különböző forrásokból eredve s különböző utakat 
járva folyt. A legigényesebb hivatalos, kommunista kritika — elsősorban természetesen Révai József-  
szinte jelentkezése pillanatától észlelte a sematizmust, és a lehetséges -  igen szűkre szabott -  keretek 
között megpróbálta diagnosztálni is a kultúrának ezt a betegségét, azért, hogy gyógyíthassa. Fellé
pése azonban nem lehetett következetes és eredményes, hiszen érintőlegesen sem elemezhette bírá- 
lóan a hazai és nemzetközi személyi kultusznak általános politikai hibáit, törvényszerűségeit és tör
vénytelenségeit, melyeknek a sematizmus elkerülhetetlen művészi konzekvenciája volt. Megállapít-

26



halta a sematizmus felszíni tüneteit, de amit ajánlhatott ellene, az valóban nem volt több tüneti ke
zelésnél. A kórokozók kibontásáig nem hatolhatott, sőt az elméleti korrekciókat és sematizmus elleni 
javaslatokat sem válthatta be a gyakorlatban. Legfőképp amiatt a végletes ellentmondás miatt nem, 
hogy eszménynek és mércének a realizmust, s ennek is legkorszerűbb, leghaladóbb válfaját: a szocia
lista realizmust állította a művészetek elé, azonban a gyakorlati irányításban, mindennapi kritiká
ban végső soron — a személyi kultusz hamis politikáját szolgálva -  nem realista, hanem realizmus elle
nes követelmények teljesítését várta el és kívánta meg. Evidens, hogy addig nem lehetett ered
ményes a sematizmus elleni elméleti küzdelem, amíg annak fő okát az Íróknak a marxizmusban 
vagy még inkább a mesterségben való járatlanságával magyarázta, s amíg föl nem tárhatta, hogy 
ezekben a művekben egy központilag szuggerált, hamis, nem igaz, nem reális világlátás fejeződik ki. 
S minthogy ezt még évekig nem tárhatta föl, az elmélet és a kritika is mind szédítőbb pokolkörökbe, 
mind nyaktörőbb mutatványokra kényszerült, ahogy fogyott a hitele és az igaza, úgy lett mind apo- 
diktikusabb. Manipulálni kezdett a „tipikus” (ekkor valójában : irreális) és az „átlagos” (ekkor való
jában: tényleges) viszonyával. Az esztétikában mind nagyobb szerepet kapott egy teljesen tudo
mánytalan fogalom, a realizmuson belüli „forradalmi romantika” (mintegy a valóságban nem, de 
a művekben — sa  távoli reményekben -  található jelenségek „realitásának” fedezeteként). A társa
dalmi valóság negatív jelenségeit a művekben kötelezően előírt „pozitív hős” szerepeltetésével 
akarták kiegyensúlyozni. Alá- és fölérendelési manipulációk történtek a műfajokkal is; néhány 
mű sikertelenségét kisregénymivoltával magyarázták, másokét szociográfia- vagy riport-jellegük
kel stb.

Mindvégre olyan megcsavarodás, olyan irodalomtörténeti tragikomédia keletkezett ebből, hogy 
abban a korszakban, amelyben a Lukács György elméleti alapvetéséből levont, vulgarizált, jelszónak 
gyakorta használt tételt hirdették, miszerint a művészetek története a realizmus és az antirealiz- 
mus harcának története, s ebben a valódi művészi értékek mindig a realizmus oldalán, az álművészi, 
művészet- és emberellenes értéktelenségek mindig az antirealizmus oldalán képződnek — ez a tétel 
e korszakban úgy igazolódott, hogy a realizmus égisze alatt, e koncepció eltorzított gyakorlati kö
vetelményei szerint és hivatalos támogatásával készült művek zömének a realizmushoz és a valódi 
művészi értékekhez valójában nincsen semmi köze; antirealisták, művészet- és emberellenesek, 
értéktelenek. A realizmusnak és a valódi művészi értéknek pedig az előbbiek elleni harcban kellett 
megtalálnia kifejeződési módját, kivívnia pozícióját.

Maguk az írók is érezték, hogy sokszor tévutakon járnak. Az 1951 áprilisában megtartott I. író
kongresszus — kritikái és önkritikái alapján -  joggal kaphatta „a sematizmus elleni (csekély ered
ményű) harc” epitheton ornansát. A hibák okát főként technikai, módszerbeli fogyatékosságokban, 
legfeljebb a túlzott tematikai megkötöttségben keresték. Ezek felszámolására törekedve és a sema
tizmus ellen hivatalosan indított frontális harc jegyében valóban született néhány regény, amely 
ugyan nívósabb volt a korábbiaknál, de pontosan csak annyival, amennyit e téren az újonnan tá
masztott követelmények teljesítése jelentett. Elhangzott a hivatalos kritikusi felhívás, hogy a költők 
ne csak „békeharcos” és „építési” költeményeket írjanak, hanem szerelmes verseket is — s a követ
kező hónapban megteltek a folyóiratok szerelmes versekkel. A kongresszuson Révai József figyel
meztette a regényírókat, hogy hőseiket ne csak a termelésben és a politikai harcban, hanem „magán
életükben” is ábrázolják -  s hamarosan elkészült jó néhány regény, amely hőseinek „magánéletét” 
(is) ábrázolta, mint Thury Zsuzsától az Egy fedél alatt vagy Szeberényi Leheltől A hegyek elmozdul
nak. A téma-abszolutizálás buktatóit az e nemben legigényesebb regény, Örkény Istvántól a Házas- 
társak mutathatja legjobban. A valódi társadalomábrázolásra érett írói készültség ellenére sem vál
hatott maradandó értékké e mű, mert középpontjában a kor nem reális, túlhajtott gazdasági terve
zése, a 2000 százalékok illuzórikus programja áll — tehát nem a valóság tényei, hanem a korabeli 
propaganda tételei. A regény minden hősét ehhez való viszonya határozza meg, s hiába a sok remek 
részlet, s bármennyi önmagában élő figurája volna is -  mihelyt (a valósággal szembesítve) a regény 
„gazdaságpolitikai alapja” felborult, valamennyi szereplőnek azzal kellett hullania.

A realizmus eredményes küzdelmét a sematizmus ellen tehát nem errefelé, hanem más utakon, 
más frontokon találhatjuk. S természetesen az esetek többségében nem szándékos, programszerű 
harcról van itt szó (mert az ilyen legfeljebb a sematizmussal egyenértékű, úgynevezett „ellensema- 
tizmus”-ig jutott, mint Sarkadi Imre sikertelen kisregénye, a Rozi, amely -  a tudatosság, az öntuda
tosodás Puskásné-féle apoteozisát nyújtó sematikus regényekkel szemben -  az ösztönösség hőskölte
ménye -  éppoly sematikus ábrázolásban).
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Jelentős eredményeket -  nem feleslegesen igazolva a műfajok egyenrangúságát — ebben a kor
szakban is egyaránt produkált rövidebb és nagyobb szabású regényekben a magyar szocialista próza- 
irodalom. A műnemek egészséges, természetes munkamegosztását bizonyára Veres Péter akkori 
munkásságán belül szemlélhetjük legjobban. A korszak talán legnagyobb szabású epikai vállalko
zásához, a Három nemzedékhez ő fogott hozzá, ugyanakkor rövidprózában is kiemelkedő műveket 
alkotott. Része lehetett ebben annak a felismerésnek, hogy a „népnevelés” (amely Veres Péternek 
mindig is fontos művészi célja volt, de nem abban az értelemben, ahogyan akkoriban emleget
ték) -  tehát, hogy a népnevelés az új körülmények között rövidprózában hatékonyabban végezhető, 
így eredtek monumentális, a magyar parasztság fél évszázadnyi sorsának etnográfikus hűségű 
megörökítésére vállalkozó regényfolyama mellékfolyóiként a kisregények, a Próbatétel, a Pályamun- 
kások és mások. Ezekben gyakorlati példát állít arra, hogyan lehetett az elrendeltetésszerűen vállalt, 
el nem hagyott saját írói hivatást, programot sikeresen összeegyeztetni a korszak aktuális kívánal
maival. Vagyis azt mutatta meg, miként maradhatott művészileg hiteles, s válhatott egyben funk
cionálisan hasznossá, fontossá az író, anélkül, hogy kibújt volna a bőréből. „Nagy munka van 
előttünk — fogalmazza meg programját a Próbatétel ajánlásában. -  A magyar nép, az igazi nemzet, 
a dolgozó nép életében ezer esztendő óta nem volt ilyen változás, nem volt ilyen minden ember éle
tére kiható, sorsot, életformát, embert, jellemet megrázó és újraformáló forradalom. Ezt kell meg
írni. A m át, amint jön a tegnapból és megyen a holnapba.” -  Az utolsó mondat mintha egyenesen 
a jelenábrázolás türelmetlen követelésére válaszolna, helyes értelemben. S így válaszolnak a kötet 
kisregényszerű elbeszélései, a Suli Kis Vargák figurája mellé bevezetve irodalmunkba a Kiss 
Gáborok alakját, az élő, paraszti pozitív hőst; s úgy jelenítve meg -  szuggesztív tárgyi realizmussal -  
a paraszti munkák közül is a legnehezebbikben, az aratásban való helytállást, hogy az egyben a 
szövetkezeti munka -  hiteles és agitatív -  próbatétele is lehessen.

A Próbatétel együtt nézhető Szabó Pál 1948-ban írt regényével, az Isten malmaival, amely az első 
maradandó sikerű kísérlet volt a magyar falu fölszabadulásának társadalmi ábrázolására - s e  kettő 
együtt bízvást tekinthető határkőnek a magyar próza útján. E határkő után Szabó Pál útja -  épp 
tárgyalt korszakunk idejére terjedően — az eszményítő sematizmus zsákutcájába kanyarodott: az 
Üj föld nagy igénye és reménysége beváltatlan maradt ; a szocialista regény típusa akart lenni — s 
„típusregény” lett belőle. Veres Péter meg tudott maradni az útján: a Pályamunkások azóta és 
ezután is őrzi eleven frisseségét, nagy tanítását, hogy a munka — a fizikai munka — nem egyszerűen 
munkabírás és kénytelenség dolga, hanem kultúra, erkölcsi princípium, parancsolat. Példázza 
ezenkívül azt is, hogy bevallottan nevelő célzatú, sőt „keretes” formájában az anekdotikusságra 
szinte csábító elbeszélés hogyan maradhat ment attól, meg a primitív didakticizmustól. De vannak 
Veres Péternek ennél még „aktuálisabban didaktikus” művei is, mert „a magyar parasztság nagy
regényének” írása, a kritikától igaztalanul sziszifuszinak, vagyis testet-lelket kimerítőnek, de hiába
valónak nevezett munkája mellett, az új törvények szerint alakuló élet új jelenségeire is volt szeme. 
A Laci című kisregény ma is kellemes olvasmány, pedig igazán napi aktualitású volt a mondani
valója: az építés rohamában ne gyilkolják ki az újdonsült, lelketlen kocsisok a faluból Budapestre 
hajtott drága magyar lóállományt. E műveiben -  mint mindegyikben -  Veres Péter ekkor is meg 
tudta őrizni „esszéizmusát”, a bölcseleti tartalmakat. De másutt sem ismerte el az irodalom leg
ősibb birtokainak határára állított tilalomfákat. A Rossz asszonyban -  művészileg meglehet nem 
annyira kiérlelten, mint falusi színhelyű regényeiben -  az új élet erkölcsi dilemmáinak, konfliktusai
nak száll a mélyébe, föltéve az irodalomtörténeti funkciójában is rendkívül fontos kérdést, amely 
Majoros Józsi házasságának immár semmiféle happy enddel, pártiskolával vagy egyébbel meg 
nem javítható elromlása után így van a regény végén megfogalmazva: „Mit csináljak hát? Adj 
tanácsot, pártom, ha már se a paphoz, se a Bibliához, se a falu törvényéhez nem fordulhatok, mert 
nekem m ár azok is idegenek...” Ezt a regényt úgy és аг a kérdés izgatja már, amellyel az 1957 után 
több tekintetben megújult magyar próza számos morális problematikájú alkotása telik majd meg. 
A politikából az irodalomba visszatérült Veres Péternek az 1949 és 53 közötti idő talán legterméke
nyebb pályaszakasza, és bízvást mondhatjuk: funkcionálisan feltétlenül ő e korszak legjelentősebb 
írója. Másfelé is utat nyitott még: ahogy a Rossz asszony az 1957 utáninak, úgy az 1952-ben írt 
Almáskert az 1953 és 56 közötti prózának adja meg a kezdőhangot. Szatírát ír — a tárgyias-epikus elbe
szélés keretei között maradva — a bürokrácia kártevéséről, társadalmat roncsoló, élősdi burjánzásá
ról, amely — mintegy metaforikusán — táptalajt ad a természet élősdijeinek az almások pusztítására. 
A „kétdimenziósra préselt” alakok ábrázolása sem tekinthetőé műben sematizmusnak; a szatírában

28



az egyfunkciójú -  „demagóg”, „opportunista” , „jó szakember” stb. -  alakok'szándékosan egyetlen 
lényeges vonásra karikírozott panoptikumfigurák.

Veres Péter alkotásai példázhatják, hogy miként lehetett (az általánosabb, mélyebb tanulságokat 
sugalló, s mint ilyet ekkor kellően nem respektált mű, a Három nemzedék mellett) eleget tenni a kritika 
és az új olvasók körében ekkor közönséges vezérelvnek : a tematikai szemléletnek és szó szerint vonat
koztatható didaktikusságigénynek úgy, hogy ez a művészi érték rovására ne menjen. De e hosszúra 
nyúlt példából úgy tűnhet, hogy csakis a már fölépült, igen nagy formátumú tehetség tudott átgör
dülni a tematikusság-aktualitás szemlélet szakadékán, s a (még) kisebbek, a nemrég indultak mind 
belezuhantak abba. Pedig hogy ez nem volt törvényszerű, igazolásul idézzünk fel két sikeres, korai 
(1949-es) kisregényt, egy még csak pár éve elismert, és egy még pályaelőn járónak számító írótól: 
Asztalos István Szél fúvatlan nem indul és Sarkadi Imre Gál János útja című műveit. Mindkettő a fel- 
szabadulás utáni paraszti világ nagy mozdulását ábrázolja, mindkettő Móricz Zsigmond nyomán 
jár, de mindkettő egy most születő életforma és új embertípus meleg és derűs hangulatú, az eredeti 
tehetség erejével teljes költői megéneklése. Részletes elemzésükbe nem bocsátkozhatunk, de egyetlen 
közös vonás kiemelése fontosnak látszik a Kolozsvár környéki erdélyi faluról és az alföldi tanyavi
lágról hírt adó két kisregényből, amely vonás -  egyebek mellett -  eldönthette e művek sorsát, a 
maradandó értékű realizmus, valamint a sematikus álrealizmus múlandósága között — az előbbi 
javára. Az élmény személyes, átélt, szuggesztív hitele, amely biztosította, hogy műveik általános 
érvényű mondanivalóit konkrét helyhez, helyi jellegzetességekhez kötve, összetéveszthetetlen 
couleur locale természetes színeiben bontsák ki. Feltűnő érték volt ez a korszak többségi regény- 
irodalmában, ahol nemzetek, embercsoportok, tájak minden jellegzetessége -  az „élmény”, ponto
sabban: a téma absztrakt, elméleti kiválasztása következtében -  eltűnt, kontúrtalanul széjjelfolyt. 
Bár „a kultúra szocialista tartalma és nemzeti formája” elméletben sokszor szóba került, de az általá
nos ideológiai dogmatizmus következtében, amely a szocializmusnak kizárólag nemzetek és országok 
fölötti, általános törvényszerűségeire tekintett, s vajmi kevés respektusa volt előtte a nemzeti sajá
tosságoknak -  a tételillusztráló sematikus regények színhelye -  találóbb szóval: problémafölvetése
-  szintén minden nehézség nélkül, bármikor áthelyezhető volt akár egyik országból a másikba 
is. E „nemzetek fölötti” szinten -  valójában talaj talanul, a levegőben -  csapongó irodalomnak adta 
határozott (indirekt) kritikáját önkéntelenül is Asztalos és Sarkadi regényének saját, valóságos vi
lága, igazolva azt, hogy az általános törvényszerűségek mindig egyedi körülmények között, külö
nös jellegzetességekkel motiválódva konkretizálódnak és realizálódnak, s az általános tövények 
művészileg hiteles ábrázolása csakis az egyedi, különös körülmények vizsgálata felől közelíthető 
meg eredményesen. (Asztalos István kisregényének ráadásérdekessége, hogy többnemzetiségű falu
ban s éppen a mesterségesen szított nemzeti ellentétek fölötti győzelmében eleveníti meg a szocia
lista átalakítást.)

Eddigi pozitív példáink kisregények voltak, s ebből esetleg azt a következtetést vonhatná le valaki
-  mint történt is ilyen kísérlet -, hogy a „nagyrealizmus”-koncepció esztétikai egyeduralma alatt 
kifejlődött sematizmussal szemben -  a műformában kifejezve is az avval való szakítást -  csupa kis
regényekben gyűlt össze a valódi érték. Ezt a hipotézist azonban a tények nem igazolják. A dolgozat 
végére hagytuk azoknak a nagyszabású regényvállalkozásoknak az érintőleges vizsgálatát, melyek
nek elsősorban köszönhető, hogy az 1949-53-as periódus nem minősíthető egészében a magyar pró
za négy szűk esztendejének, az hogy nem okozott e szakasz még végzetesebb törést irodalmunk fej
lődésében, az, hogy-ha sokszor méltatlan vitákba vontán is-olyan alkotásokat tarthatunk itt számon, 
melyek a haladó magyar irodalom folytonosságában nemcsak összekötő láncszemként, hanem 
további láncolatok tartópilléreként is funkcionálnak.

Soha a magyar prózában ennyi, hatalmasra, tri- és tetralógiákra tervezett regényfolyam egyszerre 
nem indult. Valamennyinek a számbavétele nélkül is szükséges lesz jó előre megkülönböztetni 
közöttük -  az irodalompolitikai elvárásokhoz fűződő viszonyaik szempontjából -  legalább két típust. 
Az egyikbe azoknak -  a többnyire fiatal íróknak -  a ciklusterveit soroljuk, akik egy-egy pályakezdő 
novella vagy semmi után rögtön tetralógiába fogtak -  a jelenről ; megfelelni akarván a vulgarizáltan 
hirdetett „nagyrealizmus” eszményének. Ezek a „ciklusok” nem vezettek sehova, sematizmusba 
fulladtak, válaszokat akartak adni akkor, amikor még a kérdések szabatos megfogalmazásai is 
csak készülőben voltak. A „ciklusok divatja” -  némiképp pejoratív -  megjelölés csak ezeket illeti. 
A másik csoportba tartoznak Déry Tibor, Illés Béla, Veres Péter, Rideg Sándor, Kolozsvári Grand- 
pierre Emil, Sándor Kálmán -  természetesen egy kalap alá sehogysem dugható -  nagyszabású
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regényvállalkozásai. Ezek a művek sem függetleníthetők azonban a kortól és annak irodalom- 
politikájától. Mindegyik 1949 táján kezd íródni, s csaknem mind kettő, három, négy évtized vagy 
egy fél évszázad társadalmi-történelmi mozgásának áttekintési szándákával. Ilyen messzi pillantáshoz 
természetesen tágas szemhatárt nyitó magaslat szükségeltetik. A nagy munkákba való magabiztos 
belekezdés kétségtelenül mutatja, hogy íróink a fölszabadult országban, a szocializmus útjára tör
tént végérvényes fordulat idején, ilyen magas kilátóhelyen tudták magukat. Az irodalompolitika 
sürgető jelenábrázolás-kívánalmára úgy feleltek, ahogyan felelősségteljesen kellett és lehetett: a 
szocializmus építéséhez hozzáfogó ország múltból hozott erőit -  és gyengéit -  igyekeztek rendre- 
számba venni, hogy reálisan lehessen megtervezni, milyen tapasztalatokra és energiákra számít
hatunk az új rendszer- és országépítés korszakos munkájában. Az 1942 és 50 közötti évek nagy iramú 
történelmében százesztendős múltnak és jövendőnek minden erője egymás ellen és egymásra hatva 
munkált, ezek között -  mert már lehetségesnek látszott — művészi meghódítással rendet teremteni 
a legméltóbb és legfontosabb írói feladat volt.

Jelentőségben -  korában és azután is -  e művek közül legelső Déry Tibor Felelet című regénye. 
Már csak a tematikája miatt is ezt várta és fogadta legnagyobb figyelemmel a kritika, a közvélemény
-  és a magyar irodalom. Déry a Feleletben nem kisebb jelentőségű kérdés körültekintő megfogalma
zására vállalkozott, mint az, hogy érett-e és milyen feltételek között érett, elég erős-e s milyen próbá
kon erősödött a hatalomhoz jutott munkásosztály e hatalom megtartására, továbbépítésére és helyes 
felhasználására. A regény a Befejezetlen mondathoz képest minden szempontból ragyogó fejlődést 
mutat. Az írói módszer változása, a stílus kikristályosodása mellett nagy erény, hogy nemcsak egy 
társadalmi színtéren -  a munkásmozgalomén -  vezeti hősét, Köpe Bálintot, hanem Farkas Zénó 
professzor sorsának ábrázolásával belső távlatot ad a műnek : a munkásmozgalomnak a társadalom 
arányaiban elfoglalt -  növekvő — nagyságrendjét is érzékeltetni tudja. Köpe Bálintban pedig iro
dalmunk első halhatatlan proletárhősét hívta életre. A magyar ircdalcmnak és a jövőnek nem kellett 
csalódnia várakozásában, melyet a hatalmas tehetség hatalmas vállalkozásához fűzött. Déry a 
Feleletben nemcsak a félmúlt történelmének leghitelesebb művészi rajzolatát adta, hanem a regény 
születése idejéről is a legtöbbet mondta el. Midőn a 30-as évek munkásmozgalmát ábrázolta, egyben 
(és egyedül!) a legnehezebb és legfontosabb írói kötelezettséget is magára vállalta: az 50-es évek 
elejének világképét, a kételyeket és szorongásokat is megfogalmazta. Ezért marad a Felelet a kor
szak leghitelesebb, reprezentatív alkotása, úgy, hogy a benne foglalt tartalom mintegy kiegészül
-  immár elválaszthatatlanul -  a második kötet körül indított irodalompolitikai vitával. Az első kö
tetet osztatlan elismerés fogadta -  ebben Dérynék -  közvetlen tárgya mellett -  a felszabadulás és a 
győztes szocialista forradalom élményéből eredő bizalma, népe jövőjébe tekintő optimizmusa fogal
mazódik meg. A második kötetet az út megcsavarodása, a személyi önkény elhatalmasodása miatti 
csalódás is nyomasztja. A kötet körül indított vita, az MDP korabeli vezetőségének Révai József 
által megfogalmazott álláspontja, közismert (vö. Révai József: Megjegyzések egy regényhez, Társa
dalmi Szemle, 1952. aug.). Elegendő arra emlékeztetni, hogy Déry realista mesterművét (a tény
leg nem realista, sematikus regények burjánzása idején!) nem találták elég realistának a 30-as 
évekbeli munkásmozgalom szektás vonásainak ábrázolásában, számon kérték, hogy Köpe Bálint — 
már ifjú korában -  miért nem lesz az illegális párt tagja ; alakját és útját nemtalálták elég tipikusnak 
és előremutatónak. Vagyis észrevették -  és mereven elutasították -  azt, ami a műben tényleg ben
ne van: az 50-es évek tapasztalatainak visszavetítését a 30-as évekre. így kérték számon — 
mintegy Déry „játékába” belemenve — a 30-as évek munkásmozgalmától azt, aminek az 50-es 
években kellett volna lennie: a párt helyes politikája felé áramló tömegeket. Tehát eszményítést 
követeltek — visszavetítve is. Ebben a vitában a jövő ítélt: a kívánt eszményítő antirealizmussal 
szemben Déry realizmusának szolgáltatott igazságot.

Visszatérve a mű direkt témájához: a Horthy korszak illegális kommunista mozgalmának, így 
a szektarianizmus fokának, megjelenési módjainak stb. megbízható, tudományos elemzése még jó
részt hátralevő feladata a történettudománynak. Sok jel mutat mindenesetre afelé, hogy Déry ábrá
zolásában komoly aránytévesztés itt sincsen. Ha ugyanis azt a történetfelfogást fogadnánk el hite
lesnek, reálisnak, amely egy másik ekkor indult és csak egy kötetig jutó trilógiatervben, Sándor 
Kálmán Szégyenfá$éLba.n alapozódik meg, akkor a magyar történelem számos további kérdésére, így 
például 1944. október 15-re és a rákövetkező Szálasi-uralomra nem tudnánk igaz választ adni. 
A Szégyenfa 1919 augusztusában, a fehérterror berendezkedésével kezdődik, és egy jól sikerült 
munkásalak, Égető Ferenc körül mutatja meg, hogyan szerveződnek, készülnek föl a további szer-
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vezett harcra a kommunisták. E trilógia szintén a proletárdiktatúra végleges győzelméig, 1948-49-ig 
akart jutni, de az első kötet néhány napnyi eseményének bemutatása után elakadt. Lehet, hogy azért 
is nem folytatódott, mert ha az első kötet társadalmi erővonalait — az uralkodó osztályok hanyatló, 
gyávaságában és gyöngeségében vérengző vonalát és a hatalmas erővel szerveződő munkásság 
töretlenül felfelé ívelő vonalát -  meghosszabbítanánk, akkor ezek már sokkal előbb metszenék egy
mást, s eszerint a proletárdiktatúrának nem 1948M9-ben, hanem már sokkal, esetleg tíz, húsz évvel 
korábban végleges diadalra kellett volna jutnia.

Déry a Feleletet négy kötetre tervezte, úgy, hogy hőse 1948-ra egy államosított nagyüzem igazga
tói székéig jusson. Abban, hogy e regényfolyam a második kötet és a harmincas évek végén abba
maradt, természetesen része van a második kötet perbefogásának. (Sőt nemcsak ennyiben : a Felelet
vita igen sok írót elkedvetlenített, valószínűleg más, mélyrehatoló realista művek szándékai előtt is 
felrobbantotta a hidat.) Nem hihetjük azonban, hogy csupán a vita és a nagyszabású munkához kellő 
alkotói nyugalmat, szabadságot nem biztosító irodalompolitika miatt maradt a Felelet befejezetlen 
regény. Addig a végkifejletig, ameddig a bevezető ígérete szerint vinni szerette volna hősét, még 
nem volt pontosan belátható és reálisan ábrázolható az út. A kilátóhelyről messzire már lehetett 
tekinteni, de közvetlen a hegylábhoz, amelyen a kilátóhely is állott, a vita ékesen mutatja, nem 
lehetett férkőzni. A többi ciklustervezet is ugyanezt bizonyítja.

Illés Bélának kettős regényciklusa maradt beteljesületlen. Mindkettő témája a Magyarország 
felszabadításáért vívott küzdelem története a Don-kanyartól Budapest felszabadításáig. Az egyik 
az eseményeket három kötet hosszúságú, laza novellafüzérben jelenítette volna meg, de a Fegyvert 
s vitézt éneklek (1949) és A vlgszlnhdzi csata (1950) után abbamaradt. (Az ágyúk elhallgatnak címen ter
vezett harmadik kötetnek csak arc- és csataképvázlatai készültek el későbbi novellákban). Majd 
újból nekifogott a témának, most már Honfoglalás címen eposzi méretű és szerkezetű trilógiára ké
szülve. A végig megírt mű tartalmi, belső félbemaradottságának okait meggyőzően elemzi Diószegi 
András (Illés Béla, -  Arcképek és vallomások -  Szépirodalmi, 1966. — 7. fejezet: „Az eposz és a keserű 
igazság”, 163-181. old.). A háborúról szóló európai regényirodaimat két különböző szemlélet hatá
rozta meg -  írja. Az egyik a fasizmus ellen fegyverrel harcoló szabadságharcos népeké, itt -  mint 
elsősorban a szovjet irodalomban — hősöket megéneklő hatalmas népeposzok születtek. A másikat 
a „Gruppe 47” jelképezheti, és a háborús bűnös országok népének háborús felelősségét elemzi — 
természetesen nem eposzokban, hanem oknyomozó, lelkiismeret-vizsgáló regényekben. Illés Béla, a 
győztes szovjet hadsereg őrnagyaként érve haza, egy hősi eposz résztvevőjének és elhivatott dalno
kának érzi -  joggal -  magát. Megírja az eposzt, holott a magyar társadalom és a háború viszonyá
nak analízisére nem az eposzi, hanem a másik, az ok- és lelkiismeret-kutató szemlélet lett volna 
megfelelőbb, reálisabb. (Ez utóbbira a kor politikai és történelmi szemlélete senkinek sem adott 
lehetőséget.) Illés Béla trilógiája emiatt az önmaga által is érzett ellentmondás miatt nem juthatott 
sikerre: nem a magyar társadalomnak, hanem csak a fasizmus ellen fegyverrel harcoló kevés leg- - 
jobbaknak lett romantikus hevületű ábrázolója.

Veres Péter Három nemzedékéről (később a trilógia A Balogh család története címet kapta) korábban 
már esett szó. Ekkor — 1950-ben, illetve 1952-ben -  az első két kötet jelent meg csak, a Szolgaság és a 
Szegények szerelme. A 45 tavaszáig vezető harmadik rész késő elkészülése ( János és Julcsa, 1957) mu
tatja egyrészt a rokonságot a többi ekkori cikluskísérlettel, másrészt jelzi a különbözőséget is: 
e vállalkozás később is, 1956 után is törés nélkül továbbfolytatható volt. Ez utóbbi jellemző a re
génymonumentum jellegéből fakad : Balogh Janinak, a fiatal béresfiúnak férfivá edződését követi 
végig (a tízes évek elejétől előbb 1913-ig, majd az első világháború éveit a Tanácsköztársaság hó
napjáig, majd végül attól 1945 tavaszáig) ; de úgy, hogy a történelmi-politikai események csak annyi 
szerepet kapnak, amennyiben egy nyílt eszű, becsületes parasztembernek és családjának élete hori
zontján megjelentek, és sokkal több szó: leírás, megjelenítés jut a magyar paraszti életforma hűsé
ges megörökítésének. Ez is az író programja. A nép -  múltbeli és jelenbeli -  életéről alig tudunk va
lamit -  írja a Próbatétel ajánlásában - , s ami keveset tudunk pl. a 19. századi népéletről, azt sokkal 
inkább Petőfi költeményeiből tudjuk, mintsem a (hiányzó) tudományos leírásokból. A Pábamunká- 
sok ajánlásában pedig ez áll: „...Évezredek óta az irodalom a szerelemből, a háborúból és a termé
szet ábrázolásából, meg a karrier- és vagyonszerzés útjának a megírásából élt. A most épülő szocia
lista világrend alapja az emberi munka, irodalmában is el kell foglalnia a munkának a maga helyét: 
csak így lehet az irodalom a teljes emberi élet ábrázolója és az emberi lélek formálója.” A két aján
lás a nagy mű szándékainak és megvalósított eredményeinek is foglalata. A Három nemzedékről már
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sokat írtak s bizonyára még sokkal többet fognak írni. Elemezni, értékeim nincs itt terünk e művet, 
mely irodalmunknak egyetlen más alkotásához sem hasonlítható, — hanem inkább nagy népzene- 
kutatóink munkásságához. A már visszahozhatatlanul és gyorsan múltba merülő népszokások, mun
kafolyamatok, életapróságok részletező leírásának tárháza, egyszersmind a nép gondolkodásmódjá
nak, bölcseletének, tudományának enciklopédiája ez a regény. Csoóri Sándor írta róla legutóbb: 
„A részletezés, a tárgyi pontosság Veres Péter számára nem cél volt, hanem eszköz, hogy érzékeltes
se, milyen sokoldalú »kultúrára« van szüksége a legutolsó szegénynek is ahhoz, hogy életben tart
hassa magát, éltesse környezetét és családját.” (A megmaradás írója, Valóság, 1967/3.)

Az első két kötet megjelenése idején a kritika -  a politikai harcoknak a kívántnál halaványabb 
ábrázolása miatt -  (a sok hamis, idillikus parasztábrázolás idején!) nem fogadta a vállalkozást 
jelentőségéhez méltó nagy elismeréssel. Később pedig azt írták róla, hogy mint regény: reménytelen 
vállalkozás, minthogy epika, epikus tartalom, cselekményesség nélkül nem állhat meg. Pedig e 
regé nysz érkéz et belső mozgalmassága is figyelemre méltó eredménye irodalmunknak.

Mintegy kiegészíthetné a cselekményesség tobzódására tekintve Veres Péterét Rideg Sándor 
önéletrajzi jellegű ciklusa, a Tűzpróba (1949) és a Sámson (1951). Ha Veres Péter a megmaradás 
írója, mondhatni Rideg a változékonyságé. Hőse nem a Veres Péter-fajta, szülőföldjébe mélyen 
gyökeret eresztő nehézparaszt, hanem a megélhetésért foglalkozást, lakhelyet könnyen cserélő 
alkalmi munkás, vándor, ügyes szerencsepróbáló. Más nemzetek epikájában különösen sok rokona 
található Sámson figurájának. Benne Rideg -  ha csak 1919-ig vitte is, s nem ameddig ígérte-  
nem jelentéktelen népréteg markáns képviselőjével kerestette a múltból a jelen felé vezető utat.

Nemcsak a hatalomba került osztályok, céljukhoz ért társadalmi mozgalmak visszatekintő elem
zésére vállalkoztak a „fordulat” utáni ciklusok, hanem arra is, hogy fölmérjék más rétegeknél a 
szocializmushoz való közeledés lehetőségeit és akadályait. Németh László hatalmas családregénye, 
az Égető Eszter e téren a legjelentősebb vállalkozás, de korszakunkban és e ciklusok sorában ez nem 
tárgyalható teljes joggal. Kolozsvári Grandpierre Emil ciklusa, a címében is jellegzetes Mérlegen 
viszont kifejezetten avval a programmal indult, hogy a Horthy korszakból teljes társadalmi kereszt
metszetet vágjon ki egy vidéki kisváros jellegzetes típusainak életét bemutatva. A nagyigényű 
vállalkozás beteljesülni nem tudott. Az elkészült kötetben — természetesen — a hulló osztályoknak, 
az írótól annyira ismert, kívülről-belülről sokat elemzett figurái élnek elevenen, — az illegális kom
munisták ábrázolása kevésbé sikerült. A mindenre kiterjedő extenzív valóságábrázolás igénye szét
feszítette a regény szerkezetét; remek portrémozaikok készülhettek csak el, melyek inkább az író 
magas szintű novellisztikájához, mintsem a nagy, korfestő realista regények típusához közelíti -  
a később majd tényleg rövidprózában folytatódó -  vállalkozást.

A sok ciklus tehát -  a korabeli irodalompolitika unszolása ellenére -  valahogyan mind befeje
zetlen maradt. Oka lehet ennek az is, hogy 1945 és 1948 magasra emelő hitét és bizonyosságát 
50-től mind több kétely kezdte ki; az is, hogy a (hamis) jelenábrázolást egyre türelmetlenebbül 
sürgető irodalompolitika nem biztosított kellő alkotó nyugalmat s a nagylélegzetű munkákhoz ele
gendő tiszta levegőt. Kevésbé az -  mint többen írták - , hogy egy idejétmúlt regénytechnika, „túl
zott, már-már gigantomániás” erőltetésébe szakadtak volna bele az írók; hogy a magyar nép múlt
jának oknyomozó módszerű és eposzi hangvételű, „nagyregényes” ábrázolása „némiképp megké
sett” program lett volna. A ciklusok abbamaradásának fő okát ne errefelé keressük. A szocialista 
építés kezdőnapjaiban a számba vehető erők, lehetőségek és várható nehézségek nagyszabású fel
mérése nagyon is időszerű volt; napjainkból tekintve: a magyar írók igen jelentős, szinte szervezett 
vállalkozása ; egy korszak lezárása s egy új korszak kezdeményezése regény történetünkben. Mert 
bár e ciklusok befejezetlenek maradtak, -  a legjobbak nem torzók. Elérkeztek koruk lehetőségei 
között a reális ábrázolhatóság határáig. Amit a korabeli kritika kívánt -  a jelenábrázolás -  hitelesen, 
a múltból kinövesztve, nem volt még többnyire megvalósítható. A ciklusok írói hátrafelé tekintet
tek, de jelenükre és a jövőre gondoltak. Kérdéseiket a legelején fogalmazták egy kornak, amely 
„A szocializmus alapjainak lerakása” vagy hasonló címen szerepelhet az ország politikai, illetve párt
történetében. S kérdéseikre -  mintegy a megvalósult eredmény felől -  a válaszok rendre (és művé
szileg hitelesen !) megszülettek a nevezett periódus vége, 1962-63 táján. A befejezetlen ciklusok után 
-  mihelyt a társadalmi valóság alapján reálisan befejezhetőkké váltak -  más írók tollából pont 
került. A jövőért folyó harc kimenetelét, a szocializmus győzelmét a magyar faluban akkor sem 
Veres Péter, sem Szabó Pál nem ábrázolhatta még reálisan. Balogh Jani és Kiss Gabri sorsa a Húsz 
óra-beli igazgató Jóskáéhoz és Balogh Antiéhoz hasonlatosan fordult 45 után. A Köpe Bálint sorsá-
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ban fogalmazott kérdésre (és tervezett célra!) az egyik lehetséges válasz -  igen nyugtalanító felelet -  
a Rozsdatemető Hábetler Janijának az útja. A Hideg napok példázhatja, hogy csaknem húsz év kellett, 
amíg megszülethetett a nem „eposzi” , hanem a magyar társadalom háborús szerepének vizsgá
latára ekvivalensebb típusú felelősség- és lelkiismeret-vizsgáló regény. Az értelmiség, a középrétegek 
és a kommunista mozgalom találkozásának lehetőségeiről és problémáiról töprengő kérdésekre 
pedig a Részeg eső ben olvasható a valóságos fejlődés hitelesítette válasz.

Ez a durván leegyszerűsített párhuzam-sor jelezheti egyben azt is, hegy a 49 körül indított nagy 
ciklusok nemcsak fönntartották a haladó magyar próza folytonosságát, nemcsak azokat a lehető
ségeket használták ki -  új ábrázolásmódot teremtve -  ,melyet a felszabadulás biztosított, hanem 
továbbépíthető, továbbépítendő örökséget hagytak a következő évtized-forduló irodalmára is. 
S emez, a 60-as évek irodalma -  szintén élve a fejlődés adta lehetőségekkel -  ugyancsak egy új 
ábrázolási módot — a ,,kisregényes”-t -  hozva létre, visszhangzott a 48-49-cel kezdődő korszak 
trilógia-tervekben elkiáltott üzenetére. E nagy vállalkozások nélkül az 1949 és 1953 közötti korszak 
riasztóan mély szakadék volna prózánknak a múltból a jelenen keresztül a jövő felé húzódó vonu
latában.

Ez még természetesen korántsem végleges adat, a szám 
állandóan emelkedik, telítettségi fokát még soká fogja 
elérni, az ötmilliós nézőrekord már teljesen valószínű
nek látszik. Ez is arra mutat, hogy az E g y  m a g y a r  n ábob- 
K árpd th y Z o ltá n  komplexusa nem film már, hanem egy 

je len ség , egy iij szociológiai-művészeti fenomén, melyet 
ezúttal hadd vizsgáljunk a szabályos filmkritikától ide
gen módszerekkel. Annak a jelenségnek néhány szerke
zeti tulajdonságát szeretnénk megvizsgálni, melyet a 
közönség és e z  a  f i l m  együ ttesen  hívott életre, a belelátás- 
nak, elvárásnak és mesemondó illúzióteremtésnek azt 
a bonyolult kölcsönhatását, ami ez esetben a filmvá
szon és nézőtér között minden korábbi vállalkozást 
messze meghaladó méretekben teremtődött. (Nem ma
gától persze: V árkon yi Z ° h á n  rendező döbbenetes „rá
érző” és komponáló készségének áttételében, a „szuper- 
produkció” meghonosításának sikerében.) Néhány 
kérdést, majdhogy át nem gondolt fenntartásunkat 
szeretnénk megemlíteni e jelenséggel kapcsolatban, jól 
tudva, hogy egy ilyen szkepszis eleve a rosszindulat 
jelének számít („miért kell ebből ilyen nagy ügyet kerí
teni?”, „végre itt van egy tehetséges és sikeres alkotás, 
örüljünk, hogy v a n 1. ’’ stb.). A dolog persze nem ilyen 
egyszerű : kérdéseinket éppen e döbbenetes siker öröme 
és rejtélye sugallta: mi van a milliós számok mögött, 
mit takar e jelenség felszíne?

Társrendező  : a nézőben élő  „  m íto sz”

Első kérdésünk mindjárt e jelenség alapvető közegét, 
a „ jó k a is  szem lé le tm ó d o t” érinti. E film sikerének egyik 
legfőbb komponense az a szociológiai közeg, melybe 
belerobbant, az a kimeríthetetlen Jókai-kultusz, mely 
társadalmunk szinte valamennyi szintjén elsőszámú 
olvasott íróként tartja nyilván a nagy mesélót. (ízlés
vizsgálatoktól, könyvtári statisztikáig mindenütt szem-
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beötlik fölénye a többi klasszikus-modern szerzők felett.) 
Csakhogy ez a Jókai-kultusz maga is társadalmi mítosz- 
szá, élő kultikus látásmóddá vált, melyben Jókai regény
világa már nem azonos azzal a világgal, melyet a mai 
publikum regényeiben keres és olvas: a lelkesedésnek, 
elvárásoknak, álomigénynek, társadalmi sztereotipek
nek olyan atmoszférája veszi már körül, mely módo
sítja, kiegészíti ezt a világot. A mai olvasó beleszületik 
egy sajátos, tradicionális „jókais” látásmódba, s így, 
még mielőtt először kezébe venné műveit, máris meg
érinti az a társadalmilag élő látásmód, mely világát, 
hősét újrafogalmazza, és a hétköznapi élet, gondolko
zás és álmodozás részévé teszi. Jókaihoz kapcsolódva, 
az 6 világának elemeit kisajátítva-továbbrajzolva, im
már száz esztendő óta él nálunk e g y  la p p a n g ó , sajátosan  
m agyar szen tim en talizm us-hagyom dny, mely ma már a hét
köznapi gondolkodás, előítélet-rendszer, erkölcsi meg
ítélés, álomszövés stb. egyik nem elhanyagolható vezér
fonalává kristályosodott: ebben a szemléletmódban 
élünk, s köznapi Ítéleteinket észrevétlenül ez a „mítosz” 
befolyásolja, formálja, színezi -  természetesen külön
böző társadalmi rétegeknél más és más százalékos arány
ban. így pl. nemzeti önszemléletünk megfogalmazá
sának jelentős hányadát kölcsönözzük tőle, -  lovagias
ságfelfogását, a magyaros virtus, nagylelkűség, önpusz
títás képeit, és tőle erednek a hétköznapok életéből 
kiemelkedő, vigasztaló, „sírva-vigadó” vagy támaszt 
kölcsönző álmaink építőkockái is: a testetlen szerelem, 
földöntúli hűség, néma szenvedés vigasztaló, édes-bájos 
alakjai. Még egyszer hadd húzzam alá, hogy ezek a 
képek és általa megfogalmazott gesztusok az idő mú
lásával átfogalmazódtak, a társadalmi látásmód hozzá
tette a maga igényeit is, és így csiszolódtak sajátos „ide
áltípusokká”, és mint ilyen, látást-álmot vezérlő szem
léleti elemek váltak a hétköznapok érzelmi és gondolati 
kultúrájának részeivé. A Jókai legendák önálló életet 
nyertek, és így váltak egy szinte tőle már elszakad
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formában ugyancsak önálló, társadalmilag élő sztereo
tipekké. Ez a látásmód, az általa hordozott értékrend, 
gesztusrendszer stb. a népszerű irodalom, tárca, operett 
áttételétől egészen a sajátos magyar dalkultúra szen- 
timentalizmusáig érezteti hatását, természetesen eredeti 
irodalmi értékeit már levetkőzve, felismerhetetlenségig 
átfogalmazva. (A „síron túlról üzenő” Mayer Fanny 
gesztusa pl. éppúgy visszatérő ideáltípusa lesz a magyar 
szentimentalizmusnak, vígjátéktémától slágerszövegig, 
mint Kárpáthy Zoltán „minden a becsület” jelszavának 
lebilincselő esztelensége. E sztereotip és mitoszrend szo
ciális forrásaira most még csak utalni sem tudunk. Csak 
célozni pl. egy olyan problémára, hogy miért nem a 
mikszáthi humor és anekdotavilág csipkelődéséből 
nőtt ki egy ilyen szemléletmód? A válasz talán már 
jelzi problémánk társadalmi forrásait is.)

Jókai regényeinek, irodalmi hatásának szerkezetéhez 
tehát hozzátartozik az a közeg, amelyben él, mely to
vább fogalmazza álmait, romantikus-szentimentális 
fordulatait, mely „ideáltípussá” emelte egy-egy hősének 
szemet gyönyörködtető gesztusát, magatartását, cselek
véstípusát. Jókai világa ma már — ha szabad ezt a 
túlzást leírnom — társadalmi tudatformává nőtt: ízlés
kultúránk, ember- és világszemléletünk, gyakorlati, 
„hamis tudati” alakzata lett: akkor is kíséri ítéleteinket- 
tetteinket, ha nem is sejtjük jelenlétét.

Várkonyi Zoltán filmje ebbe a társadalmi közegbe, 
ebbe a tudatjelenségbe talál bele, zseniálisan körülhatá
rolva azt a képet, melyet e hamis tudat tradíciója épí
tett rá az eredeti Jókai-anyagra: filmképei szinte 
színes-látható orgiává változtatják ezt az eddig lappan
gó szemléletmódot. Filmjének semmi más alkotással 
össze nem mérhető tömegsikere mögött ez a száz év óta 
csiszolódó, szemléletet meghatározó kultúra dolgozik. 
Végre láthatóvá vált mindaz, ami mint öntudatlan 
igény, képzelet vagy álom működött. Mert a film 
nem azt viszi vászonra, ami Jókai műveiben betű szerint 
jelen van, hanem eltalálja azt a „jókais” világot, mely 
a magyar néző látásmódjában él. Annak a késői szenti
mentalizmusnak realizálója lett, melynek forrása és 
ihletője Jókai volt, melyet azonban a magyar fejlődés 
társadalmi útja épített tovább magának. (Ez a különb
ség kitűnően látható a kiemelésekben : mi kerül a filmbe 
a regényekből. A sztriptíz népi változata, pl. az erede
ti „medvetáncoltatás” korszerűsítése: az álom „tenge
lye” eredeti, form ája-m ai. A néző joggal hiheti azt, 
hogy Jókait látja, jóllehet már saját társadalmi sztereo
tipjeit élvezi.)

Ebben az újrafogalmazásban, a társadalmilag élő 
Jókai-mítosz telibetalálásában áll a film lebilincselő 
varázsa, felfedezése, nagyszerűsége. (Nagy része volt 
ebben a forgatókönyv ihletett, és a társadalmi tudat
áramlatok iránt fogékony írójának, Erdődi Jánosnak.) 
Ez a telitalálat bilincseli le az embert, főként a film 
első harmadában, valamint a második rész utolsó 
részeiben. Egy lappangó társadalmi álom kél életre a 
vásznon, válik szinte kézzel foghatóvá, döbbenetes erő
vel átélhetővé. S egyúttal ezért fáj a nézőnek, hogy 
egyes részek — pl. az árvízi történet, vidéki jelenetek -  
vontatottak: mintha kiesnének ebből a társadalmilag 
élő mítoszrendszerből.

Az igazi kérdés, melyet fel szeretnénk tenni ma
gunknak, itt jelentkezik : vajon csökkent volna a film tö
megvonzása, ha nemcsak ebből a társadalmilag eleven 
Jókai-látásmódból indult volna ki, hanem egyúttal arra 
is kísérletet tett volna, hogy oldja, megkérdőjelezze ezt 
a mítoszhagyományt, vagyis hogy megpróbálja a nézőt 
egy kissé el is távolítani kedvenc mítoszhagyományá

tól? Azért tesszük fel ezt a tapogatódzó kérdésünket, 
mert úgy érezzük, hogy a korszerű emberszemlélet és 
ízlésátformálódás tendenciáját ez a mítosz valahogy 
keresztezi : olyan értékrendet képvisel, mely több pont
ján is túléltté vált, lassítja az ízlésátrétegződés folya
matát, az új etikai-művészi értékekre való feltárulkozás 
mozgását.

Még egyszer húzzuk alá: nem a Jókai-művek közvet
len hatásáról van itt szó, hanem arról a társadalmi mí- 
toszszá vált szemléletmódról, melyet fentebb jeleztünk. 
Mert ez a sztereotiprendszer valahogy olyan tradicio
nális gesztusok, erkölcsi ideálok, nemzeti erények von
zását teremti meg, melyekből egyszerűen érthetetlenül 
tekint a néző néhány nagyszerű modern műalkotás és 
etikai teljesítmény felé. Hadd jelezzem egy példával ezt 
az összefüggést. Az Egy magyar nábob legjobban sikerült 
része az öreg Kárpáthy vad, szenvedélyes dorbézolása, 
kavargó táncaival, dinamikus képáramlásával. A jele
net szándékolt jelentése -  Jókainál és Várkonyinál egy
aránt -  az öreg életformájának, kedélyes barbarizmu
sának kritikája: innen, erről a mélypontról indult el a 
középnemesség, hogy egyszer majd az ország vezérlője 
lehesen. Csakhogy már a jelenet megfogalmazásánál, 
és még inkább annak nézőtéri újrafogalmazásában dol
gozni kezd a néző „elvárása” : mást lát és élvez a néző, 
és más marad a kép szándéka. A publikum az öreg 
„virtusának” lesz foglya: fel sem tűnik neki, hogy egy 
éjszaka alatt parlagi céltalansággal éget el tízezer ara
nyat, -  annyira vonzó számára az a gesztus, melyben 
ez megjelenik : inkább karakán módon elégeti, semhogy 
külföldre adja, vagy Abelinóra testálja. A nézőben e 
gesztus hatására elmosódik minden kritikai fenntartás, 
az a sztereotip kezd működni, melyet száz év óta ápol 
a „jókais” szemléletmód: egy belevaló magyar urat lát, 
azt a gesztust, melyet ez a sztereotip, mint a „magyaros 
virtus” ideáltípusát őrizte. Hogy ez a gesztus ön
pusztító és értelmetlen, az csak emeli vonzerejét: ez is 
hozzátartozik az ideáltípus rokonszenvességéhez, a 
„büszkeséghez”, e magyaros szentimentalizmushagyo- 
mány értékrendjéhez. így aztán átszíneződik a kép, és 
a néző Kárpáthy Jánost tartja — az összes többi reform
figurával szemben -  az igazi hősnek, nagyszerűnek, 
álomrajzolta nagyságnak.

A kérdés másik fele még problematikusabb: vajon 
nem töri-e össze a Jókai-világ finom romantikáját, való
ságot átszövő álomkertjét, ha egyúttal ironikusan meg 
is kérdőjelezik? Mert ezt a sztereotip rendet csak úgy 
lehetne „eltávolítani” egy kicsit a nézőtől, ha kérdé
sessé tennék értékeit, ha egy kicsit a mosoly, a kinevetés, 
vagy éppen a finom irónia tárgyává is lehetne tenni 
ezeket a romantikus gesztusokat. Szerintünk éppen 
Várkonyi mutatta be — igaz, hogy csupán a mellék
figurák esetében —, hogy van erre lehetőség. A párbajhős 
Dabroni, a francia bankár GrifFard vagy a fiatal Kár- 
páthy bemutatása már ilyen kettős megvilágításban tör
ténik: egyszerre látjuk romantikus nagyságában, gesz
tusainak nagyszerűségében, és egyben megmosolyogva, 
idézőjelbe téve. Direktben is élvezhető figurák ezek, de 
a néző mégis észreveszi, hogy itt illik mosolyognia: egy- 
egy illúziója, a szentimentalizmus egy-egy sztereotipje 
mállani kezd. Azonban a film  egésze nem merte meg
kockáztatni ezt az oldást: megmaradt a társadalmilag 
adott Jókai-mítosz keretében, minden lényeget érintő 
ironizálást, mítoszrobbantást félretett. Itt lenne vitánk 
a filmmel: olyan lehetőséget szalasztott el, mely nem 
tér vissza. Valósággá -  legalábbis filmvalósággá -  vál
toztatott egy eddig lappangva élő társadalmi mítosz
anyagot, és egyúttal meg is erősítette azt, ahelyett, hogy
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-  észrevehetetlen, mégis élvezhető -  kérdőjeleivel meg
kezdte volna leépítését.

Ismerjük az ellenvetést: a közönség nem szereti, ha 
romantikus álmodozását mindenféle ironikus-nagyképű 
jelzésekkel zavarják. Nos az én „maszek”-közönség- 
vizsgálataim mást mutattak: a mellékszereplők esetében 
felcsillanó ironizálás ellenére is élvezték a romantikát
-  és a szentimentális gesztusok direkt átélése nem volt 
akadálya, hogy -  ki-ki másképp -  élvezze azért a „pes
ties” demitizálást, ironikus ellenfényt. E bátortalanság 
ára egy igazán jelentős szórakoztató film lehetőségének 
elszalasztása lett. Maradt a -  cseppet sem lebecsülendő, 
mégis kérdésekre ingerlő -  sikerfilm.

A néző tudathasadása

Korszerű igény-e ma arra törekedni, hogy egy filmet 
lehetőség szerint „mindenki” megnézzen? (Ötmillió 
néző ugyanis kb. a felnőtt lakosság mozival elérhető 
hányadát jelenti.) Pár évvel ezelőtt, filmművészetünk 
üj hullámának megindulása előtt, először elméletileg, 
majd a gyakorlatban is bebizonyosodott, hogy ma már 
valahogy lehetetlenné vált „ű” néző számára filmet 
csinálni, hogy elérkeztünk a közönség egészséges differen
ciálódásának korszakához, melyben már jócskán szétválik 
a magasabb művészi igényeket tápláló, filmkultúrában, 
művészi-közéleti igényben fejlettebb nézőréteg és a 
„csak mozizni” szerető publikum. E kétféle igény és két
féle filmtípus szétválása ma már történelmi tény, 
melyre nekünk éppúgy rá kellett ébrednünk, mint olasz, 
francia vagy cseh és lengyel kollégáinknak. S e kétféle 
igény egyesítésére csak közvetett eszközökkel, a néző 
„bekerítésének” taktikájával lehet eredmény reményé
ben törekedni. A ma feladata nem abban áll tehát, 
hogy újra összeillesszük a széttartó vonalakat, hanem 
abban, hogy egyre nagyobb vonzerőt tudjon nyújtani 
a művészileg magasabb értékűnek, hogy „csobogásai
val” át tudja vezetni a kalandot-szórakozást keresők 
egy részét a magasabb osztályba, anélkül, hogy a két 
alapkategória önálló fejlődési lehetőségeit tagadná. 
A tizedes meg a többiek, a Megbilincseltek vagy az Előzés 
stb. típusa képviselné azt az átvezető közeget, melynek 
izgalma, fordulatossága hordozni tud már egy bizonyos 
etikai-társadalmi mondanivalót, van mögöttes rétege is, 
s ugyanakkor lebilincselő marad, behálózza a nézőt: 
foglyul ejti mondanivalója számára.

Az elmúlt két-három év művészi sikerei ezt a szoci
ológiai tényt igazolták. Egyfelől az „olló” egyre jobban 
szétnyílt: a színvonalas szórakoztató filmek nézőszáma 
egészségesen nőtt (megközelítvén a kétmilliót), de 
ugynígy nőtt a jelentős művészi filmek látogatottsága 
is (átlagszámnak vehetjük a Szegénylegények sikertípusát: 
nyolcszázezer néző körüli nagyságrendben. E filmtípus 
vonzerejének növekedése kb. 100 000-150 000 néző
pluszt hozott.) A közönség körében tehát nemcsak a 
polarizálódás indult meg, az ízlés és igény határozot
tabb rétegződése, az „általános néző” jelenségének 
elhalványulása, hanem megindult az ún. „vertikális 
mobilitás” is, azaz a magasabb művészi igényekre való 
törekvés. Ezért jelentős visszaesést olvashatunk le az 
átlagos kommcrszfilmek látogatottságában, melyek még 
néhány évvel ezelőtt mindig sikerre számíthattak.)

Mármost a Jókai filmek, mint szuperprodukciók, 
nyilván nem állítják meg ezt a tendenciát, de újra egy 
olyan filmtípussal jelentkeznek -  magasabb esztétikai 
szinten -  mint ami az ötvenes évek végéig célként lebe
gett előttünk: a „mindenkihez” szólni képes alkotás illú
ziójával kecsegtetnek. Látszatra vannak bennük művé

szi igények, éppúgy mint kommersz fogások, megta
lálja a néző a mesét és filozófiát, felszínt és mélységet. 
Ennyiben az a látszat keletkezik, mintha ez a filmtípus 
vissza tudta volna állítani azt a rég elveszett egységet, 
melyet Chaplin, Eizenstein vagy még René Clair is meg 
tudott valósítani: az egységes közönséghez szóló filmet. 
Csakhogy valljuk be, ez a szintézis, csupán látszat, 
hiszen a művészi tartalom, a felszínen túlmutató gon
dolati anyag rendkívül csekély, és ennél az alkotók 
szándéka sem volt több. De a látszat nyomában e filmek 
nézői azt hihetik, már meg is tették azt a nagy utat, 
mely a szórakoztató filmtípus élvezetétől a valóban 
nívós művészi alkotások megemésztéséig és élvezetéig 
vezet. A néző úgy érezheti -  e film sugalmazásai hatá
sára - ,  hogy végre megérkezett a „nagy művészethez”, 
és minden ami ezen túlmutató erőfeszítést, gondolati 
munkát, érzelmi kínlódást kíván tőle, az már sznob 
nyavalygás, vagy éppen a modern mővészet érthetet- 
lenségének következménye.

Nem az a kifogásunk tehát, hogy a művészfilmek 
törzsközönsége is örömmel nézi ezt az alkotást — ez min
dig is természetes nézőtulajdonság volt —, hanem az, 
hogy a fordított irányú vonzást kizárja: az Egy magyar 
nábobtól nem vezet út a Hideg napok, a Tízezer nap 
típusú filmek felé, mert a néző úgy érezheti, végre meg
érkezett a nagy művészet otthonába. A szuperfilm min
denkihez szól, de csak látszólag, mert kilúgozza azt a 
felfelé törekvést, ízlésátalakító szándékot, mely filmmű
vészetünk „nézőnevelésének”, egyik legvonzóbb ered
ménye volt. Itt, ebben a látszatkeltő minőségében érzem 
problematikusnak a szuperfilm „minden igényt kielé
gítő” ajánlatát. Ha saját kategóriájában vizsgáljuk ezeket 
az alkotásokat, úgy műfajukban óriási előrelépést jelen
tenek. De belső logikájuknál fogva többre törnek: túl
mutatnak műfajukon, olyan látszatot kínálnak, mely 
szerint itt egy tertium datur született -  a „szórakoztató” 
és „müvészfilm” ellentéte felett álló új megoldás -  és 
ekkor máris kérdőjelet kell tennünk e törekvés elméleti 
követelményei mellé.

Miért tartjuk fontosnak mindezt elmondani, több 
mint fél esztendővel a film sikeres bemutatása után? 
Azért, mert -  az új gazdasági mechanizmus közeledésé
vel -  filmművészeti vitáinkban egyre többször tér visz- 
sza a közönséggel való egyszerűbb „kibékülés” követel
ménye, a differenciáltabb nézőtérről való lemondás 
vágya, a bonyolultabb művészi stratégiát igénylő „ közönség- 
nevelés” megkérdőjelezése. Az a fajta szemléletmód, mely 
mondjuk a Nehéz emberek pár százezres nézőszámát el
rettentő példának tartja, s helyette ilyen „szintetizáló”, 
közönséget újra összefogó törekvések mellé adná le sza
vazatát. Azt hiszem nem kell elmondanom, hogy ez az 
érvelés igaz lehet néhány „álművészi” — azaz sznob 
ürességgel készült -  film ellenében, de helytelen irányba 
orientálna a dolog lényegét illetően. A társadalmi hatást 
ugyanis nem nézőszámban mérik: először is a sikerfilmek 
nagy része alig éli tovább a következő szuperprodukció 
megjelenését a néző emlékeiben, az itt születő hatás in
tenzitása fordított arányban áll a nézőszám növekedésé
vel. Másodszor: a jelentős művészi alkotások társadalmi 
kisugárzása jóval nagyobb körben terjed, mint a filmet 
valóban megtekintők tábora. A Nehéz emberek példájá
nál maradva: gondolatait, alappéldáit, sőt jellegzetes 
megfogalmazásait ma már közhasználatú érvként hasz
nálja a társadalmi közélet, jóllehet e fordulatok és gon
dolatok használóinak csak igen kis hányada látta szemé
lyesen a filmet. A siker tiszteletre méltó vívmány, de 
belső szerkezetét, minőségét is számba kell vennünk -  
ha már számolunk: „mellette” vagy „ellenében” dolgo-
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zik annak a vertikális mozgásnak, mely a közönséget 
magasabb ízlésszintre emeli?

Vagyis, azt hisszük, az új gazdasági mechanizmus 
szellemének a közönség természetes rétegződését szem 
előtt tartó és a szocialista kultúra irányában befolyá
solni akaró szemléletmód felelne meg. Ebben a szerke
zetben természetesen a „szuperfilmeknek” is megvan 
a maguk -  esetleg kitüntetett -  helyük, csupán az ellen

szeretnénk szólni, hogy ez a filmtípus, mintegy eltakar
ja  a közönségigényben bekövetkezett változásokat, en
nek az átalakulásnak fejlődésirányát, és feltartóztassa 
ezt az egészséges ízlésbeli, sőt világnézeti differenciáló
dást. Más szóval nem a szuperfilmekkel, még kevésbé 
az Egy magyar nábobbal van vitánk, mint inkább azzal a 
„hamis tudattal”, mely ezt az irányzatot kimondva 
vagy kimondatlanul kíséri.

HOZZÁSZÓLÁSOK AZ 
„IRÁNYZAT, MÓDSZER, STÍLUS” 
VITÁHOZ*

F öldén yi L á s z ló :  Ismét a realizmusról
A XX. Kongresszus gondolatfelszabadító hatása eredményeként az 50-es évek közepétől a marxista esztétikában el
addig nem tapasztalt méretű vita bontakozott ki, amely a szovjet esztétikusoktól és irodalomtörténészektől kiin
dulva végül is Európa valamennyi marxista művészetteoretikusát állásfoglalásra késztette. A magyarországi vita 
kezdettől szerves része lett ennek az eszmecserének, már csak azért is, mert Lukács György, akinek munkássága 
nálunk elindítója, külföldön lényeges motiválója volt a vitának, Magyarországon él, müvei nálunk összehasonlít
hatatlanul nagyobb szellemi hatással jelentkeztek. A kezdetben szervezeti formával alig rendelkező nézetek, a 
gyakran erőteljes szubjektív elfogultsággal jelentkező vélemények végül is jól kiépített állásokat hoztak létre, és a 
hatvanas évektől kezdve -  némi leegyszerűsítéssel szólva -  lényegében két tábor körvonalai bontakoztak ki. Az 
egyikben az esztétikának, ezen belül a realizmus problémájának irodalomtörténeti koncepciója érvényesült, a má
sikban az esztétikát, illetve az egész realizmus kérdést a filozófia részeként, az ismeretelmélet diszciplínájaként 
használták. A lassan már antagonisztikusnak tűnő ellentét korábban számos jelentős eredményt hozott. Napirendre 
került a realizmus beszűkült, béklyókba szorított fogalmának újraértékelése; a közismert engelsi realizmusmzgha- 
tározásnak már nem a definíciójába kellett beerőszakolni a művészi alkotásokat, hanem a meghatározái szellemét 
terjesztették ki és alkalmazták a művészet jelenségeire. Üj megvilágításba került a népiesség, a pártosság, a párt
irányítás kérdése. A használhatatlannak bizonyult kategóriákkal (forradalmi romantika, témaközpontúság, lakko
zott optimizmus stb.) ugyancsak a vita eredményeként tudtunk szakítani. Napirendre került a szocialista realizmus 
gazdag és sokoldalú értelmezése, az avantgardizmussal való kapcsolatának árnyaltabb, körültekintőbb értékelése; 
a polgári művészetről, ezen belül a dekadenciáról vallott szektás meghatározások (pl. egyértelmű rothadás stb.) 
revíziója. A két világháború közti időszak magyar szocialista művészetének összegyűjtése és publikálása nem ke
vésbé e folyamat eredményeként rögzíthető. A polarizálódás azonban már a frontok kialakulása pillanatában is 
potenciális veszélyt rejtett magában. Nemcsak azért, mert olyan anomáliát eredményezett, amelyben az esztétikai 
értékítélet és az irodalomtörténeti szemlélet teljesen elszakadtak egymástól. Hanem magával hozta azt a következ
ményt is, hogy az esztétikai kategóriák elméleti-gyakorlati lebecsülése eredményeként enyhén szólva „különös” 
kritikai nézőpontok, ítéletalkotások alakultak ki. Anélkül, hogy a vita idevezető útját elemezném, egyetlen problé
makört ragadnák ki. Ez a realizmus értelmezése körül kialakult ellentétes véleményekkel kapcsolatos. Az a tény, 
hogy a több mint egy évtizedig tartó vitának egyetlen olyan fázisa nem volt, ahol ezt a kérdést meg lehetett volna 
kerülni, arra enged következtetni, hogy jóval többről volt itt szó, mint azt bizonyos felszíni jelenségek láttatják.

Illés László, aki a vitában nemigen veszítette el a mértéktartást, és az egység megteremtésén őszintén fáradozott, 
még ő is így ír egyik cikkében {Új viták az avantgarde-ról, Kritika, 1964. 3. szám) : „A realizmus antirealizmus kon
cepciót képviselők jelenleg abban a helyzetben vannak, hogy korábbi merev tételeiket egyre-másra »modernizál
ják«, hajlékonyabbá igyekeznek azt tenni, anélkül azonban, hogy a realizmus filozófiai-ismeretelméleti értelmezését 
a művészetre vonatkozóan feladnák” . Én úgy hiszem, hogy ezt a „hajlékonyabbá tevési” szándékot inkább pozi
tívan kellene értékelni, mert a tét azért mégsem az volt, hogy ki veszít és ki nyer bizonyos pozíciókat, hanem a 
marxista esztétika ügye. Ahogyan tehát valóban ráfért a „modernizálás” az esztétikai értelmezésű realizmuselmé
letre, úgy ezt az önkritikus továbbfejlesztést segíteni kellett volna. Illés László idézett cikkében -  igen helyesen -  
ezt a végkövetkeztetést vonja le: „jelen esetben a realizmus fogalmát kell eredeti értelemben használni, azt kell rajta 
érteni, am it jelent, vagyis a valóság visszatükrözését ...” Majd így folytatja: „Az önkritikára természetesen mind
két oldalon... szükség van”. Csakhogy az önkritikára az állandó támadás, illetve gyakran a vitamódszer következ
tében aligha kerülhetett sor. A kezdeti párbeszéd ellenségeskedéssé változott, és mindkét pólust egyre inkább a be
szűkülés, a megmerevedés fenyegette.

Az Elméleti Munkaközösség ismeretes összefoglalása és Köpeczi Bélának a vitákkal kapcsolatos megjegyzései 
után (A szocialista realizmus vitájához, Társadalmi Szemle, 1966 január) sokan úgy gondolták, hogy a realizmus 
egész problémakörével kapcsolatban új irányból indulnak ki az újabb eszemecserék, az eddig kevéssé érintett terü
letek irányába. De Klaniczay Tibor cikke Stílus és módszer, Kritika, 1967 márc.) ismert álláspontját semmilyen té
ren nem módosítva, a már korábban kifejtett gondolatok szellemében ismétli. Ha most kissé hosszabban foglalko
zom cikkével, azért teszem, hogy bizonyos elvek tisztázásának fontosságára felhívjam a figyelmet.

•A  M TA  Irodalom történeti Intézete 1967. június 19.-én vitát rendezett. Sőtér István vitaindító tanulm ánya a Kritika 1967. 4. és 5 -6 . 
számában je len t meg.
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Kezdem azzal, amelyik a legkevésbé látszik fontosnak, a módszer kérdésével. Ezen belül -  a szerző gondolatme
netét követve -  további részletezésre van szükség, mert először bizonyos fogalomtörténeti kérdésfelvetésről van szó, 
majd pedig arról, hogy értelmezhetjük-e a módszert „általános”, „időtlen” jelenségként.

Ami az 1920-as évek szovjet irodalmára vonatkozó konkrét utalásokat illeti, Klaniczay Tibor idézetei távolról 
sem egyértelműek. Sőt! Az SZKP Központi Bizottságának 1925. évi irodalmi határozatára való hivatkozás egyál
talán nem igazolja a módszer-stílus azonosságát. Az egyenlősítést a cikk szerzője végzi el az „új stílus, vagyis új mód
szer” típusú összekapcsolással. Az említett 1925. évi határozat azt is leszögezi, hogy az irodalom és a művészet „kü
lönböző csoportjainak és áramlatainak szabad versenye mellett kell állást foglalnia. A kérdés minden más megol
dása formális és bürokratikus álmegoldás volna...” Két évvel később Lunacsarszkij a különböző „izmusokat” 
megnevezve egyenesen arra figyelmeztet, hogy az állam „a forma tekintetében minden egyes »növénynek« szabad 
fejlődést biztosít. Mindkét idézett gondolat tehát a forma és ezen belül többek közt a stílus problémájára vonatkozik, 
ami természetes is. Ugyanis gondoljuk meg, hogy volt avantgardista irányzat, amely egyenesen Oroszországban 
született, jó néhánynak pedig megfelelő talajt adott. Az új stílus türelmetlen sürgetőire vonatkozik tehát a jelentés, 
amely a módszerre bízza egy új stílus létrehozását.

Stílus és módszer egymástól nem független tartalmak. A húszas évek szocialista realista művészetének módszere 
létrehozza az új stílust is. Az anya, Csapajev, Tizenkilencen, Vasáradat, Optimista tragédia stb. művekben nemcsak a szo
cialista realizmus módszere érvényesült, hanem ezek a polgári művészettel szemben ténylegesen új belső formát, al
kalmanként új stílust is képviselnek. Merőben téves az az álláspont, amely szerint pl. Az anya vagy a Klim Szamgin 
akár a módszer, akár a stílus szempontjából egyenes folytatása lenne Balzac módszerének. A külső epikai formá
ban persze nem szemlélhetünk valami radikálisan újat. De a belső formában, a típusok felrajzolásában és hierarchi
kus viszonyában, a kompozitorikus megformálásban, a totális és partikuláris egységek viszonyában stb. igenis új a 
gorkiji realizmus, nem szólva most az eszmeiségről, mint a legalapvetőbb különbség kritériumáról. Klaniczay Tibor 
célzása a stílus későbbi elsorvadására helyes, de éppen ez egyre jobban beszűkülő és elsorvadó módszer következ
ménye volt. (Gondoljunk Zsdanov, L. I. Tyimofejev, A. I. Szoboljev és mások realizmus meghatározásaira a har
mincas és negyvenes években.)

A húszas évek szovjet irodalomtudományában valóban megsokszorozódik a módszer jelentősége, a korábbi írói 
vallomásokkal egybevetve lényegesen tudatosabbá válik, mivel az új, szocialista valóság művészi feldolgozása egyre 
kevésbé tűri az ösztönösséget, a spontaneitást. De hogy itt módszer-stílus azonosítási tendencia kezdene uralkodni -  
nem bizonyítható.

Ilyen vonatkozásban úgy tűnik, hogy a módszer valóban „általános”, „időtlen” jelenség. Ha Klaniczay Tibor 
egy így értelmezett, művészetek felett álló, idealista módon függetlenített módszerelmélet ellen lép fel, kritikája 
teljesen jogos. De ha a  módszert úgy fogjuk fel, mint eszközt és lehetőséget a mindenkor adott és konkrét valóság 
konkrét művészi megismerésére, akkor igenis azt állíthatjuk, hogy történelmi folytonosság jellemzi, amely egyenesen 
feltétele mindenfajta művészi tevékenységnek. Ellentmond-e ennek a szerző álláspontja, amely szerint a módszer 
„koronként változó” ? Ügy hiszem, hogy nem. Ellenkező esetben azt hirdetnénk, hogy az örökké alakuló, változó, 
fejlődő valóságot egyszer s mindenkorra adott, megmerevített módszerrel akarnánk feltárni. Ez a gondolat egyene
sen abszurd. Ámde ha a módszer változását azonosítjuk pl. a stílus változásával, sőt feltételezzük, hogy egy adott 
korszakban több fellelhető stílushoz hasonlóan a módszereknek is egy színes kavalkádjával állunk szemben, akkor 
éppen azt tagadjuk meg a módszerben, ami a lényege. A valóság feltárásának folyamatában, a lényeg és jelenség, 
a véletlen és szükségszerű összefüggésének bemutatásában, az okság-elv felkutatásában tartósan csak két út lehet
séges: a valósághoz közeledni, vagy attól távolodni. Ezért ha a művészi visszatükrözést történetileg vizsgáljuk, azt 
látjuk, hogy az egyre mélyebb megismerés szakadatlanul gazdagítja a módszert, és ez a megismerés újabb etapjait 
teszi lehetővé. Ezért metafizikus -  véleményem szerint -  a következő gondolat: a szocialistarealizmus-fogalom meg
alkotói „a művészi módszert korhoz kötött jelenségnek tekintették, hiszen éppen a korábbi polgári irodalommal 
szemben és egy új stílusú szocialista irodalom érdekében fejlesztették azt ki.” (31.1.). Itt inkább arról van szó, hogy 
a szocialista realizmus módszere egyszerre folytatása és megtagadása a korábbi művészi módszernek.

Vajon az általam fentebb leírt módszer azt jelenti-e, hogy művészi alkotó munka folyamatában ezt valami nivel
láló sémaként kell felfogni? Konkrétan: Homérosz, Dante, Shakespeare stb., mivel kimagasló művészek, egyúttal 
azonos módszersémák szerint dolgoztak? A valóság művészi feltárásának kettős lehetősége -  vagyis közeledés a va
lóság lényegéhez, illetve távolodás attól -  korántsem jelent valami szürke, sematikus azonosságot. Az ízlés, érdek
lődés, a fontosnak hitt kérdések sorrendje, a művészi egyéniség, a kortendencia, aktualitás, a világnézeti alapállás 
tágassága vagy szűk volta, a korszak tudományos közállapotai, bizonyos stílusok, műfajok előnyben részesítése stb., 
stb. a valóság feltárásának útját és szakaszait a legkülönbözőbb szempontokból ragadhatja meg. Itt a kettős lehető
ség csakis mint egy tendencia végeredménye állhat elő. Mint objektív következménye a fenti, zömében szubjektív 
mozzanatok érvényesülésének.

Az idézett cikk második kérdéscsoportja ismét a módszer, valamint a stílus és magatartás problémájával függ 
össze. Klaniczay Tibor szerint: „Reneszánsz, barokk, klasszicizmus, romantika stb. így tehát stílus is, módszer is, 
illetve a kettő egysége”. Majd később egyetértőén fogadja el ezek kiegészítésére a „lelki habitus” és magatartás, 
látásmód fogalmakat. A teljesség kedvéért ehhez veszem még Barta Jánosnak Klaniczay Tibor által idézett gondo
latát is, amely egy művészi korszak egységének feltételeit határozza meg. E szerint az egységet a „stílus egynemű
sége..., a művek funkciójának és az írói magatartásnak azonossága biztosítja”. A szerző álláspontját Barta János 
gondolatai -  véleményem szerint -  inkább gyengítik, mint erősítik. Ugyanis pl. a romantika „egysegét” kinek a stí
lusa biztosítja, milyen művészeké? Az arisztokratikus Kleisté vagy a plebejus Hugóé? Vagy kinek a „magatartása” 
jelzi a romantikát, Byroné vagy Hölderliné? Ezek a gondolatok közvetlenül utalnak Ernst Fischer megfogalmazá
sára (A nélkülözhetetlen művészet, 143. 1.), azonban éppen Fischer óv attól, hogy valami stílushomogenitást gondol
junk el ott, ahol maga a társadalom sem homogén. Tehát a fent idézett, szubjektivitással teli fogalmak inkább távo
lítanak a kérdés gyökerétől, mintsem közelítenének hozzá. Ilyen kiindulási alap után „joggal” kerülhet egymás 
mellé pl. a „barokk” Pázmány és a „barokk” Zrínyi; a „klasszicista” Berenice és a „klasszicista” Zaïre.
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? Üjból csak odajutunk, ahonnan kiindultunk: más a módszer és más a stílus. Goethe követelése: „Halj meg, és 
szüless újra!” (Stirb und werde) kiválóan alkalmas parancs a stílussal szemben. Mert minden igazán új tartalmat 
felmutató művész rendszerint a stílust is megújítja. (De stíluson művészi kifejezési eszközöket és kifejezési módokat 
értek.) A módszer azonban nem halál és újjászületés kérdése, hanem differenciálódás, amelynek mozgási terét és 
irányát a világnézet szakadatlanul befolyásolja és fejleszti.

Ezzel odaérkeztem, ahová a két fenti kérdés elvezet: a realizmushoz. Mivel az utóbbi időben eléggé gyakorivá 
vált konstruált kijelentéseket és definíciókat céltáblaként felállítani, és azt egyesek kijelentésének és definíciójának 
feltüntetni — ha az ismétlés hibájába esem is -  a realizmusprobléma megfogalmazóját, Lukács Györgyöt idézem 
(A realizmus problémái. 10—11.1.) : „bár a realizmus és a realizmusellenesség ellentéte a maga általánosságában alap
vetően jellemzi minden idő irányharcait a művészet területén, mégis... minden kor realizmusa (és realizmuselle- 
nessége) az illető kor saját, sajátos körülményeinek talajából nő ki... Ha, mint azt a szellemtudománnyal vadhá
zasságban élő vulgárszociológia teszi, az úgynevezett stílusban látják az esztétikai fejlődés kategóriáját..., ha ennek 
megfelelően a realizmusban csak egyikét látják a folyton változó sok stílusnak, akkor mindenekelőtt eltűnik az alap
vető esztétikai kérdés, a művészet viszonya az objektív valósághoz, s vele a művészethez való kritikai állásfoglalás
nak objektív kritériuma”. Lukács György legújabb művében ugyanezt a problémát — bár más aspektusból és más 
szavakkal — hasonlóan világítja meg (Az esztétikum sajátossága, I. k. 522. 1.): „Minden egyes művészet realista jel
legéről van szó, arról a gyakran kifejtett meghatározásról, amely szerint a művészet konkrét fejlődésében a realiz
mus nem egy stílus a sok közül, hanem az általában vett ábrázoló művészet alapvető jellegzetessége, és a különböző 
stílusok csak a realizmus körén belül differenciálódhatnak. E meghatározásban tartalmilag főként a realizmus fogal
mának tágassága jelent újat...”

A két idézet alapján könnyen kiviláglik, hogy az általam fentebb leírt módszer-megfogalmazás a realizmus, illetve 
negatív értelemben a realizmusellenesség módszere. Klaniczay Tibor tanulmányában -  éppen a módszer-stílus 
koncepció következtében -  nyoma is alig van a művészi hanyatlás (dekadencia) kérdésének; hiányoznak a követ
kező, a művészet lényegét érintő problémák: a művészet visszatükröző funkciója; művészet és valóság; művészet és 
igazság; művészet és pártosság stb. És ez nem véletlen, ugyanis a stílus-módszer kategóriájába ezek egyszerűen nem 
férnek bele. Valljuk meg nyíltan, ebből az elvből a szocialista realizmus sem vezethető le. Ugyanis éppen a szerző 
állította, hogy a szocialista realizmus stílusa még nem alakult ki. (E megállapítás is igen labilis !) De akkor mit takar 
a fogalom második tagja? Ha a realizmus nem stílus -  módszer? (Ha igen, ebben egyet is értünk.) A koncepció kö
vetkezetlenségét, kitöltetlen hézagait is jól érzékelteti a következő idézet (36.1.) : ,,... milyen izgalmas feladat volna 
elemezni, hogy... a homéroszi eposzokban, a Dióim commediában és a Comédie kumaineben mi az esztétikailag kö
zös...” Ám ez az óhaj nem realizálódik, mert ha ezt a „közöst” ki akarná mutatni, az eredmény nem a stílus-mód- 
szer-magatartás lenne, hanem a realizmus.

A módszer a realizmusnak csak egyik oldalát jelenti, a művészi gyakorlat területéről közelít. Ugyanakkor a realiz
mus a művészi gyakorlatot és módszert leíró elmélet is, amely történetiségét tekintve feltehetően később fejlődött ki. 
A realizmusnak, mint a módszer elméletének állandó továbbfejlesztői közt nemcsak a művészeket találjuk, hanem 
az esztétikával foglalkozó teoretikusokat is. Marx, Engels, Lenin, valamint a 20. század marxista esztétikusai ezt 
az állandóan gazdagodó realizmuselméletet többek közt egy minőségileg új fázissal, a szocialista realizmus elméle
tével gazdagították, miközben elvontan vagy konkrétan következetesen kimutatták az ezzel szembenálló realizmus
ellenes vonal hamis, a valóságtól elvezető tendenciáját. A realizmus tehát a valóság művészi feltárása módszerének és az 
ebből elvont elméletnek dialektikus egységeként is felfogható. Nyilvánvaló, hogy a realizmus ilyen meghatározása eleve ki
zárja a stílussal való azonosítást. De az is evidenssé válik, hogy ha bármiféle stíluskutatást akarnánk végezni, ez 
csak az így értelmezett realizmuselmélettel a legszorosabb összefüggésben mehetne végbe. És ez nemcsak nem zárja 
ki, de eleve feltételezi, hogy a realizmus és a realizmusellenesség történelmi vonulatában a módszer mint egy stílus 
hordozója jelenhetett meg. Amikor ezt elismerjük, ezzel semmi olyat nem mondtunk ki, hogy művészet és realiz
mus, illetve realizmusellenesség és nem-művészet (rossz „művészet”) azonos fogalmak. Tehát pl. dekadens műal
kotások nem a művészet fogalmától távolodnak, hanem a realizmustól. De mivel az irányzatok és módszerek, stí
lusok és megragadott élettartalmak közt rendkívül szoros a kapcsolat, ezek egymásra is hatnak, egymást is kölcsö
nösen gyengítik-erósítik.

Az eddigiekben csupán az volt a szándékom, hogy az esztétikai vita igen szétágazó területéről egyet, a realizmust 
emeljem ki. A vita sok pozitívuma mellett negatív következményeket is magával hozott. S jelen pillanatban két 
feladat sürgős megoldását tartanám szükségesnek. Az egyik: a filozófusok, esztéták és az irodalomtörténészek közti 
konstruktív párbeszéd megindulása; a másik: a pozitív és negatív eredmények tanulságait levonva újra hozzákez
deni a realizmus problémájának tisztázásához. À Kritika 4. és 5-6. számában Sőtér István tollából két cikk látott 
napvilágot, (Az irodalmi irányzatokról ; Irányzat és módszer), amely minden reményre feljogosít, hogy a holtpontra 
jutott esztétikai vitát újból ki lehet billenteni befagyasztott helyzetéből. Sőtér István, bár a megmerevedett két front 
tényét hangsúlyozottan aláhúzza, mégis arra törekszik, hogy a lényeges elvi álláspontok feladása nélkül munkál
kodjék egy remélt és mindenképpen időszerű új egység kialakításán.

Az irodalmi köztudatban kialakult realizmusfelfogásnak két, egymással szemben álló meghatározása ismeretes. 
Az egyik szerint a realizmus esztétikai kategória, a másik szerint történeti. A szerző állásfoglalása —igen helyesen — 
mindkét fogalom létezését elismeri, mindkettőnek fontos funkciót tulajdonít. Azonban rögtön itt szeretnék egy 
megjegyzést tenni. Véleményem szerint kissé merev az olyan szembeállítás, amelyben a realizmustól, mint eszté
tikai kategóriától megtagadjuk a történetiséget. Ez implicite valóban sokakban kialakíthat egy olyan véleményt, 
hogy az így értelmezett realizmus történelem feletti, esetleg a priori fogalom, amely időhöz, térhez, konkrét műal
kotásokhoz nem kötve, húzódik Homérosztól mondjuk Semprunig vagy William Styronig. Ezzel szemben az eszté
tikai kategóriaként kezelt realizmus is történeti, hasonlóan az esztétika többi kategóriájához. Mert jóllehet a realiz
mus és realizmusellenesség kitapinthatóan végighúzódik minden irányzaton, mégis minden időszak irányzatának 
realizmusa magából a korból, a történelmileg-társadalmilag meghatározott korból érthető és magyarázható meg. 
Ügyszintén -  mint majd erre később kitérek -  minden egyes irányzat módszere valamilyen összefüggésben áll a tár
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gyalt realizmussal. Amit én Sőtér István cikkében nagyon fontosnak tartok, annak elismerése, hogy módszer, irány
zat, stílus össze nem keverhető, egymást nem helyettesíthető fogalmak: „Téves tehát az a felfogás, mely módszert 
és stílusirányzatot helyez egymással szembe... Az irodalmi irányzatoknak az alkotói módszer is, a stílus is: része 
csupán.” (5. 1.) A hierarchikus viszony pontos megállapítása (a Klaniczay Tibor gondolatmenetével ellentétben) 
lehetőséget nyújt az esztétikai kategóriaként jelentkező realizmus felvázolásához. Ezt ugyanis Sőtér István bár el
vileg elismeri, de nem dolgozza ki. E hiánynak természetszerűleg azonnal jelentkezik a következménye, amely ki
mutatható ellentmondáshoz vezet. Ennek egyik oldalán az a tétel áll -  korábbi viták reminiszcenciájaként -,hogy 
a realizmus és realizmusellenesség fogalmával mit sem tudunk kezdeni. Ugyanakkor tanulmányának számos helyén 
hangsúlyozottan aláhúzza, hogy minden irányzaton belül létezik helyes és hamis tükrözés; hogy az irányzatok vizs
gálatánál esztétikai kategóriákat kell érvényesíteni (és ezek közé a szerző által is elismerve a realizmus is beletarto
zik); hogy ezek segítségével képesek vagyunk „végső értékelést” adni; hogy minden irányzat sajátos módszerében 
esztétikai kategóiiák terét kell szemlélnünk stb. Kimondatlanul is (illetve körülírva) itt van tehát a probléma gyö
kere, és ennek kibontása, pontos körülírása számtalan zavart képes eloszlatni. Ezek közül csak néhányat említenék.

Az egyik rögtön az, hogy a művészi visszatükrözés adekvát vagy inadekvát volta egy konkrét művészi irányzat 
(pl. romantika, naturalizmus, impresszionizmus stb.) módszeréből egyedül és önmagából nem vezethető le. Vilá
gosabban szólva: pl. a klasszicizmus tipológiájából, mely köztudomásúan a shakespeare-i egyedi-érzékletességgel 
szemben inkább az elvont-általános felé tendál, természetesen anélkül, hogy elhagyná a művészi különösség terü
letét, -  nem lehet csak úgy egyszerűen következtetni a visszatükrözés minőségére. Ügy hiszem, ennek nem mond 
ellent Marx Lassale-hoz írt kritikája sem, aki többek közt azért marasztalja el a Franz von Sickingen című drámát, 
mert benne sok a schillerkcdés, ahelyett hogy inkább shakespeare-i lett volna. Itt ugyanis a visszatükrözés minősége 
csak potenciálisan van adva, amelyet a tehetség, a szemlélet stb. jelentősen módosíthat. Lassalle-nak nem sikerült 
a schilleri módszer alkalmazása, viszont Schiller mégiscsak megírta Luiza Miller drámáját. Részben arról van szó, 
hogy egy konkrét történelmi irányzat módszere segítségével képesek vagyunk az illető irányzat elvei, doktrínái -  
úgy is mondhatnám, hogy sajátos és egyéni művészi ismeretelméleti tételei -  alapján megragadni az ábrázolás tár
gyát. Másfelől viszont ez a módszer a maga sajátságával belép egy általánosabb szféra területére, tehát kapcsoló
dik egy magasabb rendű módszerhez.

Az említett esztétikai szféra, illetve ennek egyes kategóriái a maguk elvont általánosságában nem alkalmazhatók, 
csakis a konkrétan vizsgált irányzat konkrét módszereivel és műalkotásával kapcsolatban. De az így alkalmazót 
esztétikai kategóriák lehetőséget nyújtanak ahhoz, hogy nemcsak egyes irányzatok és módszerek értékelését végez
zük el, hanem irányzatokat és módszereket egymással összevessünk, köztük -  ahogyan Sőtér István mondja -  érté
kelési sorrendet állapítsunk meg. Pl. a futurizmus módszeréből kiválóan meg lehet érteni a futurista irányzat lénye
gét. Az expresszionizmus módszere ugyancsak megfelelően feltárja az irányzat minden kérdéskomplexumát. De 
már pusztán a két módszer ismerete nem elégséges ahhoz, hogy eldöntsük az egyik vagy a másik magasabbrendű- 
ségét, különösen akkor, ha a doktrínák és elvek az irányzaton belül ellentmondanak az egyes művészek gyakorlat
ban alkalmazott módszerének. E tény újból arra figyelmeztet, hogy az egyes irányzatok módszere közvetlenül kap
csolódik az esztétika területéhez. Ezért nem tartom a magam részéről szerencsésnek pl. a jobb- és baloldali expresz- 
szionizmus elnevezés használatát. Ezzel ugyan megjelöltük az illető művész pártállását, csakhogy ez igen laza kap
csolatban áll az általa választott és alkalmazott módszerrel. És főleg nem minősíti magát a módszert. Majakovszkij 
és Marinetti módszere a számos különbség ellenére is a futurizmus irányába tendál. És ha az 1917 utáni Majakovsz
kijt akarom összevetni Marinettivel, köztük a művészi-esztétikai különbséget nem a pártállás, hanem a túlhaladott 
(és a szocialista realizmust vállaló), illetve a megtartott módszer különbsége adja. Ez persze nem helyettesítheti 
azt a más vonatkozásban döntő különbséget, amely abban jut kifejezésre, hogy a szovjet költő kommunista, Mari
netti fasiszta lett. Ez az elválasztható kettősség Picasso vagy Léger esetében egy művész életén belül is érvényesül
het. Kommunista pártállásuk mellett ugyanis megtartották korábbi művészi módszerüket, és ez okozza azt a szám
talan dilemmát, ami művészetükből fakad.

Következtetésem ismét csak odajut, hogy nincs olyan művészi módszer, amelyik ilyen vagy olyan módon ne kap
csolódna az esztétikai kategóriákhoz (így a realizmushoz), mint ahogy minden esztétikai kategória a művészi mód
szerek révén műalkotásban ölt testet. A művészetek vonulatában, történeti fejlődésében kell lenni, és van is egy 
összefüggő és nagyjából, csak nagyjából összefüggő tendencia, amely ebben a történetiségben bizonyos egységet biz
tosít. Ez a tendencia nyilvánvalóan a legszorosabb kapcsolatban van az ismeretelmélettel. Sőtér István idézett ta
nulmányában többször is leszögezi, hogy az irányzat nem esztétikai kategória. Mi teszi szükségessé a realizmus fo
galmának közbeiktatását? Az, hogy az egyes irányzatoknak alig vagy egyáltalán nem lehet levezetni az ismeretel
mélettel való közvetlen kapcsolatát. Ahhoz, hogy pl. a klasszicizmust, romantikát kapcsolatba hozzuk a visszatük- 
rözéssel összefüggő ismeretelmélettel, egy esztétikai kategóriára, mint közvetítő közegre van szükség. Ez a realiz
mus. Lukács György Az esztétikum sajátosságú ban arról ír, hogy ennek a realizmusnak egyes korszakokban más és 
más a megnyilvánulása. így pl. egyik konkrét megjelenési formájának tartja a szimbolikus és allegorikus ábrázolást 
(ez utóbbit pl. a manierizmusban is felfedezhetjük), vagy a naturalista és formalista megjelenítést stb.

Milyen tények igazolják, hogy az így felfogott, tehát művészet és ismeretelmélet közt közvetítő szerepet betöltő 
realizmus nem esik egybe, nem azonos az irányzattal, és ugyanakkor nem is egy attól független, „örök realizmus” ? 
Minden irányzatnak konkrét stílus, modor, nyelv stb. felel meg. A realizmus ilyennel nem rendelkezik. A realiz
must „nem köti semmiféle stílushoz való ragaszkodás vagy tőle való idegenkedés”. Nincs tehát „realista stílus” 
általában, mert a stílus sem nem esztétikai kategória, sem nem az ismeretelmélettel kapcsolatot tartó fogalom. Rea
lista stílusról abban az értelemben beszélhetünk, mint amely bizonyos művészi jegyek összessége formájában jelenik 
meg a 19. századi realista irányzatban. Továbbá minden irányzat módszere részben vagy teljesen más, mint a ko
rábbi. Csak ebből nem lehet levezetni egy műremek evokatív hatását, vagy egy elavult, de esetleg saját korában je
lentősnek tartott mű elhibázott művésziségét. Főleg az avantgardizmussal kapcsolatban nincs viszonyítási lehe
tőség. Relatívvá válik minden korábbi vagy új érték, ha a realizmust kiiktatjuk. Ugyanis minden aspektus alapján 
állíthatjuk azt, hogy,mondjuk,a szürrealizmus értékesebb irányzat, mint a dadaizmus? Vagy minek alapján tudjuk
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kimutatni, hogy a művészetek fejlődésének történelmi szakaszában melyik az, amelyik betölti a művészet egyik 
alapvető küldetését, az ember önmegismerését, és melyik az, amelyik nem felel meg ennek a küldetésnek. Csak egy 
példára hadd hivatkozzam. Ha a Godnt-ra várva műbe valamilyen modern, 20. századi mély humanizmust érzünk 
vagy magyarázunk bele, akkor értelmetlenné válik Az elvarázsolt lélek humanizmusáról beszélni, mert az egyik és a 
másik közt semmiféle dialektika segítségével sem tudunk összefüggést kimutatni. Tehát nem az ez-is-az-is, hanem 
vagy az egyik, vagy a másik alternatívával állunk szemben.

A terminológiai kérdések tisztázása nem formális igény, hanem lényegi követelmény. Az eddigiekből is kiderült, 
hogy a realizmus kategóriáját nem lehet lomtárba lökni, mert az a marxista esztétikának egyik legfontosabb eleme. 
S ha ez elfogadható tárgyalási alapnak, akkor -  egy lépéssel tovább menve -  azt is látnunk kell, hogy ha a valóság 
visszatükrözése szempontjából a módszer megragadása döntő kérdés, úgy a valóság művészi visszatükrözése szem
pontjából a művészi módszer problématikája sem lehet elhanyagolható szempont. Amit én Sőtér István tanulmá
nyában kifogásolok, az ennek az általa is elfogadott realizmusmódszernek a kidolgozatlansága. Hogy világosab
ban fogalmazzak: véleményem szerint határozottan és egyértelműen felvethető itt a kettős módszer kérdése. Neveze
tesen az egyes irányzatokon belül érvényesülő alkotói módszer (ezt dolgozza ki részletesebben Sőtér István), vala
mint az ezeket kritikailag összefoglaló, ezeket a művészi megismerés legáltalánosabb törvényeivel összekapcsoló 
realizmus módszerének kérdése. Az egyértelműség érdekében egy újabb példát említek. Az avantgardista irányza
tokban oly gyakran használt tér és idő felbontása, az ún. belső monológ, vagy akár az action gratuite közismert 
irányzatok módszerei, ábrázolási eljárásai. De ezeknek a módszereknek végső helyességét -  vagy ahogy Sőtér István 
írja: végső értékelését -  csakis az a viszony tudja igazolni vagy megcáfolni, amely ezeket közvetlenül összeköti a 
realizmussal. Mivel ez a viszony művészileg a műalkotásban revelálódik, az esztétikai elemzés és az irodalomtörté
neti műelemzés egymástól szétszakíthatatlan egységben valósulhat meg. És csak ezen belül kerülhet sor a stílus, a 
magatartás, a művészi vallomás stb. egész problémakörének vizsgálatára. Ez a rangsor az objektív értékhierarchiá
ból fakad, melynek gyakori megsértése, az egyik vagy másik elem önkényes előtérbe állítása az eddig folyó viták 
egyik következménye volt.

A kettős módszer elvének egységben megvalósuló alkalmazása számos torzítást szüntethet meg a kritikusi gya
korlatban. Egy-egy műalkotás eszmeiségének és művésziségének más-más szempontú értékelési elvi lehetőséget 
biztosít pl. a sematizmusnak és a formalizmusnak egyaránt. A dekadencia és az avantgardizmus megítélésének oly
annyira szélsőséges végletei részben szintén ebből erednek.

A módszer egész kérdéskomplexuma más vonatkozásban közvetlenül felveti a világnézet kérdését. Nem véletlen, 
hogy a legnagyobb művészek ezt többnyire világosan látták. De éppúgy nem tartom véletlennek, hogy a 20. század 
dekadens írói többnyire megkerülték ezt a kérdést, és a módszert pusztán mint technikai eszközök együttesét hasz
nálják, ami természetesen hozza magával hőseik világnézeti arculatának elvértelenedését. Történetileg vizsgálva 
a kérdést, korántsem lenne érdektelen kimutatni azt, hogy az egyes irányzatok módszerének világnézeti telítettségi 
foka milyen viszonyban áll az irányzatban létrejött műalkotások artisztikus hatásával.

Vajda György Mihály: I rá n y z a t és m ódszer

(Hozzászólás Sőtér István referátumához)

Meggyőzőnek tartom Sőtér István álláspontját, amely szerint az irodalom és a művészetek jelenségeit az irányzat, 
a módszer és a stílus kategóriáiban tartja megragadhatónak; — instruktívnak, ahogyan e kategóriák bonyolult 
összefüggéseit történeti példáin feltárja. Fejtegetéseiből és példáiból kitűnik, hogy az irányzat az irodalmi jelensé
gek történeti vizsgálatában alkalmazható fontos eszközként, a módszert a valóság megismerésére és művészi ábrázo
lására irányuló eljárások együttesének kell tekintenünk, míg a stílust a mű formai elemei együttesének kell tarta
nunk. A létrehozott műalkotás mindhárom kategória felől megközelíthető, mindháromnak az alapján vizsgálható. 
A valósághoz való viszonyáról elsősorban a módszere ad felvilágosítást: a módszer központi kérdése a művészi 
visszatükrözés. Elmondhatjuk, hogy mindhárom kategória jelentésének további tisztázása, fogalmának egyértelmű 
meghatározása egyik fontos feladatunk.

így például állást kell foglalnunk abban a kérdésben, hogy a hasonló módszer alkalmazásával és hasonló stílus
eszközök felhasználásával történetileg jelentkező művészek csoportjait, műalkotások sorát mindig egy-egy irányzat 
reprezentánsainak kell-e tekintenünk, mondjuk egy átfogóbb és egy kevéssé átfogó irányzaténak, vagy tartsuk fönn 
az irányzat nevet csupán a nagyon kiterjedt, hosszú ideig fennmaradó és aránylag világosan kialakult jelenség
sorok számára ? Nyilvánvaló ugyanis, hogy pl. a klasszicizmus lényegesen átfogóbb, kifejezettebb, a jelenségek sok
kal nagyobb számára kiterjeszkedő irányzat, mint mondjuk a biedermeier; hogy a századunk 20-as éveiben 
elterjedő ún. dokumentumirodalom mint az alkotómódszer és a stíluseszközök bizonyos fajta kapcsolata nem 
egyenlő volumenű és jelentőségű pl. a romantikával, de még a naturalizmussal sem. Egyformán, illetve egyenlő 
rangon irányzat-e mindegyik, vagy az egyik irányzat, a másik módszer, amely nem eléggé általános ahhoz, hogy 
egy irányzat módszere legyen, vagy nem eléggé elterjedt ahhoz — térben, időben és különböző művészeti területe
ken -, hogy irányzatként jöjjön számításba? E kérdés tisztázásában, azt hiszem, az összehasonlító irodalomkutatás 
és művészettörténet eljárásainak alkalmazására tág lehetőség nyílik, s fontos feladatuk, hogy nemzetközi vizsgá
lataikkal segítsék a végleges megoldást.

Egyetértek a referátumnak azokkal a fejtegetéseivel, amelyekben bemutatja az irányzatok bonyolult összefüggé
sét történelmi-társadalmi alapjukkal, részben azt bizonyítva a francia XVII. század példáján, hogy egyazon kor
ban és környezetben a különböző művészeti ágak területén más-más irányzatok stílusjelenségei egyszerre vannak
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jelen, illetve ugyanazon művészeti ágon belül is különböző irányzatok stílusjegyei figyelhetők meg. Az irányzatok 
együttélésének sokszor úgy vagyunk tanúi, hogy amikor az egyik, a fejlődés szerint későbbi már hanyatlik, a korábbi 
esetleg még mindig virágzik tovább. Balzac, Stendhal, Victor Hugo -  és hogy folytassuk a sort: Heine, Chopin, 
George Sand -  valóban kortársak voltak, romantikusok és realisták, s Balzac és Stendhal már meghaltak, sőt maga 
a realizmus dekadenciája is megindult már 1848 után, midőn 1862-ben a francia romantika reprezentatív regénye, 
A nyomorultak megjelent. Időben később, mint a Madame Bovary, sőt később A romlás virágainál. A fejlődés egyen
lőtlensége az irányzatok élete szempontjából nemcsak a különböző művészeti ágak között, hanem egy területen, 
sőt egy műfajon belül is megmutatkozik.

Mivel a stílus az irányzat, az egyedi mű formai jegyeinek összessége, a műalkotás megjelenési formája : a műalko
táson ez a legszembetűnőbb. Holott tudvalévőén nem ez a lényeg, hanem a belső forma, a szerkezet és a bennük és 
általuk megnyilvánuló élettartalom. A formai és stílusjegyek hozzá vannak kötve a mű mesterségbeli részéhez, 
a képzőművészetben ténylegesen, az irodalomban képletesen mintegy a „manualitáshoz”, ,,ezek azok a fogások”, 
amelyeket egy új művész a régitől megtanul, a fordulatok, amelyeket az író régi mesterek nyomán elsajátít és 
magáévá tesz, örököl. Ez az oka, hogy különböző korok művészei között hasonló stílusjegyeket, hasonló formai 
eszközök használatát lehet kimutatni, s hogy az olyan felületes és felületi hasonlóságok összehordására, mint 
amilyeneket pl. G. R. Hocke könyveiben találunk, sor kerülhet. Holott bizonyos formák, fordulatok, „toposzok” 
újrafelhasználása valamely más korban és egészen más élettartalom megnyilvánítására, semmiféle mélyebb össze
függésre nem utal. A század eleji primitívek és a valódi primitív művészet között olyan értelemben, hogy ugyanazt 
az élettartalmat akarták volna megnyilvánítani hasonló eszközökkel, semmiféle kapcsolat nem volt. Schiller fogal
mait használva az eredeti, „naiv” primitívekhez képest a neoprimitívek a „szentimentális” művészet körébe tar
toztak, akár maga a Schillernél példának hozott Gessner, akiről ő azt mondja, hogy vágyódott az egyszerű élet 
után, amelyet ábrázolt. Ha azonban a valamely irányzatra valóban jellemző formai és stílusjegyeket vesszük, ezek 
mögött nemcsak közös élettartalom van, hanem közös módszer is az élettartalom formába öntésére. így a módszer
ben következésképpen legtágabb értelemben egyúttal mindig benne foglaltatik a valósághoz való viszony, a művész 
valóságábrázoló törekvése, a mű valóságábrázoló funkciója.

A módszer kérdéséhez hozzátartozik tehát legfontosabb mozzanata, hogy a művész hogyan mutatja be a való
ságot, milyen attitűdje van vele szemben, hogy a mű miként tükrözi azt, és miként közvetíti másokhoz, amit ábrá
zolni feladata. Sőtér Istvánnak igaza van abban, hogy a valóság adekvát ábrázolására a realista módszer a legalkal
masabb, de el kell fogadnunk a történelmi tapasztalatok alapján azt a megállapítást is, hogy a romantikus módszer 
sem szükségszerűen valóságellenes, sőt vannak a valóságnak olyan eseményei, vonatkozásai, módosulásai, amelyek
nek ábrázolására ez a módszer különösen alkalmas, amelyek ezzel a módszerrel különösen szemléletessé, amelyek
nek mondanivalója ezzel a módszerrel különösen hatásossá tehető. Miért használnának egyébként nagy realista 
alkotók olykor romantikus módszert, mint pl. Balzac a Szamárbőrben, vagy Gorkij fiatalkori novelláiban, amelyek
ben váltják egymást a realista módszernek, mint a Mélyben vagy a 26férfi, egy nő és a. romantikus módszerűck, mint 
az Izergil anyó meséi ? Sőt e novellák egyik legszebbjében és leghumánusabbjában, a Cselkasban nem érezzük-e a 
mélységesen realista élet és emberábrázolás, a hallatlanul finom és biztos pszichológia mellett, vagy annak ellenére 
a romantikus légkör elemeit is; nem vegyül-e magának Cselkasnak reálisan nagyszerű alakjába a romantikus hős 
néhány vonása? A realista módszer és a romantikus, úgy tűnik, az irodalmi ábrázolásnak, különösen a típusalko
tásnak két egymással ellentétes, de olykor mégis egymással érintkező alapmódszere, s az irányzatok (és stílusesz
közeik) hol az egyik, hol a másik módszerhez való közelebb állásról tanúskodnak. A közelebb állás semmiféle törté
neti rendező elvként föl nem használható, semmiféle „hullámteória” vagy hasonló nem alapítható reá. De magya
rázza olyan irányzatok vagy stílustünetek egyidejű megfigyelhetőségét, mint pl. a XX. század fordulóján a natu
ralizmus, a szimbolizmus, az újromantika, a szecesszió, s ezeknek összekapcsolódása, egybefolyása, elkeveredése, 
vagy váltakozása különböző egykorú alkotóknál, vagy egyazon művész munkásságán belül. Zola utolsó ciklusának, 
az Evangéliumoknak módszere sem azonos már a Rougon-Macquart ciklus módszerével, Strindberg naturalista 
drámáit más módszerűek követik, melyeket az expresszionizmus előfutárainak csak a később belőlük az expresszio
nisták által átvett módszerbeli vonások miatt lehetne tekinteni, még inkább az átvett formai jegyek miatt, de hát 
tudjuk, hogy a mozgalomhoz Strindbergnek semmi köze sincs, ha az expresszionizmust történeti irányzatnak 
tekintjük, mely keletkezett és elmúlt, Strindberg nem tartozott a keretébe. S Hauptmann is ugyanannak a kritikai 
szellemű szociális elégedetlenségnek és együttérzésnek adott hangot, váltva és párhuzamosan írt fiatalkori natura
lista tragédiáival, újromantikus költői színjátékaival és realista módszerű és túlnyomórészt olyan stíluseszközöket 
is alkalmazó vígjátékával. Közülük a valóság adekvát ábrázolása szempontjából a vígjáték, A bunda emelkedik ki, 
de még a naturalista történeti dráma, a Florian Geyer is közelebb marad ehhez, mint bármelyik újromantikus szín
játék, a Hannele mennybemenetele (szociális tartalma ellenére) vagy — még kevésbé — Az elmerült harang.

Vitáinkban nem szabad szem elől tévesztenünk, hogy a művészet elméleti problémái a gyakorlattól elválasztva 
értelmüket vesztenék. A művészet élő gyakorlatát pedig az jellemzi, hogy mindig újra törekszik, szakadatlanul új 
utakat keres, a becsületes művészeknek azon meggyőződése szerint, hogy koruk valóságának ábrázolása, ennek ke
retében az ember és a világ hűséges bemutatása, az igazság pártos kimondása és megismertetése a céljuk. Ehhez 
ismerniük kell és fel kell használniuk a megismerés és az ábrázolás módszeres eljárásait, lehetőségeit, s ebben a ré
gebbi korok tapasztalatait általánosító elmélettől és történeti kutatástól egyaránt sok segítséget kaphatnak és kapnak 
is. Az elmélet és a kutatás célja tehát nemcsak a tudományos megismerés, hanem maga a művészet élő gyakorlata.
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Bata Imre: Egy közép-európa i regénytípus

(  Mihail Sadoveanu válogatott müvei magyarul)
Van a regénynek egy típusa, amely mutassa bár első közelítésre a balzaci jegyeket, mégis erősen különbözik. Mo
numentális és kiterjedt, roppant tárgyszerűségében is szigorú körvonalakkal bír, mert nagyvonalúan komponált, 
emberalakjainak különössége az egyéniben társadalmi folyamatokat reprezentál, szerkezetét a kauzalitás határozza 
meg, mégis a természet ismétlődése szerint tagolt, s nem tudhatni, zártságát az okozatiság és ismétlődés vagy az 
anyag különös természete kölcsönzi-e. Mert szétindázó kiterjedtségében is karcsú zártságot juttat kifejezésre. Egy- 
egy epizódja -  s mily gyakran elkalandozik az ilyen regény szerzője! - , olykor egyetlen természetleírása végtelen 
mélységekbe vagy magasságokba nyit távlatot, s az olvasónak mindig az a benyomása, a regény zárt világa és az 
■egyetemes külső világ közt nincsen semmi kiterjedésbeli különbség. Sőt! Nem az a valódi világ, amelyikben az 
olvasó kezében tartja a könyvet, de az a másik, amely ama nyitott könyv jóvoltából tárulkozik ki előtte. Végtelen 
távlataival, csillagaival, növényeivel, állatvilágával és emberi társadalmával. -  Sadoveanu regényeire gondolunk.

Szeretjük ezt a regénytípust eposzinak mondani, holott egyáltalán nincsen köze közvetlenül az eposzi formához. 
Igaz ugyan, miként az eposz, ez is teremtett világnak tűnik fel, s teremtett voltát a szerző el nem titkolja, mert a mű
vet a valónál is valóbbnak tudja. De az eposz is csak hozzánk képest teremtett világ. Minthogy a mítoszszöveg, 
a szertartásnyelv egyidejűleg éppúgy a valóság része lehetett, miként a 18. század végétől kezdve a prózaregény 
világa is természetesen simul bele az életközegbe. Ama regénytípus azonban valóban teremtett világ. S nem is ro
mantikus értelemben, noha romantikusnak is véljük néha. Közép-Európában találjuk tiszta képletét. A feudális- 
paraszti, késedelmes fejlődésű országokban. Egy Reymontnál, egy Móricz Zsigmondnál, de leginkább Sadoveanu- 
nál éppen. Vagy a magyar Szabó Pálnál.

Számos teóriája van a regénynek, de ezt a közép-európai regénytípust egyik se vette kellőleg figyelembe. Az eposz 
meg a regény közt találjuk a helyét, s igen tanulságos forma, mert a nemzetalakulás, de még inkább a nemzetté 
válni törekvés kísérő vagy előző jelensége. Ennyiben feltétlenül az eposzhoz hasonlatos. De mennyire más is, hi
szen merőben különbözők a kései nemzetté alakulás történelmi-társadalmi vonásai. -  A késettség jele, már a regény
típusban magában, hogy a történelmi tárgy szerelme együtt jelenik meg általa a közvetlen jelen ábrázolásának 
bensőséges igényével. Semmi distancia történelem és jelen között. Mert a történelmi tárgy jelenléte itt egyáltalán 
nem romantikus vonás, magának a realitásnak a minőségéből következik természetszerűen. Mert az effajta regény
nek egyetemes tárgya van, a természetben élő ember és környezete, közép-európai összefüggésben ez egyben a feu
dális társadalmi rendet jelenti, a változatlanul jelenlévő nemességet és a statikus paraszti világot. Magát az állni 
látszó időt. S ez az időtlennek feltűnő stagnálás természetesen tartalmazza azt, ami másutt történelemnek látszik. 
Hiszen a történelem itt nem múlt, amit fel kell idézni, de a jelenlétben magában adott valóságréteg. A históriai 
levegőt, egy elmúlt világ tárgyiasságát itt nem kell előhívni, hiszen a paraszti és feudális közeg maga, ha akarom, 
a ma, a jelen idő, ha akarom, az évszázad előtti múlt idő. Ezért tehát nincsen abban semmi meglepő, ha nem je
lent változást a regénystruktúrában a tárgyváltás. Idézze Sadoveanu a múltat, bojárok és törökök uralmát, beszél
jen a jelenről, a moldvai román faluról, egyetlen világképet ismerünk meg, s ugyanazt a regénytípust, ugyanazt az 
elbeszélő modort. Hiszen mindig ugyanarról van szó. S ma már belátható, mennyire nem az „örök népről” mereng 
a nagy író, pusztán azt konstatálja, hogy évszázadokon át alig történt abban a világban változás, amely Sado
veanu élményanyagát képezi. Viszont a stagnáló idő, amely a megformálásban időtlenségnek tűnik fel, olyan esz
tétikai hatású, mint a naiv eposzok időtlensége, s ez utóbbinak sem az örök idő az eredete, csak annyit tesz, 
hogy az eposz alkotói számára nincsen tagolt idő, csak jelen pillanat van, amelynek kiterjedtsége térszerű. S ha 
a romantika azért is előhívja a történeti regényt, mert egyszerre múlt-képzete támad, a szóban forgó regénytípus 
azért tud egyaránt társadalomban is, meg történelemben is azonos formát életre hívni, mert egyszerűen nem tesz 
különbséget történelmi múlt és társadalmi jelen között. Mivel az ilyen különbözést nem kívánja figyelembe venni, 
tárgyában az időt csak a természet tagolja. Történelmi szempontból a születés előtti idő pillanatszerűsége 
uralkodik, egyetlen tagolatlan egység a világ, s ez a regénytípus éppen ezt a tagolatlan egységet önti formába, ren
dezi sajátos rendbe, hozzávetőleg úgy, hogy a nem-történik-semmi állapotában a születés aktusa formálódik meg. 
Sadoveanu tudatossága, hogy ezt a születést a román nemzet születéseként értékeli.

Sadoveanut az a meggyőződés készti írásra, az állandóság erőteljes felidézésére, hogy a még nem létező nemzetet 
virtuálisan megalkossa a nyelvben, ezáltal a születő nemzeti tudaton munkál. Egy evidenciát, stagnálást rombol 
le, mert felmutatván azt, a műalkotás látszatában az evidencia erejével mutatkozó puszta levés problematikussá 
válik, tudatos létként mutatkozik meg.

Ha pedig a huszadik századi író egyre inkább Sziszifuszhoz hasonlatos, amennyiben gyakran ju t eszébe a hiába
valóság, az írás reménytelensége, Sadoveanu a század azon ritka írótípusa, akinek egyáltalán nem problémája
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a sziszifuszi helyzet. Sadoveanu naiv szerző, de csak abban az értelemben, hogy alkotáshelyzete egyáltalán nem 
a „lenni vagy nem lenni” dilemmáját idézi, olyan termő, miként maga a természet. Ezért az általa életre segített 
regénytípus valóban hordozza a naiv epika spontaneitását, s az ebből eredő finom bájt és könnyedséget. Látszatra 
semmi erőfeszítést nem tesz a megvalósításért és a megvalósulásért: terem, miként a föld. Ügy sarjad, úgy növek
szik és teljesedik, mint a moldvai természet. Nagy felhajtóerők elevenek lelkében, s eszébe se jutna meditálni azon, 
ami már egy Thomas Mann-nak is a művészi egzisztencia problémája: lehetséges-e az epikus cselekvés ősi nagyvonalú
ságát és a jelenkori emberi cselekvést összehangolni, ahogy ezt a problémakört szinte esztétikai egzaktsággal elemzi 
Úr és kutya című elbeszélésében, az elbeszélés cselekményébe építve a kérdéskört, a kutya és gazdája sétájában 
kutatva az epikus cselekmény lehetőségét, s ezzel mintegy parodizálva a nagyepika cselekményalakítását. Sado- 
veanunak nem pusztán meggyőződése, de életeleme, anyagának közvetlen sugalma az epikai nagyvonalúság.

Ami ilyen eleven és spontán élménye, semmi másra nem hasonlít úgy, mint a vegetatív természeti életre. Ezért 
is van oly nagy szerepe az ő regényeiben a természeti vegetációnak. Mert kevés lenne magyarázatnak Sadoveanu 
regényei természettobzódására, hogy az emberek, akiket ábrázol, természeti lények. A natúrával közvetlen közös
ségben élnek, sőt, avval azonosak. Nála minden természeti mozzanatnak emberi jelentése van, s minden emberi 
egyben és közvetlenül természeti jelenség is nála. Nincsen szüksége közvetítő közegre. A gyermekkori eredetű él
ményanyag és szemlélet tökéletes egyensúlya hosszú életére elegendő hatású. De fontosabb, hogy élete végéig sugár
zik a lelki kényszer, hogy ezt az anyagot mindig jelentősnek és fontosnak tudja. Kizárólagosnak egyetemes értelem
ben. Mindent közvetítőnek. Első írásától kezdve az utolsóig ugyanaz a lendület jellemzi, ha anyagához nyúl. Nem 
változik ő, csak tökéletesedik és mélyül. S ami kezdetben az anyagban lehető forma felismerésének képessége nála, 
az később -  életfilozófiája.

Nem lehet ugyanis kétsége felőle, már eredendően sem lehet, hogy a nemzet megszületése egyben a természet 
emberének, a parasztnak, a népnek a felszabadulása minden létező nem természeti kötöttség-rabság alól. Ami 
ugyanis természeti, az nem kötöttsége az ő hőseinek. Kétféle embert ismer, jót, meg rosszat. De igazában csak egy
félét, mert a jóság se lehet több, mint a természeti ember, s a rossznak is határa van az emberben, aki a természettel 
kapcsolatban él. Mivel az emberi természet maga azonos a natúrával, amely se nem jó, se nem rossz, morális kate
góriákkal nem jellemezhető. Az ember már csak azért se reprezentálhatja az elvont Rosszat, mert halandó. Éppoly 
születő, növekedő és burjánzó, majd elpusztuló és megújulásra képes, mint az elemi természeti élet. így aztán a ha
lálnak nem úgy van jelentősége, más a jelentése, mint akár egy vallási világképben, akár egy kifosztott egü civilizá
cióban. Sadoveanu emberi társadalmát eleven természeti áramok táplálják.

Sadoveanu regényvilágában oly természetesen állandó jelenlevő a halál, mint bármely élő. Otthonosan van 
abban a világban. Bármelyik ösvényen találkozhatni véle. És ebben sem különbözik a történelmi regények meg 
a jelen ábrázolásának világa. A Balta Nechifor Lipanjának halála, Vitoria asszony nyomozása minden, csak nem 
riadalom meg rettegés. Lipan csontjai a szakadék mélyén ugyanazt az egyértelmű végzetet sugározzák, mint 
Vitoria asszony elszánt vándorútja a halál nyomában. De miként a csontok békésen olvadnak a természeti kör
forgásba, Vitoria se akar mást, mint csak megadni az elveszettnek a végtisztességet. A bűnösökre — mondhatni -  
mellékesen vet fényt Vitoria vándorlása, mert nem akar ez az asszony büntetni, hiszen a bűnösöknek is van végze
tük. A népballadák meg a görög tragédiák tragikuma komorlik-fénylik a Balta tájain, hajlatain és völgyein, az 
istenek, ha megnevezetlenül is, de ott járnak Vitoriának előtte és mögötte. És a történelmi tárgyú regényben, 
A rák jegyében világában is hasonlóképpen. Ugyanolyan otthonosan, legfennebb látványosabban csörtet ide meg 
oda a csontvázlovas. Catrina és Alecu bejzádé balladás-bíbor szerelmi történetét kezdettől kíséri ez a kaszás, még
is kivirágzik a szerelem, az emberi természet dús vegetációja a végsőkig győzi kitartással a leselkedő, mindig fenye
gető elmúlással szemben.

Csakis a természeti ember naiv biztonsága, az élet roppant szerelme tudja mindazt ellensúlyozni, ami emberre 
leselkedő veszedelem Sadoveanu regényeinek és elbeszéléseinek világában. Ezért is van a tárgyi világnak, a ter
mészetnek és az emberi környezetnek -  a miliőnek -  olyan nagy jelentősége az ő regényeiben. De ez a hangsúlyo
zott tárgyiasság és környezetrajz, miként nem egy vidéki regényben a franciáknál, egyáltalán nem nyomja el, 
érvényesülni engedi az egyes emberalakok akcióját; integritásukat még inkább növeli. Az emberi perspektíva, a lát
vány nem sérül. Sadoveanunak még ember nélküli tájai is emberi távlatúak: „Jobbról erdő kezdődött, és hullámo
sán takarta be a földet a végtelenbe vesző látóhatárig. Az erdőszéli tölgyek között szél zúgott. Valahol a völgy mé
lyén, ott, ahol a lovasok egymás után lemerültek, egy tó csillogott. Kimondhatatlan szépségű álomkép volt, először 
megpillantott szűzi táj. Embert gyanítani se lehetett sehol.” -  íme, az ember nélküli táj is álomképszerű és szűzi, 
emberi vonásokkal felruházható, s mégiscsak emberlátta, emberhallotta, hiszen a szél zúg, a tó csillog, s a lovasok úgy 
tűnnek el a völgyi mélyben, mintha a tó csillogó vízébe merülnének alá. Mily pontosan ügyeli a perspektívatörvé
nyeket Sadoveanu! Az erdő jobbról kezdődik, s ahol kezdődik, ott zúg a szél, közelebbről tehát hallunk, s csak vala
hol a völgy mélyén csillog a tó. Ahonnan már nem hallik semmi, még látszik a világ, s még azt is érzékeljük, miként 
távolodnak s vesznek a messzibe, a láthatár mögé a lovasok.

A plasztikus látványszerüség nemcsak a természetábrázolásra jellemző Sadoveanunál, de ilyen a regények tér
tagolása és időérzékelése is. S minthogy a műterjedelem természetszerűen kisebb, mint a mindenkor lehető élet
anyag kiterjedtsége, s ebben a szűkebb, művi térben és időben mégis szinte az empirikus élet ritmusában adódnak 
az események, sorakoznak a képsorok, egyrészt lassú, valódi epikus hömpölygésű lüktetés jön létre, másrészt viszont 
roppant feszültség támad a valódi, művi kiterjedtség, meg a belefoglalt, ott kényelmcskcdő életanyag között. Ez
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a feszesség, mint az áradó, türelmes, de mindig lüktető epikus előadás alakja teszi feledhetetlenné Sadoveanu regény
formáját, amelyben a ritmus mindig figyelmeztet bennünket a különbözésre, mert a részletek szinte kínos realiz
musát az egész látványszerüsége teszi teremtett világgá. Külön tagoltságú rend ez, egy szétáradó világ ritmikus 
ismétlődés alá foglalásáról van szó.

De éppen a belső tagolás, a ritmus teremti meg azt a tágasságot, minek következtében áradó részletesség és szinte 
drámai erejű anyag-összemarkolás egyszerre több is, kevesebb is az életanyag mérhető terjedelménél. így fér meg 
Sadoveanu egy-egy művében az egyetemes világ. Valamely rendben. A világkép rendjében. Rétegzett ez a forma, 
s a rétegek mondanak el minden jellemzőt Sadoveanu világképéről. Olykor éppen a ki nem mondott szövegek: 
a rétegek egymáshoz viszonyított aránya. -  Történeti regényeiben például fokozódik a természetábrázolás jelentő
sége. S ugyancsak ezek a regények időznek sokat a gasztronomikus mozzanatoknál is. Mert nagy kegyetlenségű ez 
a török és bojár uralta moldvai világ, de kegyetlenséget, szegénységet természeti vegetáció és dús termésű táj ellen
súlyoz, meg a nemesi udvarok dús lakomái, dáridói. A francia pap vándorútja csodálatos vidéken vezet, a nyugati 
vándor varázslatos tájakkal bűvölődik, s ha olykor megpihen egy-egy kolostorban vagy gazdag háztájon, éjszaká
ba vesző lakomák élvezeteibe kábul, s issza a mámorító nehéz borokat. Észrevétlen ellensúlyoz mindezzel Sado
veanu ; egy elmaradottságba rekedt, barbár és török despotizmuson iskolázott kegyetlenségű uralkodó osztályt akar 
feledtetni, de nem hogy kedvező képet fessen, hanem mert ez a filozófiai meggyőződése.

Mindennél erősebb Sadoveanuban a harmóniára törekvés. Egész világképét az egyensúlytörekvés hatja át. Szá
mol végletesen negatív tényezőkkel, de ezek felfedése mindig arra sarkallja őt, hogy a természetből, a nép életéből, 
bárhonnan, ahol találja, a szükséges mértékben pozitív ellensúlyt hívjon elő. Nem akarja ő az ellentmondásos tár
sadalmat valami irreális harmóniába menekíteni, csak esztétikus alakba kívánja önteni a világot, mint látványt, 
hogy ezzel kifejezésre juttassa életérzését, amelynek a nemzetszületés bizonyossága teremti meg alapját. így aztán 
nagyon természetes, ha a francia pap vándorútja veszedelmes, mint barbár föld felfedezőjének a kalandja, de mind
untalan megfeledkezhetni a veszedelmekről, mert az ösvények s alig járható utak mentén csodálatos tájak sorjáz
nak, s ha enni van ideje, mindig adódik egy vendégszerető udvarház, ahol aztán éjfélbe nyúló lakoma következik. 
Ezeknek a gasztronómiai gyönyöralkalmaknak a leírásában is mesterit nyújt Sadoveanu. Ahogy az éhségcsillapítás 
fázisából felfokozza az eseményt az ínyenc élvezkedés és már-már gáttalan eszem-iszom állapotába, s végül a telí
tettség lankadt fázisában küldi nyugovóra hőseit, maga is megnyugodván, mert a folyamat rajzában az egész nem
zeti táplálkozás kultúrájának képét rajzolja meg újra és újra -  roppant találékonysággal, sosem hagyva ki, hogy 
egy-egy új színnel, csínnel, ízzel bővítsen az étellapon, itallapon. Ráadásul még az is igazolja őt, hogy a feudális 
álló világ egyik cselekvésalkalma, már-már drámai mozgalmasságú alaphelyzete éppen az étkezés. A mi Móricz 
Zsigmondunk is étvágyszerzőn tudott írni lakomákról, ebédekről! Sadoveanu lakomaleírásai is pontos életforma
meghatározások. Szertartásos alkalmak e lakomák, életformát reprezentálnak, s a leírások nyugodt tempója a nem- 
történik-semmi idejét sugalmazza, azt a világot idézi fel, amely a maga társadalmi realitásában feudalizmus, kép
szerű jelentésességében pedig harmonikus egyensúlyhelyzet.

De Sadoveanu műveinek harmonikussága nem az anyag eredendő természetéből fakad pusztán. A saját hozzá
adása révén, alakítása nyomán is képződik. Hiszen ismeri 6 a természet rosszát is. Amilyen szép, olyan kiszámítha
tatlan, miként a halál is kétértelmű. M ert az is félelmes és démoni, bármily emberi nyugalom fogadja a moldvai 
tájakon. S az ember is tud farkasa lenni a társának, noha minden emberi kollízióban van valami ősi nyíltság, az 
egymás torkának esésben az erők önkéntelen kiegyenlítettsége, még akkor is, ha a kimenet eleve világos, mint mikor 
a bojár elragadja a fiatal paraszt elől a szép lányt. Mivel a világban ott a kiegyenlítődés, a harmóniára törekvés 
készsége. A pólusok úgy rendeződnek, hogy -  akár csak villanatra is -  egyensúly keletkezzék, amit más erő ismét 
kibillent egy új kiegyenlítődés reményében. Magában a műben ez az egyensúly, mint esztétikai alak, mindig meg 
is valósul. Sadoveanu világképének csodás egyensúlya, amelynek közvetlen eredete az írói szemléletben van, amely 
szemlélet viszont roppant tárgyiasságú, minden pontján megfeleléses viszonyban van az életanyaggal.

Sadoveanu harmóniaélménye a természeti emberé, s szervesen összefügg arányérzékével, epikus tehetségével, 
s azzal, hogy páratlan összhangban van életanyagával. Olyan ponton nyugtatja tekintetét, ahonnan -  Archimedes- 
ként — ki tudná mozdítani a világot sarkaiból, s innen bizonyos hite, hogy ő született egy kizökkent világot helyre
tolni. De nincs benne semmi hamleti vonakodás. A drámaiság, a tragikum lehetősége anyagában van, s nem az 
6 lelkében. Sadoveanu nem hisz küldetésében, ő t u d j a  elhivatottságát. Ügy viselkedik, mint akinek egyéni élet
korén messzi túlmutató dolga van a világban. Az otthonteremtés, hazaalapítás vonatkozásában azonos népével, 
s annyiban különbözik, hogy ő tudja, amit népe naponként él. Miként a magyar Arany János, ő is a szerves épít
kezés elve alapján építi a hazát. A privát életkörből, az itt és most mindennapjából növeszt szerves építményt, 
egész összességnek otthont -  nyelvi anyagból. Virtuális haza ez, amely nélkül azonban nincsen valódi se -  igazi !

Ez az áhítatos szándék hatja át akkor is, midőn a kisvárost rajzolja, a viszonylag haladottabb, civilizáltabb álla
potot. A közép-európai kisváros alig van igazán megírva. Sadoveanu Kisvárosi csendbe még annyira sincs tekintet
tel a nyugati példára, mint a mi Móriczunk Isten háta mögöttié. Mert e pletykák és kisszerűségek mintavilágában 
valahogy másként történnek a dolgok, mint azt egy Bovaryné bizonyítja, ha Közép-Európára nézünk. Szürkébbek 
itt a viszonylatok, de erőteljesebb drámai kimenetek lehetségesek. Akár ha némi romantikus színnel is, mert a ro
mantika, a szentimentalizmus magában a valóságban adott, s valami még, amit csak a Sadoveanu-típusú szerző 
érzékelhet, vehet tudomásul, adhat tovább: minden érték pusztulása, a legkisebbé is fájdalmas, ha a legapróbb 
erőre is szükség van.
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Mert Sadoveanu aztán nagyon tudja, hogy milyen anyagból dolgozik cs miért. Hatalmas képzeletét és formáló 
erejét működteti, végül e nagy erő a nyelvi megvalósulásban tündöklik igazán. Hazai értői mondják, hogy ez a 
nyelv nemcsak enciklopédikus gazdagságú, nemcsak feledhetetlenül egyéni stílust képző, de azonos azzal, amit a 
román nép valaha és mindenkor használt és teremtett, szókincset, grammatikát, fordulatosságot. A nemzeti gon
dolkodásmód Sadoveanu nyelve, stílusa. A magyar válogatáshoz fűzött tanulmány e nyelv zeneiségét méltatja, 
mint Sadoveanu stílusának alapjellemzőjét. Miként előadásmódjának ritmusa van, stílusának, nyelvének csengése- 
bongása, zenei hangzása. Ahogy a természet áradó hangzása, amit csak odaadó figyelem érzékelhet, a világegyetem 
csendjének keretében csodálatos muzsika, így egy-egy Sadoveanu mű is két hallgatás közötti gyönyörű zengés. Azt 
jelenti ez, hogy Sadoveanu, mint minden igazán nagy epikus, költő, aki a természet és emberi élet minden hangza- 
tát nyelvi alakba képes önteni, minden látványt és élethangot vissza tud adni nyelvi hangszerelésben.

Ha valakit, Sadoveanut a magyar közönségnek már nemigen úgy kell bemutatni, mint ismeretlen jövevényt. 
Legyünk bármily tájékozatlanok a szomszéd népek irodalmában, jelesül a román irodalomban is, Sadoveanu 
csillag-ragyogását már régen észrevettük. Móriczról senki nem szól anélkül, hogy égi társát fel ne emlegetné. Mégis, 
válogatott müveinek kiadását nem lehet eléggé méltánylanunk. Különösen, ha a fordításokra tekintünk. Mind
annyian igyekeztek Sadoveanuhoz emelkedni, olykor még hangzásban is. Egyik-másik erdélyi magyar szerző for
dítómunkáját kongeniálisnak minősíthetjük. A magyar nyelvnek van terjedelme Sadoveanu skáláját visszaadni, 
s vannak fordítói, akik majd úgy tudják a románt, mint anyanyelvűket, s hozzá kitűnő stiliszták is. -  Kell-e ennél 
nagyobb bizonyíték a költői felismerés igazolására: „Dunának, Oltnak egy a hangja...” De a folytatást a másik 
magyar költőzsenitől illendő immár idézni, mert épp e fordító vállalkozás az 6 kihívásának méltó megfelelés: „Ren
dezni végre közös dolgainkat...” Noha Sadoveanu nemcsak a két nép közös dolga, minthogy ez a nemzetalkotó 
nagy költő az egyetemes irodalom egyik páratlan értéke is...

SZÍNHÁZ 
írta: Fekete Sándor

Kritika
Petőfi Sándor: T igris és h iéna

Aligha hihető, hogy bárhol másutt a világon 120 évig kellett volna várni egy Petőfi-méretű költő 
egyetlen színdarabjának fővárosi bemutatására. Ha nálunk mégis megesett ez a sajátságos história, 
ebben nemcsak az tükröződik cáfolhatatlanul, hogy száz éven át alig leplezett ellenszenvvel bor- 
zongott a hivatalos Magyarország Petőfitől, hanem az is, hogy az elmúlt húsz esztendőben sem 
volt minden rendben költőnk körül: a múlt előítéleteivel szemben jogos elégtételt kapott a forra
dalmár, de az igazságtevés hevében olykor túlságosan is egysíkúvá, egyszínűre festettük a költő 
forradalmiságát. Jó néhány ábrázolás szerint Petőfi 21 éves korára már kész jakobinus lett, -  ami 
pedig mind az életrajzban, mind az életműben ellentmondott ennek az egyszerűsítő felfogásnak, 
az háttérbe szorult, vagy ami még rosszabb, megmagyaráztatott...

A Tigris és hiénával mind a kettő megtörtént, s így nem csoda, hogy az új Magyarországon is 
több mint két évtized telt el, míg végre akadt vállalkozó a darab előadására. Igaz, olyan vállalkozó, 
aki már eddig is színháztörténeti fontosságú kísérletekkel tett tanúságot kezdeményező szelleméről, 
s aki most a teátrum szűkebb keretein túlmenő, irodalomtörténeti jelentőségű feladatot végzett el 
a dráma színpadra alkalmazásával és rendezésével. Kazimir Károly és a Körszínház alkalmi mű
vészegyüttesének érdeme, ha ezúttal -  a múlt századi három kolozsvári előadástól eltérően -  olyan 
produkció született, amelynek tanúságait immár egyetlen irodalomtörténész sem hagyhatja figyel
men kívül. Bebizonyosodott, hogy jó színészek számára legalább négy-öt kitűnő szerep van a drámá
ban, bebizonyosodott, hogy a közönség jelentékeny része élvezni tudja a dráma nyelvi, jellemzési 
és eszmei értékeit -  vagyis tévedtek mindazok (a Nemzeti Színház egykori vezetőitől Gyulain át 
néhány mai fanyalgóig), akik váll veregető elemzéseikkel vagy éppen fölényes dorongolásaikkal 
statisztáltak a magyar színházkultúra százados mulasztásához.

Nem, nincs arról szó, hogy ismeretlen drámai remekművet rejtettek el előlünk tizenkét évtized 
színházi direktorai. Csak arról van szó, hogy most egy jó együttes szép előadása igazolt egy olyan 
művet, amely gyengéi ellenére sem méltatlan költőnkhöz. A Tigris és hiéna a maga nemében nem 
olyan ragyogó alkotás, mint mondjuk A helység kalapácsa, vagy a Tündérálom, vagy az Üti levelek. 
De mindenesetre lényegesen érdekesebb és jobb mű az 1846-os (és a későbbi!) Nemzeti Színház 
pódiumára került darabok átlagánál.
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Elemzése vagy irodalomtörténeti értékelése természetesen nem fér el egy bemutató ismertetésé
nek keretei között. Az előadás problémáinak megértése végett azonban -  ha vázlatosan is -  néhány 
kérdésre ki kell térnünk.

Mi a darab mondanivalója, mit akart Petőfi e művel? Mert, hogy nem puszta történelmi illuszt
ráció volt a célja, költőnk ismeretében nem is lehet kérdés. Mivel a dráma legtöbb szereplőjét a 
bosszú- és hatalomvágy vezeti, a mű lényegét nekünk is itt kell keresnünk. Annak érdekében azon
ban, hogy a felszínről elmozdulhassunk, érdemes szélesebb összefüggésbe állítani ezt a problémát. 
Ezt a költő életrajza, a dráma születésének időpontja kínálja -  a Felhők korszaka.

A Felhők magyarázatához -  miként a Tigris és hiéna elemzéséhez is -  nagy filológiai apparátussal 
közeledett sok tudósunk. Sikerült is a hatások szövevényes rendszerét feltárniuk. Ez a munka min
denképpen hasznos volt, sőt még a további kutatások is szükségesek -  de csak akkor, ha tisztában 
vagyunk azzal, hogy a hatások önmagukban semmit sem magyaráznak meg. Néhány kitűnő 
Petőfi-kutatónk jobban ismerte Byront, Shelleyt, Hugót, mint maga Petőfi, de semmi jele annak, 
hogy a világgyűlölet vagy a forradalmi lázadás hangulata elragadta volna őket mondjuk A chilloni 
fogoly olvasásakor. Ismerték ugyanazt, mint Petőfi, még többet is, mégis megmaradtak kényel
mes és kifizetődő konzervativizmusukban. Petőfire viszont azért hatott a romantikusok világgyű
lölete és lázadó szelleme, mert a saját helyzetének megfelelő eszméket találta meg írásaikban.

S e helyzetnek 1845-46 fordulóján, a Tigris és hiéna írásakor is, az ösztönös, plebejus lázadásból 
a tudatos forradalmiságba való átmenet a lényege. Petőfi személyes viszonyai miatt, továbbá a saját 
kora és a történelem ismerete alapján a kétségbeesésig elégedetlen a világ állapotával, de még nem 
döntötte el magában, csakugyan kiutat jelent-e a tudatos forradalmiság. Olykor még megvál
toztathatatlannak érzi a „ronda föld” , a „gonosz világ” rendjét. A Tigris és hiéna bemutatója kö
rüli viszály idején így ír Mért vagyok én még a világon kezdetű versében az éhezők nyögéséről s a rab
láncok csörömpöléséről: „Tudom, hogy így volt ezredév előtt s hogy j Ezred múltán is ekkép lenni fog...’' 
Hasonló szellemben beszél a dráma vak királya: „A jóknak jobb nem látniok, mint látni a nyomort, mely 
oly közönséges a földön, s melyet a legdúsabb uralkodók sem irthatnának ki...” A változtathatatlanság gyötrő 
eszméje — amely magasabb fokon még 1847-ben is visszatér a méltatlanul háttérbe szorított Vilá
gosságot ! nagyszerű soraiban -  még keserűbbé teszik a legderekabb emberek végzetét, akik remény
telen ügyért, az emberiség sorsának javításáért küzdenek s ráadásul szükségszerűen legyőzetnek. 
Az egész Felhők-c\k\us vissza-visszatérő motívuma a történelem kontraszelekciója feletti elborzadás : 
mily szörnyű, hogy aki aranyláncot érdemelne, kötélre kerül, s aranyláncot visel a kötélrevaló. 
(Igazság! alszol?), hogy kereszt a megváltók jutalma (Kereszt) stb. Az igazak, a jók, a becsületesek 
szükségképpen elbuknak a gazokkal, a becstelenekkel szemben -  ez a történelem logikája a Felhők 
verseiben.

S ezen a döntő ponton kapcsolódik a Tigris és hiéna a Felhők korszakához.
Olykor csodálkoznak a tudósok (s nemcsak ők), mit akar a republikánus költő egy jó királlyal? 

Eltekintve most attól, hogy a költő még semmiképpen sem „kész” republikánus ekkor, arról sem 
szabad megfeledkezni, hogy Vak Béla király Petőfi szemében nem elsősorban uralkodó, hanem 
mindenekelőtt derék, jó ember, akit épp ezért vakítanak meg ! Ilona királynő szavai az egész 
dráma mondanivalójával -  és a Felhők korszakának egyik alapeszméjével -  összhangban így jellem
zik Bélát: „Óh férjem, te oly jó, oly szent vagy. De jóságod csak olaj bosszúvágyam tüzére. Ha rossz ember 
volnál, megnyugonnám a történteken... Hanem azt látni, hogy a legjobb, legnemesebb lény van ily embertelen... 
azaz nagyon is emberi módra( ! )  megbélyegezve, megnyomorítva: ez föllázít!”

Amíg Vak Béla sorsa mintegy passzív példázat, Saul a dráma központjában, szereplésével aktí
van igazolja ugyanezt a -  Petőfi által történelmi törvénynek ítélt — végzetet.

Petőfi a gyengébbek kedvéért Sámson szavaival össze is foglalja, milyen világba kerül Saul. 
„Az erény ritkán győz a földön. Itt a gazság az úr. Ha nem így volna, tán magam is becsületes ember volnék. De így 
van,s mártírkoronára semmi kedvem.” Apjával ellentétben Saul a tigrisek és hiénák közt is ember akar 
maradni, hazájához és az adott erkölcsi törvényekhez híven akar éln i-s ezért kell elbuknia. Meg
oldhatatlan erkölcsi konfliktus elé kerül, amikor meg kell ölnie vagy szabadon kell bocsátania a ha
zaáruló Sámsont, s e konfliktusból nem talál más kiutat, csak az öngyilkosságnak azt a fajtáját, hogy 
színlelt párviadalban leszúratja magát apjával.

A drámában implicite az is benne van, hogy Saul maga is oka saját halálának, mert elfogadta a 
nádori hivatalt, amely lehetetlen erkölcsi konfliktusba kényszerítette. Az erre vonatkozó félre
érthetetlen jelzést azzal adja meg Petőfi, hogy miután Saullal elfogadtatja a hatalmat, egy eddig
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mellékszereplőként mozgatott hőssel illusztráltatja a helyes utat. Gedő megtagadja az esztergomi 
grófság elfogadását, így érvelve: „...én a címet és hivatalt kötélnek tartom, mely az embert a trónhoz köti. 
Én trónod mellett akarok és fogok állni, de szabadon, mert ha hozzá lennék kötve, talán iparkodnám megszaba
dulni tőle.” Hogy Saul és Gedő magatartása közül kiét tartja helyesnek Petőfi, vitás sem lehet, elég 
arra gondolnunk, hogy épp a dráma körüli vita idején jelenik meg Vajda Péter halálára írt verse, 
siratva azt a férfit, aki „a függés bársony pamlagára” nem volt hajlandó lehajtani fejét...

A hős, akit a hatalom vállalása sodor megoldhatatlan erkölcsi konfliktusba, s akinek meg kell 
öletnie magát, csakhogy ne kelljen apját legyilkoltatnia, a hatalomvágy boricsi megszállottjának 
őrjöngése, a jók és az igazak szükségszerű elbukása s mégis, a világ érdemi változtathatatlansága 
ellenére a harc kötelessége -  mindezek a helyzetek és eszmék (filozófiailag persze iskolázottabban) 
száz évvel később Camus drámáinak és esszéinek építőkövei lesznek. Ez is azt mutatja, mennyire 
izgalmas és ma is milyen eleven mindaz, amivel Petőfi e drámájában (és az egész íV/Aat-ciklusban) 
küzdött. Mindenesetre számomra izgalmasabb, mint a T. Williams-féle darabocskák idegbeteg 
prostituáltak és impotens szeretőik bonyodalmairól. S ha a kortársi drámairodalomnál maradunk, 
nem kétséges, hogy Dumas ügyesebb mester volt, mint a drámaíró Petőfi, de a Tigris és hiéna eszme- 
rendszerében több a gondolat, mint a rutinos francia szerző valamennyi drámájában együttvéve.

Az átdolgozás és rendezés látható és jórészt el is ért célja a minél teljesebb színi hatás biztosítása* 
volt. Kazimir ennek érdekében a dráma nyomtatott szövegét kiegészítette a kézirat egy-két rész
letével, máskor elhagyott fölöslegesnek, illetve ügyetlennek vélt vagy ma már zavarónak ható mon
datokat, s egy-két jelenetet át is helyezett. A kézirat alapján tett kiegészítések mind helyesnek bizo
nyultak, az elhagyások is gyakran igazolódtak, a jelenetek átcsoportosítása azonban már kérdé
sesebb. Méltánytalan lenne, ha egy ilyen nagy és értékes vállalkozás mérlegét túl sok részletező ki
fogással kedvezőtlenül vonnánk meg, ezért csak egyetlen példával, a befejezéssel szeretném jelle
mezni, hol tévedt az átdolgozás a romantikus „kinövések” lecsípdesése közben vitatható utakra. 
Az utolsó jelenet amúgy is mintegy magába sűríti a hasonló korrekciók problémáit.

Az eredeti dráma azzal ér véget, hogy Borics, a Tigris, és anyja, Predszláva, a Hiéna, „karddal 
kezökben merően állnak szemközt”, s Predszláva így beszél: „Látod a vért e kardon? -  Apád vére. — Köze
ledjél! hadd lássam: kié feketébb, az övé-e vagy a tied? (a függöny hirtelen legördül).” Afentiek alapján 
talán nem kell hosszan bizonygatni, mit mond ez az utolsó kép. Petőfi, miután az egész drámában 
azt mutatta meg, milyen az erényes ember sorsa a tigrisek és hiénák között, az anya- illetve fiú
gyilkosság készülő jelenetét elvágva, azzal a vigasszal bocsátja el a nézőt, hogy a föld ugyan ször
nyekkel van tele, de azok legalább olykor egymást is pusztítják...

A Körszínház átdolgozott drámája -  Rajkai György drámaépítési szempontból igen előnyös dísz
letei között — függöny nélkül játssza a darabot. így hát az eredeti befejezés színrevivése máris ne
hézségekbe ütközött volna, valószínű azonban, hogy az átdolgozónak különben sem tetszett ez a 
megoldás. Tény, hogy a végén a szörnyek duója mellett szinte minden szereplőt felvonultat a szí
nen, és jelenlétükben Saul vívás nélkül apja kardjába dől, szerelme, Ilona királynő szeme láttára, 
majd Predszláva és Borics magányos és végső küzdelme helyett ez utóbbi a sokaságban elmenekül. 
Képtelen helyzet keletkezett: Ilona királynő szótlanul és mozdulatlanul tűri Saul halálát, Borics 
futását stb. Ezt az átdolgozó azzal akarta enyhíteni, hogy mindezek lejátszódása után Ilona egy 
kis beszédet tart (a szöveget a dráma egy másik helyéről adták a szájába) : „...a magyar nemzet bosszulat- 
lan nem hagyja fejedelmét...” stb. Ezután elhomályosul a színpad, s a költő Egressy Gáborhoz írt 
versének egyik szakasza hangzik fel... E többrétegű befejezés már önmagában is arról árulkodik, 
hogy a rendező maga sem volt elégedett egyik megoldással sem, s végül is a drámától teljesen idegen 
szöveghez volt kénytelen nyúlni.

A befejezésnek nemcsak az a baja, hogy egy túl romantikusnak ítélt véget hihetetlen jelenetek
kel cserélt fel. Ez a csere a dráma eszmei mondanivalóját is sérti, legfőképpen azzal, hogy igazság
tevő, tanulságkimondó, pozitív hősnek tünteti fel Ilona királynőt, holott Ilona a dráma alapeszméje 
szerint egyáltalán nem felel meg erre a szerepre. A pozitív hős Saul (s passzívan a király is az). 
Ha Ilona az ő nyomatékos figyelmeztetésük ellenére („Óvakodjatok a bosszú indulatától...” stb.) lemé- 
szároltatja férje kínzóinak megmaradt cinkosait, ezzel maga is fiók-Predszlávává válik, s mint 
maga a király mondja, „átkot von” fejére, férje és gyerekei fejére. A jó királynak elszörnyedve kell 
tapasztalnia, hogy felesége -  jobbágyai szemében -  őt is ugyanolyan szörnyeteggé tette, mint elődei 
voltak. Vagyis Ilona pozitív hőssé való előléptetése keresztezi a dráma egész mondanivalóját, az 
erkölcsi problematika helyett valami homályos és erőltetett nemzeti konfliktust állít a központba.
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Kazimir Károly rendezői munkájának legeredményesebb mozzanata, hogy jó, sodró ütemet 
adott a drámának, remek összjátékot teremtett, s néhány egészen kiváló alakítást tett lehetővé.

Szirtes Áddm Sámsonja az előadás legnagyobb színészi szenzációja. Ez a vaskosan kedélyes és 
durván cinikus figura a magyar történelmi drámák — igaz, nem túl sok -  „negatív hőse” közt a 
legérdekesebbek közé került ezzel az alakítással. Szirtes a szöveg minden olyan utalását meg tudta 
ragadni, amely eligazíthat a jellem kibontásában, s amellett színpadi valószínűséget adott még az 
olyan helyzeteknek is, amelyek pusztán információképzés szerepét töltik be: így például azt a 
dramaturgiailag eléggé kezdetleges jelenetet, amelyben Petőfi Sámsonnal és Predszlávával el
beszélteti az „előzményeket”, Szirtes és Sulyok Mária sokszínű játéka igazi drámai feszültséggel töl
tötte meg. Sulyok Mária a nagy Shakespeare-szerepekből merített tapasztalattal s az azokhoz illő 
szenvedéllyel mesterien építette fel Predszláva figuráját. Sámsonnal való börtönjelenetében a dráma 
eredeti romantikus beállításán messze túlmenő ultraromantikus vonaglásokat is oly erővel adta 
elő, hogy borzongatóan modernné varázsolt egy látszólag teljesen elavult drámai helyzetet.

Bravúros teljesítmény Nagy Attila Saulja -  ritkán látni ilyen életteli, vonzó, pozitív hőst. Annyira 
sugárzik azonban az erőtől, hogy ezzel mintegy még inkább megnehezíti magának a döntő — s vall
juk be, íróilag sem eléggé előkészített -  jelenetet, az öngyilkosságot. Itt sem biztos azonban, hogy 
*az átrendezés s a húzás elősegítette a helyzet valószínűségét... Borics szerepe kifejezetten egysíkúbbá 
vált az átdolgozás következtében, s ez épp a második részben akadályozta Mécs Károly dolgát, de 
játékában így is sok a sikerült és hatásos mozzanat. Ilona szerepében Pécsi Ildikó valóban királynői 
jelenség, e tekintetben bizonnyal méltó lett volna a nagy reformkori nemzedék színpadára is, játéka 
azonban még nem mindig eléggé egyenletes. Koltai János a vak királ y melankolikus bölcsességét 
híven érzékeltette, kedves volt az akrobatikus lendülettel sürgő-forgó Schweiz András játéka, s 
Dégi István udvari bolondja is sokat megmutatott egy jó  szerep lehetőségeiből. Papp Éva, Prókai 
István és az összes többi kisebb szerep alakítója is értékes teljesítményt nyújtott. Kazimir Károly 
rendező és Gosztonyi János játékmester vitathatatlan érdeme, hogy árnyaltan dolgozta ki a leghal
ványabb szerepet is. A kísérőzenére és a dalbetétekre kőszínházban talán nem lenne szükség, de a 
Körszínház sajátos feltételei között Blum Tamás zenéje dramaturgiai szerepet töltött be. Láng Rudolf 
jelmezei — a tikkasztó hőséget is figyelembe véve -  talán lehettek volna stilizáltabbak is, de a színé
szek hősiesen viselték a kacagányokat, bőrmellényeket stb.

Mint ahogy a közönség is estéről estére a nagy költőnek és a szép színházi teljesítménynek kijáró 
figyelemmel és tetszéssel követte az előadásokat. Kazimir Károly vállalkozó merészsége ezzel meg
kapta a megérdemelt elismerést. Nem valószínű, hogy a Körszínház nyári előadásai után újabb 
évtizedek fognak eltelni a dráma következő bemutatásáig — színházkultúránk nem engedheti meg 
magának ezt a fényűzést. Nem a költőnek szolgáltatunk elégtételt e dráma műsoron tartásával, s az 
eredeti mű — ha lehet -  még hívebb tolmácsolásával, nem üres kegyeleti aktusokat bonyolítunk le 
(Petőfi Sándor emlékének nincs szüksége az ilyesmire), saját magunknak tartozunk azzal, hogy 
időről időre felmérjük: meg tudjuk-e érteni a múlt üzenetét.

VILÁGIRODALOM
írta: Nagy Péter

N em  fé lü n k  a farkastól -  M odern  am erikai d rám ák  I—II.

Az amerikai irodalom innen, az öreg Európából nézve nem valami nagyon idős (hogy a még sokkal 
öregebb Ázsiáról s annak a miénknél is öregebb irodalmáról most ne beszéljünk) ; de ennek is ben- 
jáminja a dráma. Alig idősebb egy nemzedéknél; s ez valamit kifejez az amerikai irodalomnak is 
meg az amerikai társadalomnak is a lényegéből.

Nem mintha az amerikai irodalomtörténetek ne tudnának igen tisztes drámaírókra hivatkozni: 
R. Tyler, W. Dunlap, J. N. Barker azonban sosem emelkedtek túl a koloniális provincializmuson; 
s a legnevezetesebb, J. H. Payne is inkább pályájában, mint műveiben alkotott maradandót. Az 
amerikai drámairodalomnak igazi atyja és szimbolikus figurája Boucicault, a századközépi ír be
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vándorló, komédiás és színházi vállalkozó, aki saját szerepigénye és vándortársulata műsorszük
ségletei szerint irkáit darabokat -  fél szemmel társulata tagjainak képességeire, a másikkal a vidéki 
és rusztikus közönség egyszerű igényeire sandítva. Boucicault tulajdonképpen a Broadway őse volt 
- s a  Broadway a folytatója annak az amerikai hagyománynak, hogy a színháznak sem nemzeti 
missziója, sem társadalmi mondanivalója: egyszerűen üzleti vállalkozás, mely a haszon érdekében 
mindenáron sikerre törekszik ; a darabírás pedig nem művészet, hanem mesterség, amelyhez ügyes
ség és találékonyság kell, nem pedig ihlet és mondanivaló.

így adódhatott, hogy az amerikai dráma valóban csak Eugene O’Neill fellépésével kezdődik. S ez 
egyfelől azt is jelenti, hogy a Boucicault-tradícióból nő ki -  O’Neill apja maga is sikeres vándorszí
nész volt - ,  fia számára a színpadi nyelv az anyanyelv. De másfelől messze túl is nő rajta ; nemcsak 
a mesterségbeli hagyományt nem folytatja, hanem íróilag is új útra tér: az amerikai drámát ő teszi 
világirodalmi jelentőségűvé, szociálisan felelőssé, lélektanilag elmélyültté -  modernné a szó minden 
értelmében. O’Neill jelentőségéről és időt álló voltáról sokat lehet vitatkozni, s e vita még koránt- 
sincs lezárva — nem is lehet, alig másfél évtizeddel a halála után ; de az mindenképpen kétségtelen, 
hogy ő terelte új útra az amerikai drámát, hogy őt tagadni is csak őt folytatva lehet az amerikai 
színpadon, s hogy mindazt, amit drámatechnika, divatos filozófia és lélektani kutatás a húszas
harmincas években Európában és Amerikában hozott, ő próbálta újra meg újra színpadi szintézisbe 
foglalni s ezekkel az eszközökkel az amerikai ember lelkének, társadalmi helyzete valóságának a 
mélyeibe hatolni.

A nagy egyéniség két formában is rányomja bélyegét korára s a rákövetkező korra: hatásával, 
ha úgy tetszik „iskolájával”, s az ellene való lázadással, a tanításával szembeforduló új útkeresésével, 
így O’Neill is : benne egyszerre jutott szóhoz a pszichológiai érdeklődés, a formakereső izgalom 
s a társadalmi felelősség -  a hangsúllyal általában az első két mozzanaton. A harmincas-negyvenes 
évek drámaírói -  a depresszió, a New Deal, a marxizmus divata, majd a fasizmus fenyegetése, 
a második világháború közeledése és kitörése következtében-hatására -  fokozottabban a társadalmi 
problematika felé fordultak, hogy az ötvenes években új fordulat következzék be: újra a lélektan, 
az individuális lelki válságok irányába fordul a dráma, de mögöttük -  legjobb képviselőinél -  ott 
komorlik a társadalom s az a társadalmi problematika, amelynek az egyénben is, a közösségben 
is kicsapódása, megnyilatkozási formája a vizsgált-elszenvedett lelki válság vagy betegség. A hat
vanas évek amerikai drámája szembetűnően új irányba fordul -  ezt azonban az egész mozgás túl- 
közelisége, sokirányúsága miatt még elég nehéz közös nevezőre hozni. De talán nem elhamarkodott, 
ha a fő tendenciát a naturalisztikus életközeliségben -  s ennek az életközelségnek az egzaltáció- 
jában látjuk: egyfelől a dokumentumigényben, másfelől (természetesen sokszor az előbbivel össze
fonódva, vagy a korábbiból még nem teljesen kibontakozva) az irodalomellenes „tiszta” színpadi- 
ságban, egy új commedia dell’arte törekvésben, mely a szövegen innen, az akcióban keresi együttes 
és közönség közös élményben feloldódását.

Az Európa Kiadó kétkötetes válogatása az utolsó harminc esztendő drámaírói közül nyolcat 
mutat be egy-egy művével. Csupa kitűnő író és érdekes alkotás -  minőségi szempontból a gyűjte
mény ellen lehetetlen kifogást emelni, s a válogató Osztovits Levente jól informáló és helyes mér
tékkel ítélő utószava is nagyban elősegíti a helyes tájékozódást. Az olvasó mégis több ponton el
mereng: vajon e gyűjtemény úgy teljesíti-e igazán a hivatását, ha a legismertebb írók eddig tán 
nálunk ki nem adott, de színpadról vagy egyébképpen ismert műveit gyűjti össze, vagy egy ilyen 
gyűjteménynek inkább az lenne a feladata, hogy a kevésbé ismerteknek, akár kevésbé kiválóaknak 
(vagy szem előtt levőknek) egy-egy művét is ismertté tegye magyar nyelven, így nemcsak ismere
teinket gazdagítva, de egyben közelebb hozva a honi érdeklődőt ahhoz a sokszínű változatossághoz, 
amely az amerikai drámának jellemzője?

Mindjárt O’Neill szerepeltetése megkérdőjelezhető. Nem mintha az Eljő a jeges nem lenne nagy
szerű alkotás (és Vajda Miklós fordítása igen jó) ; de ez a rendkívüli érzelmi intenzitású, biztos szín
padérzékkel megalkotott, mély humanitású és lélekismeretű amerikai Éjjeli menedékhely, ha színpadra 
csak a háború után került is, valójában a második világháború előtti alkotás, tehát a gyűjtemény 
kereteit szükségtelenül kitágítja, s szerzője sem ismeretlen vagy kiadatlan magyar nyelven ; nem lett 
volna-e okosabb külön füzetként megjelentetni, vagy megvárni, amíg egy, az 1961-es O’Neill- 
válogatásnál bővebb és teljesebb megjelenhetik, s abban helyet kaphat? És ez legalább ilyen mér
tékben vonatkozik az itt szereplő Miller-, illetve Williams-darabra : a Közjáték Vichyben és Az iguana 
éjszakája egyaránt kitűnő, szerzőjüket méltón képviselik -  de mindkét szerző a magyar közönség előtt
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is jól ismert, cinálló kötettel is megjelent; nem lett volna-e jobb e válogatásba helyükbe másokat, 
tán kevésbé ismerteket, de művészileg s tartalmilag érdekeseket felvenni?

S a válogatás problémáinál kitartva : Lillian Heilman teljes joggal szerepel e kötetben a legjobb 
mai amerikai drámaírók között -  de helyes-e, hogy a Régimódi játékok került bele? Igaz, Pulitzer- 
díjat erre kapott; de az már a díjak tulajdonsága, hogy nem mindig sikerül velük eltalálni az arra 
egyébként érdemes művész legjobb alkotását. Ez a darab -  legalábbis az Óceán eme partjáról nézve 
-  erősen Williams-utánérzésnek tetszik, ha azon belül rangos alkotás is; Hellmant talán jobban kép
viselhette volna a Watch on the Rhine, mely máig, azt hiszem, legjelentősebb műve — s amely egyben 
az amerikai fasizmusellenességnek is méltó hangot adott volna a kötetben.

Egyébként a kötet összeállítása szélesebb értelemben is vet fel problémákat. Nemcsak azt, hogy 
a humor, a komédia furcsa módon kimaradt belőle -  holott az amerikai drámaírásnak fontos és erős 
oldala; de azt is, hogy nem nagyon átlátható, milyen rendben következnek egymás után a szín
művek. M iért előzi meg Wilder O’Neillt és Heilman MacLeisht az első kötetben? Ez sem az 
alkotás keletkezési rendjéhez, sem az írók irodalomtörténeti helyéhez nem illeszkedik. S a második 
kötetben helyes-e, hogy Miller zárja a kötetet? Időrendben, a művek keletkezésének sorában talán 
igen; de drámairodalmi tendenciában feltétlenül Albee-é vagy Baldwiné kellene legyen ez a hely. 
így a művek sorrendje meglehetősen esetlegesnek -  s esetlegességében indokolatlannak látszik.

Viszont a világ, ami a művek során kibomlik, jellemző és jellegzetes -  minden bizonnyal „rep
rezentatív” , mert a művészet és költői erő teszi azzá. Egy minden csillogó látszata ellenére kétségbe
ejtő és kétségbeesett világ; s e kétségbeesés egyetlen reményt-ígérő vonása, hogy írói a legteljesebb 
komolysággal, a tanú és a bíró „eskü alatt” álló szigorúságával vallanak róla, ítélnek felette. E mé- 
lyenfekvő kétségbeesésnek megint a legmélyebb és legköltőibb megfogalmazását O ’Neill adja: az 
Eljő a jeges emberi roncsai illúzióvárat építenek egyéniségük romjai köré, s e várba zárkózva pislog
nak vágyakozón a másik felé. Erőt hazudnak maguknak gyöngeségükbői, erényt hazugságaikból és 
aljasságaikból; feloldódni csak a szesz-adta felelőtlenségben tudnak, mert akkor az illúzió teljesen 
a valóság helyébe lép s a másik valósága nem rombolja fájdalmasan saját illúzióikat.

Ennek a világlátásnak, az ember ilyen társadalmi helyzetének a továbbépítése, finomítása vagy 
végletesen torz formákban való megörökítése a kötet anyagának legtöbb darabja, Hellmané épp
úgy, mint Williamsé, Albee-é, mint Baldwiné — változó társadalmi környezetben, módosuló prob
lematikával, de azonosan kétségbeesett felhanggal. Ebből a kórusból két darab válik ki külön szó
lamával a kötet anyagában: Thornton Wilderé és Archibald MacLeishé.

Nem véletlen, hogy az egyetlen filozófiai iskola, amely az Egyesült Államok földjén született, 
a pragmatizmus nevét viseli. Az amerikai gondolkodáshoz valószínűleg mindmáig közelebb esik a 
gyakorlatiasság, mint az elvontság; íróikhoz az élet megfigyelése, valósághű szavakba rögzítése, 
mint elvont struktúrák szerinti újraalkotása. Az amerikai drámára sem gondolatisága jellemző; 
ellenkezőleg, általában beéri gondolatban a közismerttel, hogy ne mondjam közhelyessel is, s gazdag 
érzelmi töltéssel, csillogó formai lendülettel és az élet (külső és belső élet) apróbb-nagyobb tényeinek 
megvesztegetően hiteles és hitelességében mélyértelmű megfigyelésével. Ez jellemzi a kötet íróinak 
nagyobb részét: O’Neillt éppúgy, mint Williamsot, Millert, mint Baldwint. De e tekintetben is ki
vétel Wilder és MacLeish: mindkettő elsősorban „filozófiát” csinál a színpadon, s csak aztán élet
helyzetet és belső válságot.

A Hajszál híján az egyszerűbb s az optimistább a kettő közül : Wilder megint Grover’s Cornerből 
nézi a világtörténelmet, hogy gyermeteg allegóriákban — és a Biblia örökéletű közhelyeiben -  fejezze 
ki meggyőződését: az emberiség valahogy csak megúszik minden veszélyes helyzetet, s a fasisztákra 
sem kell ám nagyon haragudni, mert egy kis pszichoanalitikus kezelés belőlük is derék demokratá
kat faraghat. Ezt a gyermeteg tanmesét persze a színpadon egy jó rendező ötlet-tűzijátéka elhomá
lyosíthatja ; de olvasva (vagy mint közel tíz esztendeje nálunk : gyenge előadásban) annál szembe- 
szökőbb. (S itt zárójelben hadd jegyezzem meg: a Madách Színház a darabot tudtommal Remenyik 
Zsigmond fordításában játszotta. Most a kiadó Bányay Geyza -  egyébként igen színvonalas -  for
dítását közli, anélkül, hogy akárcsak célozna rá : van a darabnak más fordítása is, méghozzá rangos 
magyar író tollából, s legalább két szóval megmagyarázná, miért esett inkább erre a választása. 
Ez eddig csak sajnálatos színházi gyakorlat volt; kiadótól szokatlan is, illetlen is.)

Archibald MacLeish kitűnő költő, de filozófusnak ő se sokkal mélyebb Wildernél. J . B.-je a bibliai 
Jób történetét teszi át az amerikai átlagpolgár világába (és szintjére) ; tudatos végső tanulsága 
(Eörsi István kitűnő fordításában a darab utolsó szavai: Szítsd fel a szív parazsát. / Kihunytak
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a templomi gyertyák. / Sötétbe borult a menny. / Szítsd fel a szív parazsát / s meglátjuk rövidesen...
/ Meglátjuk, hol vagyunk. / Az ész lángja nem éled és füstöl a nyirkos lélek. / Szítsd fel a szív para
zsát és akkor / megtudjuk majd... / megtudjuk majd... /) az ésszel szemben az érzelemre és a meta
fizikára való támaszkodás -  még akkor is, ha ő maga persziflálja öntudatlanul-tudatosan a meta
fizikus világszemléletet cirkuszsátorával s istent és sátánt megszemélyesítő két esett, vén komédiá
sával. De ez a filozófiává emelt szentimentalizmus nemcsak Wilder szatócs-optimizmusát jellemzi 
és MacLeish rezignációját: szinte valamennyi író ezzel küszködik. Ennek egyfajta apoteózisa a Köz
játék Vichyben arisztokratikus-messianisztikus értelmetlen önfeláldozása; s ennek zsákutca voltát 
leplezi le Az iguana éjszakája holdvilágos és erotikus vonatkozásában egyaránt. A Régimódi játékok 
meg már egyenesen a szentimentális megoldás, a látszatkímélet káros, életpusztító lényegét mu
tatja meg nagy erővel ; de igazán szembefordulni vele ketten próbálnak : Edward Albee és James 
Baldwin. Kettejük közül Baldwin a kevésbé járatos mester. A Déli ballada megint tudatos-öntudatlan 
drámai polémia. A mi kis városunk színpadi szituációját teszi át más hangfekvésbe; ami Wildernél a 
kispolgárság apoteózisa, kétoldalú azonossága, az Baldwinnál az amerikai társadalom ésszerűtlen és 
mégis kiengesztelhetetlen ellentéte : a négerek és fehérek egymást gyűlölő értetlensége. Ami Wilder
nél az érem két oldala, az Baldwinnál a szakadék áthidalhatatlan két partja; s azt az alakját, aki 
mégis megpróbálja áthidalni, részvéttel bár, de legalább olyan éles kritikával szemléli, mint azokat, 
akik a maguk partján vak elfogultsággal tartanak ki. (Mindez nem takarhatja el, hogy a Déli ballada 
nem igazán jó darab ; jelentősége inkább állásfoglalásában és szenvedélyében van, mint önértékű 
művészi eredményében.)

Albee bezzeg a mesterség minden fogásának kiváló ismerője, mesteri alkalmazója. A Nem félünk 
a farkastól — mely az egész gyűjteménynek is címét kölcsönözte, nem egészen jogosan — kvartettje 
az írnitudásnak, a hangulathullámzások lekottázásának magasiskolája ; s látszólag öncélú, de na
gyon is céltudatos egymást maró játéka egyik oldalról minden bizonnyal ez ellen az amerikai szenti
mentális hagyomány elleni tiltakozás, annak tagadása -  ha csak a legszűkebb körben, az emberpár 
viszonylatában. De ugyanakkor kísérlet az O ’Neill-i hagyománytól egy új hagyományhoz fordu
lásra is: O ’Neill Ibsen folytatója, kiteljesítője számos vonatkozásban — nem utolsósorban egyik 
utolsó művében, mely egy más problematikájú, mégis ide rímelő kvartettet szólaltat meg: áz Utazás 
az éjszakába remeklésében. Megint nem világos, Albee mennyire tudatosan polemizál ezzel a művel 
saját darabjában -  de az annál inkább, hogy az ibseni hagyománytól a tizenkilencedik század másik 
nagy drámai hagyományához: a strindbergihez fordul vissza, akarva-akaratlanul vállalva mindazt, 
amit ez az irányzat retrográd mozzanatban magában hordoz. (Ez egyébként Albee-nak nem minden 
művére, elsősorban erre s az ez után következőkre vonatkozik.) A Nem félünk a farkastól minden 
groteszksége ellenére a végletes kétségbeesés alkotása -  a kilátástalanságé, amely már nem is lázad, 
hanem csak eljátszik saját reménytelen helyzetével.

Ennek a reménytelenségnek az oka nyilvánvalóan az íróban magában, saját pszichológiai helyze
tében is rejlik -  de kétségtelenül társadalmi oka is van. Elsősorban az, hogy az amerikai drámából 
kipusztult a társadalmi hatékonyság hite. Ehhez az amerikai színház korábban említett hagyomá
nya éppúgy hozzájárult, mint az a társadalmi-politikai helyzet, mely a húszas-harmincas évek prog
resszív irányban mozgásban levő társadalmától az ötvenes évekre egy öntelt s jólététől elragadtatott 
társadalmi tudatba fordult. Krízist, tragédiát csak az egyén -  lehetőleg az izolált egyén -  pszichéjé
ben fogadott el, s a színdarab, ha nem puszta szórakoztatás volt, nem léphette túl a nyilvános 
pszichoanalízis keretét. Ennek legnagyobb mestere Tennessee Williams -  s az ezzel szembeforduló, 
de ezzel ölelkező irányzatot képviselte Arthur Miller. Albee már ezt társadalmi felhangú individuál- 
analízist viszi az abszurdumig -  teszi végletességében nevetségessé. De ez a nevetés kétségbeesett, 
s a kétségbeesés forrása nem is annyira alakjaiban, mint inkább ábrázolásuk társadalmi céltalansá
gában, az író közéleti hatástalanságában van.

Ez ellen a helyzet ellen lázadnak -  borzasán, tisztázatlan célokkal és eszközökkel -  mindazok, 
akik az irodalmi színházzal szemben az élet-színházat vagy a színház-színházat próbálják meghono
sítani Amerikában. A dokumentum -  legyen az bár a narkománok gyülekezete vagy a hadsereg 
egyik büntetőalakulatának az élete -  s az élet valamilyen mozzanatától elrugaszkodó, nemegyszer 
szürrealista felhangú színpadi akció, mely sokszor már író nélkül, csak a színészek és rendező együt
tes munkájának eredményeként jön létre; mindkettő e tiltakozásnak, a reménytelen helyzetből való 
kiút keresésének a megnyilatkozása, akárcsak a „happening”, melynek divata ma már elmúlófélben 
lenni látszik, de tendenciájában (ha nem volt puszta bohóckodás és burzsuj-vadító kóklerkedés)
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a pillanattal elszálló „gesamtkunstwerk” igénye csakúgy megvolt, mint a játszó és a néző közötti 
válaszfal lerombolása, a szórakoztatás helyébe az időben és helyben (bármennyire korlátozott) 
közös akció iktatása.

Kár, hogy ezekből az újabb irányzatokból, kísérletekből e kötet nem tudott valamit mutatóban 
megszólaltatni. De ezek nélkül is csak örülhetünk ennek a gyűjteménynek: jelentős írókat, általában 
jelentős művükkel mutat be, s ezek segítségével a figyelmes olvasót hozzásegíti ahhoz, hogy valami
vel többet értsen meg, érezzen át azokból a feszültségekből, ellentmondásokból és válságokból, ame
lyek az amerikai társadalmat át- meg átszántják.
(Európa, 1966)

LÍRA
írta: Kiss Ferenc

B enjám in  L á sz ló  : Tengerek fogságában

Van már tizenkét éve is, hogy az értő olvasók a szocialista líra egyik legjobb képviselőjeként tisztelik 
Benjámint. Példájukat, némi késéssel és vonakodással, követte a kritika is, a Világ füstje megjelenése
kor pedig törvénybe is iktatta ezt a minősítést. Azzal a meggyőződéssel tette, hogy a költő úrrá lett 
válságain, új magaslatra ért, ahol a megedződött, regenerálódott hit jóvoltából új, nagyszabású vál
lalkozásokba kezdhet. -  Hogy merre visz Benjámin útja -  tűnődtünk akkor - , lírájában milyen fej
lemények tanúi lehetünk még, nem a tudomány dolga megjósolni, de nagyon valószínűnek látszik, 
hogy a drámai viaskodás és a zord rezignáció érzéstípusainak kiírásában elérte azt a szintet, azt a 
határt, ami után valami újnak kell jönnie. A művészi jellem logikája s a közelgő öregség (?) az iró
niával átszőtt elégia felé mutat, de van rá esély, hogy az őszikék derűsebb ege alatt előbukkannak 
majd a Hajnali karének óta eltűnt erek is, s Benjámin is megírja majd, amire egész életében vágyott: 
a köznapi dolgok el nem rontható igézetét.

Az új Benjámin-kötet, a Tengerek fogságában. (1967) s a Világ füstje (1964) között eltelt két esztendő 
nem elég nagy idő ahhoz, hogy amit termett, a pálya remélt alakulásának ügyében döntő lehetne, 
de ahhoz elég, hogy az éppen érvényes tendenciát belőle ki tudjuk olvasni. A Tengerek fogságában 
huszonnégy verset tartalmaz. Négy a Világ füstjéből való, de a régiek és az újak jól illenek egymáshoz. 
Lehet, hogy csak az időbeli közelség miatt esett épp erre a négyre a választás (Ismeretlen költő verse, 
Nem adhatsz többet, A farkasok nevelte fiú. Buga Jakab énekei), de az összefüggés szorosságában akkor is 
törvény rejlik, a most érvényes tendencia törvénye. Figyelmünket igyekszünk erre fordítani.

Annyi már is rögzíthető, hogy a köznapi dolgok igézetét ez a kötet sem hozta meg, de amit hoz, 
nem kevesebb, nem értéktelenebb, sőt ez az igazi, mert nem a kritikus elvárásai, hanem a költői 
jellem belső dialektikájának szigorúbb törvényei szerint építi az életművet. Rácáfol mindazokra, 
akik azt hitték, hogy a költő életbevágó ügyei határidőre és véglegesen elrendezhetők, de igazolja 
mindazokat, akik hitték, hogy Benjámin tehetsége teltebben, jó ügyei tisztábban kerülhetnek ki az 
elhúzódott válságból. A Tengerek fogságában beigazolja ama sejtelmet, hogy a Vérző zászlók alatt ha
tárkő az egyensúly visszaszerzésének folyamatában, de őrzi a kontinuitást is múlt és jelen között, 
sőt jelentőségét éppen az adja, hogy új szinteket nyit az előző időszak alapkérdésének továbbgyűrű- 
zése előtt.

A Vérző zászlók alatt koncentráltan s a maga heveny mivoltában tükrözte a költő konfliktussal ter
hes eszmélkedését. A mérkőző szenvedély ott még a katarzis előtti kritikus helyzet dramaturgiai tör
vényei szerint verekedte ki jobb lehetőségeit. A Buga Jakab énekeivel kezdődő periódusban már ki- 
egyenjitettebb az erőfeszítés. Magas és mély, dicsőség és gyalázat végletes esélyei után bizonyosabb 
terepen zajlik a küzdelem. A költő itt már egyre jobban érzi kiküzdött belső pozícióinak erejét. 
A kötet többrétű, vonzó lírájának titka is talán éppen abban van, hogy a megszolgált fölény a régi 
ügyek higgadtabb, elmélyültebb és távlatosabb tárgyiasításának erőforrásaként működik. Nem old
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ja fel a költőt terhei nyomása alól, de képessé teszi azok huzamosabb, szívósabb viselésére. Az 
1953-63-ig terjedő periódus végső értelme az volt, hogy az egyetlen élet vállalható tartalmainak 
létjogát kiküzdje. Az újabb versekben differenciáltabb a folyamat: zajlanak tovább az önvédelem 
és az önigazolás kifelé irányuló aktusai, de ezzel párhuzamosan bensőbb szinten az önépítés egy má
sik színjátéka is zajlik, a nehéz próbák és a rokkantó vereségek jóváírásának folyamata. Az első vo
nal, a kézitusák légköréből kiemelkedő költő ráeszmél nyereségeire. Arra például, hogy a védettség 
erkölcsi szellemi paralízisétől éppen vereségei óvták meg. Ezek edzették kíméletlen nevelőkként 
a magány, a szégyen, a szorongás viselésére ; ezek kényszerítették folytonos számadásra, állandó éber 
önvizsgálatra; ezek tanították józanságra, fegyelemre, bátorságra s a hiteles mérték tiszteletére. 
Beivódtak kapcsolataiba, értelmet adtak dolgainak, aranyfedezetet majdani győzelmeinek. ( Vere
ségeim.)

A korábbi periódus vívódásait bűntudat, szégyen, keserűség hatotta át. Az árvaság, a magány ki
etlen terepén támpontjait kereső költő kétségbeesés és hitvallás szélsőségei között létezett. Kudar
cainak, rossz emlékeinek és mai bajainak súlyát, mérgét most is érzi a költő, most is tisztább helyzet, 
bizonyosabb cél felé igyekszik, -  de már nem a vergődők ráutaltságával, hanem dolgai uraként. 
„Bezárva? Magasból nézem és messziről /  ezt az életet, ezt a történetet” -  írja egyik számadásszerű 
versében. (Magasból.) Közeli konfliktusait tehát már lezajlott történetként tudja szemlélni és meg
idézni Benjámin, kudarcait tanulságként; hűsége alkalmi próbáiban sorsa törvényeit ismeri fel, 
jobb ügyeiben létének értelmét. Közben elvesztette a világmegváltás illúzióit, kiábrándító tapaszta
latokkal gyarapodott, de a tisztességben, bátorságban, hűségben személyisége elemi érdekeire lel
vén, meggyőződését a létezés kopárabb, sikamlósabb terepén is sikerrel tehette bizonyossá. Korábbi 
verseiben forróbban égett az adott helyzet izgalma, a mostaniakban tágasabb körben, állandóbb 
fénnyel, rétegezettebben ölt formát a mondandó, s motíváltabban jelenik meg a személyiség. A köz
napi dolgok helyett teljesebben lép elénk a nem-köznapi ember.

Teljesebben, noha nem olyan közvetlenül, mint korábban. Feltűnő ebben a kötetben a jelképes
ség, az epikus közeg, a szerepek és az emlékezés gyakorisága. Ez a közvetettség el is rejthetné a sze
mélyességet, megszűrhetné sugárzását. Ezúttal azonban nem ez a funkciója, hanem éppen az, hogy 
a személyiséget a maga teljes bonyolultságában : védekező, támadó, önbíráló és önigazoló aktusai
ban; elszakadó mozdulataiban és hűségében, kétkedéseiben és bizonyosságaiban; vereségeiben és 
győzelmeiben egyszerre láttassa. Jól kitetszik ez olyan verseiből, mint a Változat egy népmesére és a cím
adó Tengerek fogságában. -  A két vers egyúttal két verstípust is példáz.

A Változat népmesére a mesebeli harmadik fiúról szól. öccse elpusztult a sárkánnyal vívott küzde
lemben, a királylányt elvitték bátyjai. Kisemmizett árvaságából egy griff kínál szabadulást. Félel
metes az út. Az éhező, szomjazó madarat saját húsával, vérével eteti, itatja a fiú, s meghal, mire ha
zaérnek. A történet csak ennyi, s ebből a mű szimpla parabolának tetszhet, pedig több, jelentősebb 
annál. A mesekonvenciót ezúttal az a hűség és áldozatkészség tölti fel eleven izgalommal, mely leg
becsesebb és legkeservesebb ügye Benjámin nemzedékének. Hogy mibe került és mennyit ér, nyil- 
tan elmondani, a szemérem és az eszményítéstől irtózó tudás ma már egyre nehezebben engedi. 
A népmese révén épp ezek a gátlások oldódhattak fel. A felszántság, a töredelem s az áldozat egyet
len vállalkozásba koncentráltan ölthetett formát. Eleven drámai eseményben, melynek során a griff 
ismétlődő követelései a történelem sodrába került ember életparancsainak fokozódó, sürgető hang
súlyaival hangzanak, a fiú áldozata pedig az önkéntes szolgálat törvényei szerint megy végbe. Sors
szerűén, mint egy miniatűr végzetdráma cselekménye, de a csitult szenvedély apollói nyugalmával. 
Az aktualitás izzása átsüt ugyan a mesekonvención, de -  s épp a mese műfaji sajátságai révén -  át 
is billen egy tágasabb kör ívére: éj és napok, hold és csillagok, vizek és földek kozmikus arányaiba, 
békésebb terepre, -  egy parányi mítosz zárt kristályába örökítve azt, ami pőrén kimondva, magya
rázkodásra kényszerítő ellenpontok nélkül ingerlő panasznak vagy kritikátlan hivalkodásnak tet
szene.

Mítoszról beszélni Benjámin esetében, aki ingerülten különíti el magát a mítoszalkotás mesterei
től, természetesen csak erős megszorításokkal lehetséges. Előbb említett költeményéről ezért is írtuk, 
hogy zárt kristályhoz hasonló. Mítoszi jellege mindössze abban áll, hogy egyetlen irreális látomás 
érzékletességébe sűríti életének legállandóbb, legfontosabb ügyét. így óvja meg saját kételye savai
tól a poézist. A sűrítésnek és az érzékletességnek fontos szerep jutott e műveletben, de más valami is 
történt: megnőttek az arányok s a halállal az áldozat jelentősége is, a heveny gyötrelem mesés szín- 
:átékká szelídült: húsból és vérből, révület nélkül, de mégiscsak legenda képződött.
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S ezt azért kell hangsúlyoznunk, mert ez a legendaképző hajlam összefügg a távlatnövekedéssel, 
a versek klímájának változásaival : az új tendencia lényegével. Nincs szükség búvárkodásra, hogy 
egy más természetű vers felől is meggyőződhessünk erről. Elég figyelmesen elolvasnunk a nagyobb 
verscsalád képviselőjeként idézett Tengerek fogságában c. költeményt s nyomban kitetszik a szándék: 
időtlen, romolhatatlan alakba örökítve felemelni egy életbetöltő vállalkozás emlékét s az emlék
őrzés ethoszát. Gőg és szenvedély nélkül, sztoikus méltósággal, azzal a hűséggel, melyet már nem az 
ügy konkrét igazsága minősít, hanem a szolgálata során megképződött emberség. Az az emberség, 
mely a végtelen tenger fölött, szemben a semmivel, viharok és vesztegzárak közepette, praktikus 
érdekek nélkül vagy éppen azok ellenére él csillaga törvényei szerint. -  S a históriai közegnek szinte 
ugyanaz itt a funkciója, mint előbb a mesekonvenciónak : az ügy általa emelkedhet a nagy idő ma
gaslatára, a veszedelmes és végtelen tenger kínálta dimenziókba. A matrózélet krónikus közvetlen
ségeiben, esetlegességeiben biblikus jelentőségű utalások figyelmeztetnek arra, hogy rendkívüli dol
gok erőterébe kerültünk. Nem ismerjük az eseményt, amiről szó van, a különös, idegen nevek is tá
volságot éreztetnek, titokzatosságot sugallnak. A költő furcsa avatotttsága csak növeli a távolságot, 
mely a költemény világa s az olvasó között támadt, s hasonló funkciót tölt be a bevégzettséget hang
súlyozó emlékező közlés is. Végül három távoli sors áll előttünk, mely a valóság szférájában létezik 
ugyan, de kivételes emberség, kivételes tettek és kivételesen nagy jelentőségű, titokzatos esemény 
révén.

Mindezekben mégsem a romantikus színezet a fontos, hanem az alakok természete. Hárman van
nak : a toronyőr, a matróz s a hajósinas. A szolgálat s a helytállás ethosza az ő monológszerű beszé
dükből bontakozik ki. A toronyőr és a matróz tűnődéseinek centrumában ugyanama sorsfordító 
nagy csata emléke áll. A toronyőr „hatnapos ménkű csatának” mondja, a matróz önkéntelen láza
dásnak, melyben részt vennie „tisztesség dolga volt, nem csinálni becstelenség”. A toronyőr őrzi az 
elpusztultak emlékét, bár gyűlöletük és rajongásuk mindig idegen volt tőle. A matróz az utolsó 
helytállók egyike, a „tömör vesztegzár” szenvedője, de mindketten indulattalan egykedvűséggel 
emlékeznek. A jelen viselésének tűnődő, filozofikus nyugalmában is van hasonlóság, kivetettek mind
ketten, de az öreg toronyőr már nem is kívánja az emberek társaságát, a matrózt viszont emészti 
a magány: A toronyőr már beletörődött sorsába, a matróz férfias fegyelme mögött még lázadó in
dulatok izzanak :

Ilyen tömör vesztegzárban soha, 
a nagy pestis alatt sem voltam, 
akkor pedig majdhogynem fölfaltuk egymást 
az éhség és a düh miatt.
De most? A tenger és a levegő 
ezer mérföld vastag börtönfala.
Síri józan vagyok.
Italom nincs. A világ is elfogyott.

A hajósinas édesöccsük. Nem tud ugyan a háttérben sötétlő elhatározó jelentőségű eseményről, de 
ő is kijárta a bátorság, a szolgálat kegyetlen iskoláit. Tudja, hogy amit művel, sors és nem foglalko
zás, vallja, hogy semmi ember, aki nem vállalja ezt a sorsot, s meggyőződése, hogy a hajó, csillaga 
nyomán, végül is Indiába ér.

így megyek én is csillagom nyomán, 
míg el nem süllyed a hajó, 
míg egy hullám le nem sodor, 
amíg hajós kell, mindig -  
Itt a váltás. Kezdjétek fiúk.

Az inas szavai ezek, vagy már a költő nyílt vallomása? A kettő teljesen összeforr: a költő azonosul 
szerepével. De legalább ennyire azonosul a másik kettővel is. Melyik hát az igazi magatartás? -  
kérdezheti az olvasó. A toronyőré, akinek elege van a világból, a matrózé, aki a senki földjén hányó
dik, vagy az inasé, aki bizakodva hirdeti a helytállás és a remény elvét? A felelet kézenfekvő, hiszen 
nyilvánvaló, hogy a három szerep a lélek állapotának három fázisát tükrözi, s egyben a személyiség 
egyensúlyának feltételeként számba jöhető magatartásforma három változatát is. Megnyugtató,
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hogy az utolsó szót az inas mondja ki, hogy ebben a szerepben a költő cselekvésre termett „ifjabb” 
énje lép előtérbe. Szembeötlő jele ez annak, hogy a Vérző zászlók alatt kiküzdött űj bizonyosság itt 
már a szemlélet megszilárdult alapjaként határozhatja meg a struktúrát. Világosabban szólva: 
a Tengerek fogságában arról győz meg, hogy a költő sikerrel számolt le azokkal a maffiákkal, melyeket 
a szocializmus és a benne hivő ember megrontására a történelem kieszelt. Ma már nem a kétségeken 
épp hogy úrrá lett hivő bizonyságtévő pátoszával szakad ki belőle az „újra így kezdeném” vallomá
sa, de hogy nehéz évei során a kor legnagyobb emberi esélyének hitét sikerült megőriznie, ez a bi
zonyosság már-már az epikusokra emlékeztető életértelmező bölcsességként van jelen a műben. Azt 
is jelenti ez, hogy a Magasból c. versben kinyilvánított fölény és a szocialista meggyőződés összeforr- 
tan, spontán természetességgel hívja életre az új formát. Jellemeket teremt és szerepeket, melyek 
révén objektív látvánnyá különülve mérhetők és minősíthetők az élet és az érzésvilág állomásai, ré
tegei, fokozatai. így ismerhető fel bennük, ami közös, az egyetlen élet tengelye. Határozottabban 
nevezhető meg az, ami életrevaló, de az anakronisztikusban is tisztelhető, ami arra érdemes, ami az 
egyetlen élet immár letisztult, igazolt törvényei szerint lett olyan, amilyen.

Nem vitás tehát, hogy a szerepek ezúttal -  nem először -  a felszabadult és differenciált önszem
lélet eszközei. A Buga Jakab énekeiben felvett szegénylegényszerep például szinte az önépítés terepé
vé szélesedik. Általa fejeződhet ki az illúzióvesztés és a seregből való kiszakadás nyomán támadt hely
zet kietlensége s e helyzettel való szembenézés heroikus bátorsága, az irgalmatlanul józan szabadság
élmény, a nádasba szorult harcos „csuszamlós, komor” szabadsága; aztán a magány démoni kísér
tései : az áltatás, a gyengeség, a téboly, a nihil ; aztán a velük való szembefordulás egészséges ösztöne, 
a magányból kivágyó lélek mozdulatai ; s végül a riasztó, taszító veszedelmek ellenére is kitörést sür
gető akarat érvei. — S közben Buga Jakab is egykori csatákra emlékezik, új helyzetét azok következ
ményeként interpretálja, a regenerálódás színjátéka ily módon egy történelmi jelentőségű ügy szoros 
fejleményeként mehet végbe. Gyarlóság, hűség, szándékok és lehetőségek ; ő maga és ellenségei egy 
hatalmas, kollektív vonatkozásrendszerbe szövődve öltenek formát anélkül, hogy Buga Jakab ki
lépne helyzete realitásaiból. Mindvégig megmarad jobbra érdemes, méltóbb szerepre vágyó, esen
dő, magányos szegénylegénynek. A kibontakozás lehetőségeit kereső költői ösztön nagy nyeresége 
ez a szerep, mert a kudarcok és vereségek ténye, a helyzet realitása az önérzet és az ügy sérelme nél
kül fejeződhet ki benne. Buga Jakab rezignációjában napjaink legégetőbb erkölcsi problémái : ér
dem és fizetség, jellem és szerep konfliktusa ölthet formát. Az a vágy, hogy az épülő társadalom 
emberi arca az érte őszintén és önfeláldozóan küzdő jobbakra hasonlítson, azok otthona legyen, 
akik szívük és emberségük szerint lehetnek azonosak véle.

Nyilvánvaló, hogy Buga Jakab szoros rokonságot tart a griffet húsával, vérével etető királyfival, 
a helytállás jelképeiként idézett matrózokkal, a tábornokkal, aki lefokoztatása után vél rátalálni 
igazi munkájára (A tábornok lefokozása) ; a megsiratott, de kisemmizett Csokonaival, a nagyra tar
tott, de „nem közénk való” Kölcseyvel, a koszorúsán is dermesztő önfegyelemre kárhoztatott 
Arannyal, a világárva József Attilával, akiket Nem adhatsz többet c. versében önsorsát példázó elő
dökként emleget Benjámin. -  S nagyon tanulságos, hogy éppen ezekben a versekben, mindenek
előtt a Buga Jakab énekeiben és a Nem adhatsz többéiben működik klasszikus tökéllyel az úgynevezett 
önmegszólító közlésforma.

Németh G. Béla legutóbb tüzetes tanulmányban jellemezte e formát (Az önmegszólító vers
típusról. ItK. 1966. 5-6. 546-571.), főként e formának azt a változatát, melyet Kosztolányi Szám
adás c. ciklusa és József Attila Tudod, hogy nincs bocsánat c. verse példáz. Vállalkozásának úttörő érde
mét nem e bírálat dolga méltatni, okfejtésének folyamatát sem ismertethetjük, de témánk szem
pontjából megvilágító szerepe lehet ama tételének, hogy az önmegszólító közlésforma válság jele, 
de olyan válságé, melyben nemcsak az eddigi magatartás tarthatatlansága vált bizonyossá, hanem 
egy újabb, hitelesebb lehetősége is, „azaz nem a válság élményének kifejezése a verstípus, hanem 
a válság legyőzésének akarásáé, legyőzhetésének bizalmáé” . Ez a felismerés szorosan egybevág azzal, 
amit a Buga Jakab énekei s a Tengerek fogságában szerepeinek funkciójáról mondtunk. Az önmegszólító 
közlésben valami hasonló folyamat megy végbe: a költői én látszólag szétválik két félre s ezzel szinte 
önálló hatalommá különül a léleknek az a szándéka, mely a régi nyűgeibe gabalyodott féllel szemben 
a józan számvetést s a méltóbb magatartás kialakítását végzi. József Attila említett verse azt a meg
győződést fejezi ki, hogy az adott társadalom, ill. világ csak hazug szerepeket kínál, a személyiség 
teljes megvalósítására tehát nincsen mód. E felismerés József Attilánál a szomorú bizonyosság szen- 
tenciózus véglegességével nyilvánul, a megszólító fél nemcsak elválik, de fel is adja pusztulásra kény
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szerült ikerpárját, nyereségül a példa tanulságát, a törvényt, a szándék felemelő szépségét és a mér
ték épségét hagyván az olvasóra. -  Benjámin innen van ezen a fokon. Van valami sztoikus az ő atti
tűdjében is, de kiegyező, beletörődő gesztusai a süket értetlenségre, a türelmetlen ügyészekre, a mél
tatlan vádakra és gyanúkra ütnek vissza; az alacsonyság és az értelmetlen aktivitás elől tér ki, a mél
tatlan civódásokat hagyja abba; a rontó szerepeket, a teljesítők reményében. Énjének dramatizálá- 
sára is az kényszeríti és képesíti, hogy megszenvedte, kiérlelte személyisége magvát, érzi ennek ere
jét, tekintélyét, hatalmát -  bent és kívül -, s e bizonyosság birtokában intheti, korholhatja önmagát; 
de valválhatja dolgait, kibontakozhat szűkös diszciplínák, gyanúk, vádak, idült haragvások kalodá
jából, s maradandó ügyei magasabb és újabb érdekeire figyelhet. A szerep tehát s az önmegszólító 
közlésforma egyaránt a tisztább fennsíkra törekvő költő szándékainak kíván jogot és teret szerezni. 
Nem lehet véletlen, hogy időben megelőzik egymást. Az önmegszólító versek (Ismeretlen költő verse, 
Nem adhatsz többet, Buga Jakab énekei, In memóriám) -  mintegy a Világ füstje zárófejezeteként -  az el
számolást és a leszámolást, a magára talált költő szabadságharcának végső hadmozdulatait vitték 
véghez kint s bent egyaránt. A szerepekben, a szimbolikus és példázatszerű versekben pedig elkezd
te hosszabb távra elkészült, higgadtabb életét a léte lényegéhez edződött személyiség (Mit csinál 
a fiú ?, A tábornok lefokozása, Változat népmesére, Kapások, Északi Szél, A világ végén, Tengerek fogságában, 
Tűz a négernegyedben). -  Emellett a magyarázat mellett szól az is, hogy a kötet két utolsó versének 
számadásában már az ars poeticák igényével igyekszik önmaga útját kijelölni s idegen utakról el
különíteni az archimedesi pontjára talált költő (Magasból, Nyílt szó, fedetlen arc). Igen jellemző, 
hogy ebben a stílusvitaként is felfogható számvetésben is milyen tágas a horizont, milyen közelről 
hangzó érvként érzékelhető korunk alapvető konfliktusa, s ezzel együtt a század nagy filozófiai és 
politikai járványaival szembeszegülő szocialista elődök szelleme. (Bálint György közelsége egyéb
ként a címadó költeményben is érezhető.) Az elkülönülő s önmagát demonstráló költő önkéntelenül 
is a kontinuitás jegyében nyilatkozik. Az egyetlen élet értelmével együtt így talál rá újra arra a kö
zösségre, melynek ügyét a humánum ügyével tudja azonosnak.

Elegünk van a gyilkosokat nemző torz nászból : az érdekek, a számítás, a hiúság 
az önimádat, az értelmetlenség, a közöny misztikus egyesüléséből.
Nincs érzékünk a hőlégsugarú totemekhez,
sem az istenüléshez, sem a négykézláb-mászáshoz — a mítoszból elegünk van.
Kinőttük a mások bűnét s a magunkét, kihevertük az isten-nélküli mítoszt, 
nem megváltani, nem megalázni -  megérteni, megtartani kívánjuk a világot.
A forradalom vagyunk és Európa vagyunk,
s a forradalom : a rend, a forradalom : a világosság, a forradalom : a szellem.

Az ars poetica a bizonyosságok műfaja. Sokszor az alkotás sajátos ábécéje, -  ezúttal inkább a költői 
jellem kódexe. Ezért lehetséges, hogy az értelem, a rend, a tisztaság és az egyenes beszéd mellett ta
núskodik, miközben a költő egyre közvetettebb. Egyenes beszéd és jelképes között Benjáminnál nincs 
is éles különbség. Megfigyelhető, hogy a Buga Jakab énekeivel majdnem egy időben a Vanitátum vani- 
tás közvetlenül valló darabjaiban ugyanaz a szabadságharc zajlik, hogy imént idézett nyílt szám
adásaiból, a Berdához intézett méltatásból ( Berda sírjánál)  és a Tengerek fogságában darabjaiból vol
taképpen ugyanaz a magatartás néz velünk szembe. -  Csupán arról van szó tehát, hogy a zord rezig- 
nációt felváltó sztoikus rezignáció a remélt formaújulást elsősorban ezekben a közvetett művekben 
valósította meg. Nem termett ugyan ironikus elégiákat, mint hittük, de bizonyos, hogy ezek az új 
versek a kedély, az önérzet és a remény letisztultabb ízeit sűrítik magukba. Térben és időben egy
aránt távlatosabbak anélkül, hogy inas szikárságuk ereje nagyon fellazult volna. A szerepekben s a 
közvetlenül beszélő költő ugyanazzal az erkölcsi komolysággal, ugyanazzal az intellektuális szigor
ral és telt líraisággal nyilatkozik. Az epikus és drámai elemek alkatukban hordják a személyesség 
lényegét, költő és szerepei között teljes az azonosulás. Az ellenállásokon áttörő vallomások alkalmai 
fogynak, de a súlypontjára lelt személyiség kedvét leli dolgaiban, költői színjáték, új varázslat fakad 
ebből. Az igazolt önérzet fénye állandósulni látszik, a felismert törvények képviselete egyre termé
szetesebb. A belső szabadság és egyensúly fejleménye lehet, hogy kitágul a vers tere is. Mozgása nem 
annyira feszes. Az önmegszólító versek mellérendeléses, szentenciózus kijelentései, felszólításai után 
most a tűnődés hosszabb folyamatokat tükröző, alárendeléses mondattömbjei a szabad beszéd termé
szetéhez közelítik a Benjámin-verset. Most is dísztelenek ezek a költemények, de a friss tárgyiasság
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szövete sokszor játékos, színes mintákkal lep meg, az emlékezés messze utaló színeket villant, titkok
ra utal ; a megújult elmélkedőkedv az érvelés, az igenlés és tagadás dinamikus alakzataival teszi ele
venebbé a néha már kimértnek tetsző dikciót.

Kivételes szép kötet a Tengerek fogságában. Külsőre is az. Gyenge vers talán nincs is benne, kiemel
kedő több is akad, s ez annak jele, hogy a csitultabb ihlettípusok megtalálták a Vérző zászlók alatt 
által képviselt magas színvonal tartásához az új formákat.
(Magvető, 1967)

SZEMLE

Vannak költők, akik nem a direkt szót, hanem a rejt
jeles, áttételes lírai beszédet kedvelik. Titkolt érzéseik, 
eszményeik jelenlétét csak fantáziájuk olykor megszí
nesedő nyomvonala jelzi: makacsul és ismételten föl
bukkanó hasonlataik, képeik. Ilyenféle poéta Csoóri 
Sándor is: verseiben elvontabb általánosításokra tö
rekvő, de képzeletének mozgása önkéntelenül is elárul
ja érzéseinek, szenvedélyességének valóságos indítékait. 
Ritkán nevezi néven a közvetlenül kiváltó élményeit, 
az egyszerű rezdülésekben is inkább a törvényszerű 
megközelítésének igénye vezeti. A leírást, a konkrét 
megnevezést vagy megjelenítést többnyire kerüli, in
kább a jelenségek érzékelhető törvényeivel, lényeges 
tendenciáival szembesíti önmagát és olvasóit.

Mindez persze elkerülhetetlenné teszi, hogy olykor 
szinte csupasz tényként emlegesse a világ jelenségeit, 
hogy már-már közhelyszerű általánosságokat is meg
fogalmazzon verseiben. így jelenik meg nála például 
egy helyen ez a látszatra csak regisztrálásnak tűnő 
kijelentő mondat: „Hétköznapok és háborúk fenyeget
nek örökké” . Szinte prózai közlésnek is minősíthetnék 
ezt a mondatot, ha a hétköznapok és háborúk „fenye
gető” összekapcsolásának szokatlansága nem tartal
mazna már eleve bizonyos poétikus töltést, s ha Csoóri 
különböző verseiben szétszórva nem lelnénk meg e ki
jelentés jellegzetesen költői fedezetét. Mert a legvárat
lanabb helyeken és összefüggésekben tolulnak elő 
Csoórinál háborús képzetek, szavak, kifejezések. Az 
egyik szerelmes versében ilyen gondolattársítás villan 
elő: „Kiszáradt meder a szád, forróság futóárka” . 
Másutt a padló neszezése fogalmazódik meg így: „...a. 
padlórések kis tüzérei | ágyuzzák szét a csendet” . Szerin
te az éjszakai folyóban „a halak, mint nyomjelző löve
dékek”. Keze pedig, „mint lelőtt katona fekszik, | idegen 
ágyak lövész-árkaiban” . Makacsul megigézett képzelet 
tér vissza folyton a háború fogalomköréből kiemelt 
azonosításokra, hasonlatokra. „Darazsak golyózápora | 
luggatná át a koponyámat” — képzelődik egyik vízió- 
san játékos szerelmes vallomásában, s a „tetücsípések 
géppisztolysorozatá”-ról beszél egy másik versében. 
Kuba „narancsaidról mondja, hogy „mint a nyár 
ágyugyolyói I itt csapódnak le a közclembe”.

Vélctlcn-e mindez? Véletlen-e, hogy Csoóri a létét 
veszélyeztető „homály bandái”-t felsorakoztatva ilyen 
„megszokott” csattanóval zárja a sort: „rikkancsok, 
háborús földrészeket lobogtatva, | ágyucső-trombitát 
hangoltató zenészek” . Vagy az, hogy e világon a nők

Csoóri Sándor : Második születésem
(Magvető, 1967)

mosolygását „egyetlen fegyverszünet”-nek nevezi, s 
hogy elképzel t halálában az asszonyokhoz visszavágyó
dó nosztalgiáját ilyen képekben örökíti meg:

Elmerült tank csöve lenne a távcsövem 
s hajatok, mint gyakorlatozó vadászraj, 
szállna fölöttem kihívó suhanással.

(Faggatódzó óda a nőkhöz)

Csoóri fantáziájának ez a „háborús” telítettsége okoz
za, hogy ott is az emberiség e réme merül fel bennünk, 
ahol pusztán természeti idillt vázol föl a vers: csigá
kat az úton, fölöttük áthúzó gólyaárnyékkal. Erre 
a „gyanúsításra” persze -  hogy a gólyaárnyékról 
repülőgépek árnya jusson eszünkbe — maga Csoóri 
készíti elő, hatalmazza fel az embert. Hiszen neki ele
gendő egyetlen lehulló platánlevél, hogy képzelete 
messzemenő következtetéseket szüljön. S nemcsak ri
asztó s lényegében közvetlenül fölmerülő analógiát: 
„ősz roncsa, platánlevél, | levágott kézfej vagy, | meg- 
aszalódott tenyér”, -  hanem messzire suhanó, általá
nosító gondolattársítást is:

Országok füstölögnek három égtájon is, 
mint fölgyujtott kerti gaz; 
dzsungel-halottak kézfeje zörög.

(Platánlevél)

Csoóri gondolatainak-érzéseinek horizontján -  mi
ként a világban -  mindig jelen van a háború szörnye
tege, s verseiben nemegyszer a legváratlanabb helye
ken robban elő. Mintha valami görcs markolná a köl
tőt, nem képes felejteni a rettenetét, amely nyugalma, 
meghitt pillanatai jóízébe is beleköp.

S a hétköznapok „fenyegetése” ? Az is ilyen rög- 
eszmésen monoton módon kap lírai bizonyítást? Lé
nyegében igen, de éppen fordított formában, mint a 
háború képzete. Ott az elhallgathatatlan jelenlét volt 
a szembetűnő, itt viszont a hiány, a távoliét az árulko
dó. A természet, a jelenségek, a tárgyak Csoórinál a 
legritkább esetben fordulnak elő hétköznapi valójuk 
és jelentésük szerint. Az esős tájban meredezó csurom
vizes fák egy hasonlat révén új, különös értelmű léte
zésbe fordulnak. „Állnak az csőverte fák, | mint csor
dultig töltött, talpas poharak”. Az alkonyodó menny
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bolt a költő képzelete által meglepő dinamizmust sű
rít magába : „A homály sorompói közt | elfut az ég, mint 
a vonat” . Máskor emberiesító azonosításoktól, hason
latoktól kap sejtelmes árnyalatot a világ. A vöröslő al- 
konyi ég: „az égen véraláfutás” . A reggel is égő lámpa
sor: „égve maradt villanyok csigolya-sora” . (Egy má
sik versében érdekes módon jelentkezik e kép fordított
ja  is: „a lámpasor-gerincű férfi” .) A hegy alatti cser
melyt személyes léte részesévé avatja: „a hegy... tö
vében lent, mintha a szívem mellékfolyója volna | árad
va fut egy forrásvíz-patak” . Nemegyszer már-már a 
fizikai képtelenség közelében járnak lírai képzelgései, 
de éppen ezzel ér el megkapóan nagy erejű hatást: 
„visz a szerelem falevél-tutajon” ; „a város: lombját 
hullató beton-erdő”. De ilyen fantasztikusan „össze
hozott” azonosítás ez a széltől lobogó látvány is: „Fel
hők, tavasz plakátjai”. Nemcsak meghökkentő, de a 
természetet az emberi szférába közvetítő is.

Ennél az azonosításnál azonban álljunk is meg. Mert 
a Második születésem című kötet verseinek érdekes jellem
zője a hétköznapok monotóniájától a nagyobb idő
egységek irányában függetlenedő tendencia. Az évsza
koknak a legtöbb költőnél megkülönböztetett lírai sze
rep jut, Csoóri képzeletét pedig valósággal lázba hoz
zák. Pontosabban csak egyetlen évszak: a nyár. Mert 
ha olykor-olykor megmozgatja a tavasz s az ősz is 
(„Ősz, világeleji évszakom, | a várost, melyben élek, 
I szétáztatod, mint ujságpapírost” .), becézgető költői 
melegséggel legtöbbször a nyárt emlegeti: „süsse ar
com a nap, nyárvégi önkívület” ; „az árnyas nyár, e 
huzatos faház” ; „nyár van: kézfejed éget, mint a na
gyítóüveg” ; „A nyár, mint hajóroncs, | lassan túlpar
tot ér” . S mindennél többet mond azzal, hogy Kuba 
forradalmas világát „világméretű nyár”-nak nevezi. De 
a nyár képzetéhez hasonlóan megnőtt az idő fogalmá
nak metaforikus mágnesessége, képi vonzóereje is. A 
költő képzelete ilyen meglepő jelzőkkel érzékin meg az 
elvontan érzékelhetetient: „a látható idő”, „a halál
nélküli idő” . S ilyen módon tárgyiasítja az eleve testet
lent, megfoghatatlant: „Az idő egyetlen nagy út - lá 
bamtól kisebesedett”. Vagy „Az idő mozdonyfüstje 
arcomon” . Vagy: „Ittuk az időt, akár a rumot”. És: 
„Kihajolva az időből | sodródni látom a földön holna
pi árnyékomat” . Inkább kiforgatja valóságos kontúr
jaiból a világot, mintsem hétköznapi kisszerűségeit és 
unalmát elfogadja.

Meghatározott fénytöréssel varázsolná át verseiben 
Csoóri Sándor a meglévő világot? Csak azt érzékeli és 
érzékelteti, ami személyesen is taszítja vagy elragadja: 
a háború folytonosan fölvillanó iszonyatát és a hétköz
napok rendjével szembeszegzett ünnepi emelkedett
séget, időtlenséget? Leegyszerűsítés volna mindezt így 
fogalmazni, bár lényegében erről van szó. Erről: csak 
bonyolultabb és mélyebb összetételben. Mert verseinek 
közvetlenül ritkán tárgya a háborúk vagy a hétköz
napok elleni perlekedés, ezek az érzések általában in
dázva körülfonják másfajta gondolatainak, érzelmei
nek sűrűjét is. De ugyanabból a szenvedélyes végletes
ségből erednek, amely Csoóri költészetének legjellem
zőbb tulajdonsága. Ebből a végletességből jön létre 
poézisének különös fénytörő képessége : nem tud megbé

kélni az embertelenséggel vagy megalkudni a közép
szerrel, a vegetáló nyugalommal. Nem az ünnepi 
fennköltséget állítja mindezzel szembe, hanem a teljes 
érzelmi telítettséget, a szenvedélyes odaadást. Egész 
életének is csak ez a végletes lobogás adhat értelmet:

Csupa káromkodás és készenlét vagyok, 
merő ideggyulladás : 
a világ leszek vagy meghalok, 
nem érhet más.

(Tavasz plakátjai)

Már az emberi lét korlátozottsága, megmásíthatatlan 
egyszerisége is mérhetetlenül megkínozza:

Tévedés volt a születésem; 
én a világ akartam lenni : 
oroszlán és fagyökér együtt, 
szerelmes állat, nevető hó, 
a szél eszméje és a magasság 
széjjel csurgatott tintafoltja -  
s lettem felhőbevesző ember...

(Barbár imádság)

Mindennél elesettebbnek, megtépázottabbnak érzi ma
gát, amikor kapcsolatában a világgal nincs meg ez a 
telítettség, ez a szinte abszurd feloldódás:

Nézem két kiüresedett kezemet : 
a világ hiánya rajtuk, mint égési sebek.
Tíz kopár körmöm: tíz bekerített katona, 
vérfoltosak és harcképtelenek.

(Zuzmarás kőre fekszem)

Akadnak vélemények, melyek szerint Csoóri Sándor 
költészetét a hitetlenség jellemzi: a költő emberi hi
vatásának tagadása, vagy legalábbis erős kérdőjelezése. 
S mert hitetlenség, így elháríthatatlan kacérkodás is a 
dekadenciával s a lét irracionális szféráival. Pedig csu
pán a felületes olvasó, csak az tévedhet ilyen ítélkezé
sekbe, aki Csoóri lírai motívumait nem járja végig és 
nem keresi meg e motívumok meghatározó inditékait. 
Az előbb például azt tapasztaltuk, hogy a költő egy
más mellett, tehát szinte egyszerre képes megszólaltatni 
a világgal telítődés és a világhiány dallamait. De csupa 
ilyen végletek vitájából, ilyen ellentétek feszültségeinek 
gyűrűzéseiből szerveződött Csoóri új verseskötete. 
Milyen rezignált fölénnyel képes a világtól elhúzódás 
„bölcsességét” meghirdetni:

Jobb nekem itt tócsákat kerülgetni, 
mint lecsukott szemek előtt lámpa lenni 
s a jövő ólom-arcát 
fölolvasztanom.

(Árvizes ég, árvizes utcák)

A dekadens életelvvel békülnek meg ezek a sorok: 
a küzdésről és cselekvésről lemondó filozófiát igazol
ják. S ugyanebben a kötetben található a Kuba ihlette 
vallomás, amelyben arról beszél, hogy a forradalmi szi
getország „vakmerősége” gyermekké tette, naivan hivő 
lelkesültté,
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ki a Föld minden szabadságharcát 
képzeletben már befejezte, 
szétnyitott ingben jár 
s nem készül többé háborúra, 
csak szerelemre.

(Búcsú Kubától)

Melyik vallomás, melyik magatartás az igaz? A ta
gadás vagy a vállalás lenne a költő valódi énje ? Csoóri 
azonban arra törekszik, hogy e végleteket szembesítse, 
hogy egymásnak feszülésük szikrázásában valljon ön
magáról és a világról. A kötetéhez illesztett prózai ars 
poeticájában, A meghasonlás világos háttere című rövid 
esszéjében is a drámai kiélezést ítéli költészete meghatá
rozó energiájának: „A költészetet -  írja -  ma már min
dennek látom: várakozásnak, búcsúzásnak, jövőnek, 
gyöngédségnek, tudatlanságnak, harcnak, ítélkezésnek. 
Ezek nélkül nincs tárgyilagosság... A tárgyilagosság az 
én szótáramban a drámaiság fogalmával azonos. Lehe
tőségek és lehetetlenségek szembeállítása; a hiánynak 
és a szükségesnek fojtott párbeszéde.” Ekként szólal 
meg verseiben az elfáradás és a lelkesültség egymásra 
torlódó dialógusa is. De nemcsak a társadalmi léttel 
birkózó érzései polarizálódnak ilyenformán, hanem a 
kötet jelentős hányadát alkotó szerelmes vallomásai is. 
Komázó meghittségben él ezzel a nagy emberi érzés
sel, amelyet hol „kiégető kemencé”-nek, hol „elkódor- 
gott vadállatának titulál, s amelynek megtartó-építő 
erejét is érzékeli : „Akit nem véd a szerelem, | hiába vé
di az magát” . Megélt érzései nyomán azonban a sze
relem is érzelmi végletek összecsapásának színterévé 
válik. Az odaadó vágy és gyöngédség ilyen himnikus 
szavaival :

kiköltözöm az ég alá 
szerelmed nomádjának : 
süssön a nap, mint a végzet: 
egész testemmel égjek.

(Elengednélek, visszahívnálak)

S vele szemben a megsebzettségnek, a szerelem kínjá
nak ilyen gyűlölködő felnagyításával:

Ég ? Föld ? Szerelem ? Szerető ?
A nők öle akár az ágvúcső,
gyönyörrel befogad;
aztán az ellenséges partokra kilő.

(Ragadozó)

Üj fejlődési fázist jelent Csoóri Sándor költészetében 
a Második születésem című kötet. Előző verseskönyvének, 
a Menekülés a magányból címűnek a lírai „rácsodálko- 
zás” volt a jellemző gondolati-érzelmi centruma. A 
csodálkozás attitűdje szintén összefonódást jelentett a 
világgal, de bizonyos különállást is, mert a költő csak 
érzékszerveivel tapadt a világra, de nem vált folyama
tainak részesévé. Ezért módosította, formálta át ars 
poeticáját „drámaivá”. így vált cselekvóbbé, kiéle
zettebbé költészete s érkezett el egy új lírai távlat meg
sejtéséig: „El akarom hagyni, aki nem én vagyok, 
I a lámpasor-gerincű férfit, | ki csak ragyogni tudott, 
I rögtönözni gyönyört és sebeket, | de az elrendezésbe

belebukott.” (El akarom hagyni) Szenvcdclyessége, el
szánt harmóniakeresése, képekre koncentrálódó lírai- 
sága az előtte járó költők közül részben Szabó Lórinc- 
cel, részben Nagy Lászlóval rokonítja. Persze tőlük el
térő, egyéni úton jár: Csoórit a ragyogás és rögtönzés 
„csömöre” hajtja az emberi elrendeződés, a harmónia 
mélyebb-teljesebb keresésére, megélésére, bár néha 
csak egyetlen rezignált legyintést vált ki belőle az em
beri létezés: „élni akarok bukdácsolva is”. E rezignált
ság és az „újralelkesültség” állapotai hullámzanak-tor- 
lódnak egymásra Csoóri újabb verseiben.

Kitűzött új költői programját még csak részben tel
jesítette. Most megjelent kötetében bőséggel akadnak 
„rácsodálkozó” versek is, mint például a megkapóan 
szép Hársfa, A folyó és más költemények. Nem ez a 
„maradvány” a probléma azonban, hanem az, hogy 
költői ihletkörének korábbi görcseit teljesen feloldja, 
hogy kitágítsa lírai világát: ne meneküljön a vers elől 
prózába akkor is, amikor a szükséges költői energia 
kellő izzással tölti el. Csak így élheti meg és fejezheti 
ki a mai világ teljes költői drámáját, hiszen a csodától 
szabadulni akaró tisztánlátás érdekében éppen ezért 
az emberi teljességért verekedik:

ó1 egy őrültet keresek magamban folyton, 
gépeknek,

földrészeknek beszélő szentferencet : 
gyógyíthatatlan szájú rajongót, ki szenved, 
ha nincs veszélyes titka s kivédhetetlen álma, 
mert így reménye sincs...”

(Rejtsétek el a csodát)

Csoóri Sándor az ötvenes években jelentkező-beérke- 
ző költők csoportjába tartozik, akik közül vele együtt 
leginkább Váci Mihály, Garai Gábor és Ladányi Mi
hály szereztek nevet és rangot maguknak. De míg a há
rom másik poéta a társadalmi lét közvetlenebb szférái
hoz kulcsolódva alakította ki ihletkörét — ki-ki a maga 
módján: szenvedélyes felháborodások és azonosulások 
gyűrűzéseiból Váci, meditáló felismerések szikrázásai
ból Garai és vagabund tiltakozások romantikájával La
dányi - , addig Csoóri bizonyos távolságot tartva szűri 
át és poétizálja a valóságos élet kontúrjait. Ez a távolság 
-  mint az eddig elmondottak is evidensen bizonyítják -  
nem jelent azonban kívülállást a világon vagy szembe
fordulást korunkkal. Sőt : amit veszít konkrétságban az 
elvontabb nézőpont miatt, azt többnyire megnyeri ér
zelmi felfokozottságban, filozofikus hangulatú sűrített- 
ségben. A társaiéval a maga nemében egyenértékű és 
lehetőségeiben nem kevésbé szocialista ihletésű költői 
módszer a Csoóri választotta poézis. Kritikai megítélé
sében éppen ezért aligha eredményes az egyoldalú vi
szonyítás előbb említett kortársaihoz, még kevésbé az 
6 példájuk követését igénylő ösztönzés. Csoóri költői 
fejlődése, lírai teljesítményének értéke elsősorban a sa
ját alkotói módszere kiteljesítésének függvénye.

Mert nem véletlen, hogy eddigi négy verseskönyve a 
szinte állandósult költői metamorfózisok láncolata. A 
növekvő igényesség jele ez a szakadatlan változtatóké
pesség. S persze a folytonos önmagán túl haladás dina
mikus lírai mozgékonyságot is jelent, de még nem élet
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mű-építkezést, nem maga teremtette költői universu- 
mot. Az „érzelmek drámájának” most megvalósuló ars 
poeticája hatósugarában kétségtelenül teljesebb, mint 
a „csodálkozás” korábbi magatartása volt. E drámaiság 
objektív értékét azonban a benne megszólaló ellent
mondások objektív teljessége határozza meg. Az átélő
kifejező érzelmi „fókusz” nyitottsága a világra és telí

B ó k a  L á sz ló : Zenekíséret, Hanna
(Magvető, 1967)

„Iszonyú foglalkozás ez, naponta regisztrálni a fogyó 
életet és a növekvő halált” — idézhetnénk mottóul Bóka 
két regényéhez az Őszi napló szép sorait. Mert egész 
életműve, majd mindegyik alkotása az élet és halál 
mezsgyéjén játszódik, visszatérő, megoldatlan problé
mája az idő, amelyet egyszer szeretne végtelenné tágí
tani, másszor pedig egy hirtelen varázslat segítségével 
kikutatni minden titkát. Az idő és általában az emberi 
életforma és lét kérdéseit boncolgatja című
regényében is Bóka. A regény első ízben 1946-ban jelent 
meg, egy irodalmi folyamat kései, úgy is mondhatjuk: 
megkésett dokumentumaként. Mert az idő, amely eb
ben a regényben is egy varázslat engedelmes játéksze
révé válik, s bizonytalanul elmosódva magába olvasztja 
az emlékeket, a valóságot és az irreálist is, már koráb
ban is egy egész nemzedék regényelméletének volt visz- 
sza-visszatéró és megoldatlan kulcskérdése. Bóka laza 
szálakkal ugyan, de szintén a Nyugat úgynevezett har
madik nemzedékéhez kötődött, s bizonyára rá is nagy 
hatást tett megjelenése idején Alain-Fournier Az isme
retlen birtok című regénye, melyet a korán elhunyt nagy 
tehetségű fiatal esszéista, Lovass Gyula fordított le 
1942-ben. Az ismeretlen birtok voltaképpen az emlé
kek, a ködbe vesző múlt és a vágyak forgatagából emel
kedik ki, elérhetetlenül és mégis csábítóan, mint a bol
dogság és a kötetlenség jelképe. Nem véletlen, hogy 
magyarul való megjelenésével valóságos iskolát terem
tett. Az egész nemzedék a hatása alá került. Egyre- 
másra születtek a hasonló kiindulású, múltelemző re
gények (a legérdekesebbeket kétségkívül a most elhunyt 
Molnár Kata írta akkoriban). -  Ez a közeg és hagyo
mány lett egyik elindítója Bóka Zenekíséret című regé
nyének, amelyben szintén megpróbálkozik a varázslat
tal: a tények és vágyak szintézisével. S hogy az illúzió 
majdnem teljes lesz, az elsősorban a nagyszerűen sike
rült főszereplőnek, Kolschützky Walter alakjának kö
szönhető. Nem is egészen emberi alak az övé : már jel
képpé, a cinikus és a világnak fittyet hányó magatartás 
paradigmájává válik. Ellenpárja a regény főszereplő
jének, Zámory professzornak a felesége, Szelina, aki 
viszont a kispolgári hagyományok és korlátok hív őr
zője. Kettejük között ingadozik Zámory, döntésre és 
választásra képtelenül. (Egyik-másik tulajdonságában 
és életrajzi környezete némelyik alakjában a fiatal Bó
kára ismerhetünk.)

Közvetlenül azután, hogy a fiatal Zámory pesti pro
fesszorának ajánlólevelével zsebében Becsbe érkezik,

tettsége a világgal. Csoóri Sándor személyessége lenne 
a túlzott? Nem: ez a személyesség nőhet akár határta
lanra is, a költő személyiségének nagyobb rádiuszát 
igényelnénk. Azt, hogy még telítettebben, még sokré
tűbben legyen tele a világgal. Ne csak maga lezárta kör
ben rezonáljon a létre, hanem verseiben harsogva-tor- 
lódva a létezés szakadatlan drámáit élhessük át.

Koczkás Sándor

hogy Kolschützky professzor intézetében a legújabb 
fonológiai vizsgálatok módszerét elsajátítsa, megismer
kedik a professzor fiával, Walterrel. Az ő oldalán lesz 
részese egy furcsa estének és éjszakának. Ettől kezdve 
lengi be az egész regény cselekményét a „zenekíséret” , 
Papageno bohókás, táncra invitáló dallama. S ezeknek 
a dallamoknak a szárnyán jelenik meg újra és újra 
Walter, hogy elképesztő csínyjeivel felháborítsa a kon
venciókba merevedett polgári világot. Bóka szimpátiája 
érezhetően inkább Walter felé hajlik, bár a történés 
tudatosan vállalt kuszasága nem engedi meg, hogy vi
lágosan állást is foglaljon. A végső megoldás pedig -  a 
professzorrá lett Zámory elválik Szelinától, és közben 
meghallja, hogy Walter bűnözővé süllyedt — talán kissé 
kiegyensúlyozatlan, zavaró. Mint ahogy némileg za
varó Bóka stílusa is, amely nincs híján a nagyszerű 
nyelvi leleményeknek és ízes fordulatoknak, ám összes
ségében mégis kissé kiszámítottnak hat. Talán a stílus 
hűvös objektivitása is magyarázza, hogy a regény el- 
olvastán nem leszünk a cselekmény együttérzői, inkább 
talán megmaradunk csodálóinak és figyelőinek. A való
ság és az irrealitás ilyen igényű szintézise, amelyre Bóka 
törekedett, ma már inkább kísérletnek érződik, mint hi
teles, megszenvedett alkotásnak. Persze a „lelkesedés” 
hiányának Bóka egyénisége is magyarázata, hiszen élete 
végéig szívesen rejtette cinizmus mögé együttérző, me
leg líráját. Kolschützky Walter pedig jellegzetesen cini
kus figura...

Az egyik legremekebb helyzet a regény befejezésekor 
adódik. Mindhárom főszereplő a „színre lép”, s Walter 
„a kürtöt, az emlékek kürtjét” a hóna alá szorítva ki
hátrál a szobából és a regényből is. A varázslat után 
pedig csak jóval később kezd motoszkálni bennünk a 
kérdés: vajon sikerült-e Bókának célt érnie, valóban le
számolt-e ebben a regényében a polgári prüdériával és 
a szélhámossággal.

A Hanna című regényt Sík Csaba -  a kötet szerkesztő
je — illesztette a Zenekíséret után, úgy érezve, hogy a 
két alkotás problematikája közös, csak a kor változott. 
A regény szemléletével és megoldásával lehetne vi
tázni, Bóka azonban kiadás előtt nyilván még egyszer 
átfésülte volna művét, amely itt-ott nincs befejezve, s 
az epizódok is meglehetősen laza szálakkal kapcsolód
nak egymásba. Hanna tettei sincsenek mindenütt egy
értelműen motiválva. így is világos azonban a regény 
alapkérdése : melyik az az életforma, amelyik az embert 
a közösség áramába kapcsolja s megszabadítja a ma
gánytól. A felelet nem egyértelmű. Talán azért nem, 
mert Bóka a világos válasz helyett inkább teret engedett
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humoros, karikírozó kedvének. Ezért lesz a regény né
melyik szereplője és helyzete feledhetetlenül derűs, ám 
ezek a helyzetek és jellemek mégsem illeszkednek min
dig szervesen a történés egészébe, inkább elszakadnak 
attól, külön életet élnek, s önálló törvényeik vannak. 
Az a szituációteremtő erő, amely viharos lendülettel in
dítja a regény cselekményét (amint Hanna egy „alkalmi” 
pumpával lesújtja az ártatlansága ellen „törő” vízveze
tékszerelőt -  akiben viszont nem nehéz a „népi káde
rek” eltorzított mására ismernünk), később elszürkül, 
s Bóka megelégszik az adott helyzetek színezésével. Kár, 
hogy a regényben, mint Bóka epikai müveiben általában 
-  nem „fejlődnek” a szereplők, jellemük az első pilla
nattól befejezett, változatlan, s a helyzetek alkalmaz
kodnak hozzájuk, nem ők környezetükhöz.

Természetesen -  mint már mondottuk — a Hanna 
című regényt nem tekinthetjük véglegesen kiérlelt mű
alkotásnak, inkább csak jelzésé annak, milyen sok 
irányban érdeklődött, s mily sok beteljesítetlen lehető
séget hordott magában a sajnálatosan korán elhunyt 
Bóka László. így, befejezetlenségében is olyan társa

Ez a -  szép küllemű, magas példányszámú -  kötet akár 
válogatásnak tekinthető. Két kisregény, tucatnyi elbe
szélés és karcolat sorakozik benne, Dobozy prózájának 
jellegzetes témáit, műfajait, eszközeit képviselvén. Szo
katlan módon azonban, a válogatás nem reprezentatív, 
hanem -  minden bizonnyal ez a jelző illik ide — hiteles. 
Már-már a kíméletlenségig az. Mutat fényt is, de árnyé
kot is, bőven. Föltárja ennek a meglehetősen terjedel
mes és sokoldalú munkásságnak különös -  problémás- 
ságában különös -  alaptulajdonságát, értékbeli és szem
léletbeli kettősségét.

íme az első, a bevezető példa, a stílus területéről.
„Mákó is hallgat... Az imént hagyatkozott. Minden 

jószágát fiára hagyta, aki... nem gulyás, csak gazda. 
Épp ezért nincs kire hagynia szironyos, pillangós nyelű, 
nevezetes karikását. Azt csak temessék el vele.” (Gulyá
sok búcsúznak.)

„Furcsa a mi történetünk... A hősöket tiszteltük, a 
kiegyezőkből éltünk... Ez persze, ahogy ön nevezi, 
rohadt alku. De egy kis ország urai nehéz helyzetben 
vannak, akár arisztokraták, akár nem.” (Kedd, szerda, 
csütörtök.)

Egyazon írónak csaknem egyidejű műveiben kapott 
szerepet ez a népieskedő, naivkodó pátosz, meg ez az 
iróniával ötvözött pontos tárgyiasság. Itt tehát nem 
egyszerűen különbség van, de ellentét feszül. Vajon 
melyik stílus az igazi, a saját, a természetes?

A válaszhoz kevésnek látszik a stíluselemzés. Távo
labb kell vizsgálódnunk. Tájékozódási pontul ismét a 
szembeállítások egy sora kínálkozik. A mai paraszti 
világot ábrázolja a Z^por, ez a sokat markoló és sokat 
fogó elbeszélés, a Kicsi az ajtó, ez az ötletesen vezetett, 
csupa gúny és csupa megértés példázat, egyszersmind 
a Gulyások búcsúznak, melynek közhelyessége már inkább

dalmi réteget próbál ábrázolni, és olyan irodalmi esz
közökkel, amelyek manapság is ritkaságnak számítanak 
prózairodalmunkban.

Néhány rövidebb terjedelmű — az író hagyatékából 
előkerült — novella egészíti ki a kötetet. Amolyan intel
lektuális rögtönzések ezek, egy pillanat, egy helyzet, 
vagy éppen egy emlék ihletéséből. Némelyik tovább 
építi a „Bóka-legendát” , ezt a ma már egyre bővülő és 
egyre ellenőrizhetetlenebb forrásokból táplálkozó mí
toszt, melynek kezdetén talán Gombocz Zoltán áll, vég
pontjában pedig ezek a történetek, melyek nem képvi
selnek ugyan magas művészi színvonalat, de hangjuk, 
kellemes, csevegő modoruk élvezetes olvasmánnyá avat
ja őket. Egyik-másikból pedig kihallik az író utolsó kor
szakának rendkívüli szenvedése, amely új és új erő
feszítésekre ösztönözte, úgy, hogy közben az elbeszélő 
művészetnek is újabb lehetőségeit hódította meg. így 
vált igazzá Szenvedés című versének megrendítő jóslata: 
...Valamit még, valami kevés / művet ígért a végső 
szenvedés, / igazról érlelvén még igazibbra, / ahogy 
szívem megkövül, mint a szikla.

Rónay László

D obozy Im re :  Kedd, szerda, csütörtök

bántó, mint csupán sikerületlen, és a mesterkélt, föl
duzzasztott A fák sokáig élnek. A második világháború
ból veszi témáját a Kedd, szerda, csütörtök, meg a Váratlan 
hangverseny; s bizony nehezen hisszük el, hogy a Kedd, 
szerda, csütörtök írója, aki oly világosan, igazul, meggyő
zően beszél a megrendült nemzet s a kétségekbe kerge
tett ember sorsáról, vállalta a névazonosságot a Váratlan 
hangverseny pepecselő, bizonytalankodó, érzelmes hely
zetekben kedvét lelő szerzőjével. Vihetnénk még to
vább a sort. De az eredmény nem változna: az alap
témák -  a második világháború és a változásban lévő 
paraszti élet -  szinte törvényszerűen jelennek meg pár
huzamosan a bonyolult és drámai, majd a leegyszerű
sített és felületes kompozíciókban.

Bár ez többnyire együtt jár a komoly, illetve a köny- 
nyed kezelési mód és hangnem párhuzamosságával, 
kapcsolatuk nem kizárólagos, még kevésbé szükségsze
rű. Hiszen ebben az esetben el kellene fogadnunk, 
hogy a drámaiság és az ironikusság eleve erény, míg az 
érzelmesség és a humorosság eleve bűn. Ez persze képte
lenség. Cáfolatául megemlítjük, hogy a Szegénysor pró
zájába épp a fájdalmasan érzelmes, megnyugvó-belátó 
emlékezés sugározza a költészetet, viszont A fák sokáig 
élnek bármennyire iróniával s humorral dúsított, annál 
túlírtabbá, szétesőbbé vált.

Másféle összefüggéseket kell keresnünk. Semmikép
pen sem lehet véletlen az, hogy nemcsak néhány újabb 
elbeszélés, hanem a korábbi terjedelmes művek közül 
is nem egy -  a Felhő és napsütés, a Tegnap -  olybá tetszik, 
mintha népszerűsített változata volna eredeti alkotá
soknak. Általában: Dobozy prózai müveiben végig el
válik ez a két réteg, az eredeti, az értékes alkotások, meg 
az illusztratív, a csekély jelentőségű alkotások rétege. 
Okot keresvén, a maradandóság és a népszerűség ellen
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tétesen kettős csábítására gondoljunk? Csakhogy más
fajta, magasabb rendű indítékra és célra vall az, hogy 
Dobozy valamennyi írása fontos társadalmi jelenségek
ből gyökerezik, a nemzet egészét érintő világnézeti és 
erkölcsi eszméket hordoz. Elkerülhetetlen az írói szán
dék boncolgatása; az írói szándéké, amely a legnyíltabb 
pillanatokban is a személyes magyarázatokon szűrődik 
keresztül. Mindenesetre Dobozy nyilatkozatainak, 
cikkeinek, politikai magatartásának ismeretében biz
tosra vehető: a maradandóság és a népszerűség dilem
máját nála megelőzte az, hogy, a számára fontos esz
mék és ügyek érdekében, szükségesnek tartotta a min
denkihez szólást. Ez a szándék és vállalás pedig egyene
sen vezetett ahhoz a fölismeréshez, hogy aki itt és most 
a társadalom minden rétegéhez szólni akar, annak meg 
kell tanulnia az egyszerűség és a hatás ábécéjét is. (Mel
lesleg: az 1967-es könyvhét kereskedelmi összesítése 
szerint, a Kedd, szerda, csütörtök a legkelendőbb művek 
közé tartozott. Dobozy írásait állandóan, sokan és szí
vesen olvassák!) Dobozy megtanulta ezt az ábécét; kér
dés, hogy a lehető legjobbat választotta-e?

Módszerei és eszközei természetesen nem magukban, 
hanem az ábrázolt anyaggal való kölcsönhatásban mi- 
nósíthetőek. Dobozy a közvetlenül átélt társadalmi, 
történelmi, tárgyi világból merít. Következetesen bizo
nyos összefüggéseket emel ki innen: a történelmileg, 
társadalmilag, lélektanilag, eszmeileg konkrét, a meg
oldatlanságból a megoldás felé mozgó helyzeteket, 
majd ezekbe állítja alakjait, akiket szintén a megoldat
lanságból a megoldás felé késztető, vivő határozott er
kölcsi, eszmei, sorsbeli motivációkkal jellemez; nem ke
nyere sem az aprólékosan leírható elemek különválasz
tása, sem az összetett lelki, gondolati, cselekvési folya
matok követése. Valójában minden műve egy-egy hely
zet. (Érthetően talált el a színpadhoz, a filmhez; még 
a riportjait, a cikkeit is rendre egy-egy helyzettel kezdi.) 
Eszközei közül is: a gyors indításban, a helyzetet kife
jező, kibontó beszéltetésben, a távoli pontokat áthidaló 
monológszerű, sűrítő, jelző elbeszélésben, az összegezve 
lezáró befejezésben a legerősebb. Szelektáló, csupán 
egy-két jellegzetes jegyet kiemelő s szembeállító vagy 
összekapcsoló gondolkodásmódja, iróniára, gúnyra, 
groteszkre hajló stilizáló készsége is szervesen ide tarto
zik. Mindez megszabja a végső kompozíciót; az ábrá
zolás teljessége, egysége szempontjából itt már beszél
hetünk egyedül üdvözítő kompozíció-típusról is. Ez pe
dig a társadalmi, történelmi, eszmei, lélektani motivá
ciók logikáját, a csak ezt a logikát érvényre juttató föl
építés. Következésképpen van kizárt kompozíciótípus 
is. Az, mely a puszta eseményekhez s a külső környezet 
rendjéhez igazodik. Miért jó, sőt kiváló munka a Kedd, 
szerda, csütörtök ? Mert a választott alaphelyzetet törté
nelmileg, társadalmilag, lélektanilag, gondolatilag, er
kölcsileg a kellő fokig kibontja, és utána egy jottányira 
sem tér el a meghatározott viszonyba állított motivá
ciók logikájától. Ennek köszönheti — többek között -  
azt az igen figyelemreméltó következtetést is, mely a

nemzeti függetlenség történelmi determináltságára vo
natkozik. Jelesül, hogy a kis nemzetek függetlensége 
legjobb esetben sem más, több, mint a függőségük meg
választása. És miért elhibázott elbeszélés a Váratlan 
hangverseny? Mert a választott alaphelyzetet a felületi 
különösség irányába bontakoztatja ki, megmarad az 
esemény szokatlanságának bűvöletében (a háború s a 
rögtönzött hangverseny ellentétessége), teremtvén hoz
zá egy hamis alakot (a zongoraművész, aki pompás 
gyakorlati érzékkel rendelkező katona). A történet per
sze tetszés szerint szabható. Ezúttal könnyesen érzelgős 
csattanóban végződik. Hogy ne hamarkodjuk el az ösz- 
szegezést, hajoljunk csak közelebb az oly nagy sikert 
aratott -  s valóban könnyedén, frissen, jó emberismeret
tel megírt -  A tizedes-hez. Ez a kisregény is mutat némi 
bizonytalanságot, következetlenséget. Fő alakját amo- 
rálisnak minősíti ott, ahol a motivációkat fedi föl; a ti
zedes nem ismer a csupasz életösztönnél magasabb 
rendű motivációt, mégis mind több és több rokonszen- 
vet ébreszt. A cselekmény szellemesen egymást hívó
bontó ötletei szinte szárnyra kapják, emelik, sikerekkel 
gyarapítják. Aki végül előttünk áll, az egyszerre ciniku
san okos fickó, és -  afféle népi hős. Az egész mű annyi
ban következetlen, amennyiben ábrázolási módjának 
elemző eszközei itt-ott átadják helyüket az anekdotikus 
eszközöknek. Mint mindig és mindenütt, az anekdoti- 
kusság itt is zavaróan hat. Mintha mindent bensőséges
sé, meghitté, frissé, könnyeddé varázsolna, s közben 
mindent a véletlen, a furcsaság, a kerekségre és csatta- 
nósságra ügyelő vonalvezetés, a felületes érzelem s a 
gyors, kellemesen akadálytalan szellemi pezsgés vája- 
taiba présel. Lefokoz, megmásít. Az anekdotikus eszkö
zök vezettek Dobozynál is az említett kettősséghez; 
nevezetesen, a gyöngébb művekben az ábrázolt anyag 
és az ábrázolás eszközeinek ellentétéhez. Mert ugyan 
nem nyilvánvaló-e az ellentét a történelmi, társadalmi, 
eszmei, lélektani jellegű és igényű anyag, másfelől a vé
letlen-furcsa életmozzanatok, a szabadjára engedett ese
mény, a hatásos befejezés, a szellemes, tréfás odamon- 
dások vonzásának engedő elbeszélő mód között?

Oly sok író után és mellett Dobozyt is megtévesztette 
az anekdota paradoxona. Mely ebben áll: az anekdo
tával minden megközelíthető, de egészen semmi el nem 
érhető. Megközelíthető az egyszerre értékes és közért
hető, népszerű irodalom eszménye is. De nem érhető el. 
Vagyis: a könnyedségnek, a mindenüvé eljutásnak nem 
a legjobb útja s eszköze az anekdotázás. Dobozy, az 
egyszerűség és a hatás -  manapság kiváltképpen szük
séges és hasznos! -  ábécéjét keresvén, az irodalom 
egyik szegényes, fejlődésére képtelen zsargonjának 
ábécéjére bukkant. Az anekdotázás Dobozyja sokban 
tagadja az eszmehirdető, az igazságokat kutató és doku
mentáló művek Dobozyját. Ebben áll az 6 prózai mun
kásságának kettőssége. De -  és ezt is akartuk bizonyí
tani -  olyan kettősség ez, mely magában hordja feszült
sége megszüntetésének fedezetét.

Székelyhídi Ágoston
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Orbán Ottó harmadik kötete nehezen megközelíthető, 
lassan emészthető líra foglalata. Feldolgozása erőfeszí
tést, észmunkát igényel. A benne megnyilatkozó költé
szet semmitől sincs távolabb, mint a közvetlen, „ami 
szívemen: a számon” élménylírától. Orbán nem tarto
zik a született, problémátlan-lelkű, könnyen dalra-ihlő 
lírikusok közé. S nem tartozik a lenyűgözően erős egyé
niségű lírikusok típusához sem: a kötetet nem hatja át 
olyanféle impulzív, elemi indulat, amely a versek soka
ságának azonos lüktetésű formát szokott teremteni, s a 
verseskönyvnek fődallamot, sodrást biztosít. A Búcsú 
Betlehemtől nem andalít el, s nem is ragad magával első 
ismerkedésre. Inkább tiszteletet ébreszt. Olvasásakor 
először a formák szélsőséges változatossága tűnik fel, s 
a versek megmunkáltsága. Meg a hommage-ok, azaz a 
más költőknek hódoló, az ő modorukban írott költemé
nyek nagy száma. A felületes olvasó talán hajlamos 
lehet arra, hogy ne lásson mást a kötetben, mint hideg, 
korrekt diplomamunkát. Gyakorlati diplomamunkát a 
modern költészet tárgyköréből.

Orbán már induláskor is bizonyságot tett igényes 
formakultúrájáról és biztos verselési készségéről. Poéta 
doctus-t ígért. Nem egészen véletlenül. Hiszen első 
hazai „nevelői” az újholdasok voltak -  alkata szerint 
igen szerencsés választással -, ők oltották be a mesterség 
tiszteletével, exkluzív ízléssel és az „ismeretek gőgjé
vel” . „Apollinaire verssorai páncélként fonódtak a tes
temre, nemigen üthetett el engem a korszak költészeté
ben piros arccal, vidáman dübörgő traktoroslány” -  
emlékszik vissza igen szellemesen egyik esszéjében nö
vendék-költő korára. Apollinaire csak az egyik mester, 
akinek vívmányait magáévá igyekezett tenni. Már első 
két kötete is jóval szélesebb névsorról árulkodott. Orbán 
ritka -  Szabó Lőrinc és Weöres óta valószínűleg párat
lan -  ambícióval „tanulta ki magának” a huszadik szá
zadi költészet számos újító nagyját, új fogását. S a Bú
csú Betlehemtől tanúsága szerint: tiszteletreméltó ered
ménnyel. Szinte bármely tetszőleges formában képes jó, 
legalábbis meggyőző verset írni. Eliot módszerével épp
úgy sikerrel kísérletezik, mint -  hogy egy nagyon távol
eső példát említsek -  a bartókos-lorcás népköltészet 
eszközeinek felhasználásával.

Roppant nagy szorgalommal és lelkiismerettel tanult 
és tanul, de egy csöppet sem alázatos tanítvány. Inkább 
fölényesen és „szemtelenül” okos. Mesterei felé nem
csak áhítatos pillantást vet, hanem gúnyos fintorokat és 
fricskákat is. Hommage-versei csak részben hódolatok, 
-  részben paródiák vagy irónikus hatást kiváltó para
frázisok. Orbán igen komolyan veszi mestereit s az elta-

O rb á n : Búcsú Betlehemtől
(Magvető, 1967)

nuit formákat, ugyanakkor ironikus fölénnyel is szem
léli ókét. Akárcsak a világ dolgait. Sőt önmagát is. A 
szuperművelt, pengeélesre pallérozott agyú intellektuel- 
lek öniróniába is átjátszó iróniája gondolkodásának 
egyik domináns vonása. Lírájának egyéni koloritja rész
ben innen fakad. Az ilyenfajta irónia ugyanis ritkán 
szokott fiatal korban kifejlődni, s még ritkábban szokott 
lírában megnyilvánulni. Orbán első két kötetében csak 
csíráit észlelhettük, hogy milyen sokat érett költészete 
az elmúlt években, azt nem csekély mértékben az iró
nia térhódítása jelzi.

Az iróniára való készség eleve a dialektikus gondol
kodás lehetőségét rejti magában. Valamit komolyan 
venni ugyanakkor felülről is nézni -  többoldalú világ
látásra vall. A dialektikusán intellektuális költészet lét
rehozása egyébként is egyik alaptörekvése Orbánnak. 
Az ironikus szemlélet alkalmazása ennek a törekvésnek 
csak egyik megnyilvánulási módja. A másik: a tudat
világot mozgásában, bonyolult ellentmondásaiban tük
röző versek írása. Ezekben a költeményekben az asszo
ciáció-montázs és a feleselő, „vitatkozó” képek eszkö
zével él. Ez utóbbit Dylan Thomastól sajátította el. 
Az ő személyében találta meg Orbán legtiszteltebb 
mesterét, mondhatni feltétlen példaképét. Olyannyira 
a hatása alatt áll, hogy az ő irányában kivételesen iro
nikus gesztusai sincsenek. Öt csak követni igyekszik, 6 
az egyetlen, aki mögül nem mindig tud „kinézni” . Tho
mastól nemcsak költészetének lényegét, értelmét tanul
ta el, hanem motívumokat is vesz át. A kötet néhány 
verse alá oda lehetne írni kajánul ceruzával: variáció 
egy Thomas-témára. Más versek azonban meggyőznek 
arról, hogy képes Orbán a vitatkozó képek módszerét 
egyéni anyagon is alkalmazni. Ha az ő egyéniségében 
nincs is meg „az örök gyermek” olyan mértékben, mint 
a példaképében, asszociáció-teremtő készsége fejlett, s 
belső világa zsúfoltan gazdag. Hogy milyen intenzíven 
egyéni, s hogy mennyire mély, az azonban csak későbbi 
köteteiből derül majd ki.

Mert ez a kötet még csak -  igaz, ígéretes -  próbafúrá
sokról ad hírt. S arról, hogy a várható, eredményes fel
tárás, „kitermelés” eszközeit már megteremtette magá
nak a költő. Formai kísérletei közül néhány -  elsősor
ban prózaverseire gondolok -  egyedülállóak költésze
tünkben, sokat lehet belőlük profitálni. Ütja, új típusú 
intellektuális költészetet célzó törekvései mindenképpen 
figyelmet érdemelnek.

Tálasi István

Ez a könyv, melyet először Bostonban adtak ki ango
lul 1925-ben, végre segít eloszlatni néhány tévedést és 
félreértést, ami Sztanyiszlavszkij nevéhez fűződik. A 
félreértések legtöbbje későbbi eredetű : a személyi kul
tusz kultúrpolitikájának következménye. A harmincas 
évek második felének ugyanis jellemző vonása volt,

S zta n y isz la vszk ij : Életem a művészetben
( Gondolat, 1967)

hogy nemcsak a magas politika élén álló személyből 
csinált tévedhetetlen, mindig mindenben elsőrangú ve
zetőt, hanem megalkotta az élet minden területén, így 
a kultúrában is, az egyes ágazatok nemegyszer legjobb
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képviselőjének személyi kultuszát. A kiválasztott író, 
festő vagy rendező alkotói módszere, stílusa azután az 
adott művészeti ág minden művelője számára követen
dő példa lett. Egy-egy ilyen művész gyakorlatának ab
szolutizálása akkor is megtörtént, ha ez eredetileg neki 
személy szerint nem állt szándékában.

Sztanyiszlavszkij például ebben az 1924-ben írott 
könyvében így látja saját és munkatársai helyzetét: 
„Mi, egykori művészeti forradalmárok, a művészet 
jobbszárnyára kerültünk, és ősi hagyomány szerint a 
baloldaliak bizonyára támadást intéznek ellenünk.” 
(467. o.)

A Sztanyiszlavszkij által kidolgozott lélektani realiz
mus módszere, a színészi átélés technikája ekkor már 
nemcsak általánosan elfogadott, hanem — az izmusok 
hozta sok új művészeti kezdeményezés következtében, 
az új követelmények tükrében -  részben túlhaladott is 
volt. Érezte is, hogy az ő módszere nem örökös időre 
szóló tökéletes rendszer, amely minden színházi fel
adatra egyformán alkalmazható. Érdeklődéssel és jó
indulattal figyelte azt a művészeti fejlődést, melyet már 
nem tudott a magáénak vallani. A modern törekvések
ről nem alkotott elhamarkodott ítéletet és kereste, ho
gyan kapcsolódhatna az ő -  a húszas években már túl
haladottnak, konzervatívnak tartott — művészete az 
újhoz.

...„Művészetünk külső és belső technikájának biro
dalma... egyformán érvényes mindenkire. A helyes 
hangképzés, a ritmikusság, a jó szövegmondás egyfor
mán szükséges annak, aki a régi időkben az »Isten óvd 
a cárt« énekelte és annak is, aki ma az »Internacio- 
nálé«-t énekli.”

Sztanyiszlavszkij tehát úgy érezte, hogy munkássága 
maradandó része az, ami a színész felkészülésére vonat
kozik. A szovjet színház fejlődése szempontjából súlyos 
és évtizedekre kiható tévedés volt az, hogy az 6 egész. 
rendezői gyakorlatát nevezték el „a” szocialista realista 
színházi rendezésnek. A harmincas évek közepétől 
kezdve nemcsak a színészi munkában, de még a díszlet- 
tervezésben is az ő útja volt az egyedül lehetséges út. 
Hiába jelentette Sztanyiszlavszkij módszere a legmaga
sabb színvonalat a színészi munkában, azzal, hogy a 
szüntelenül fejlődő, változó színházi világ számára az 
ő általa végzett munka minden fázisa — a dramaturgiá
tól a világításig -  kötelező érvényre lépett, egyszerre 
fékké, majd béklyóvá vált. Nem is jelenhettek meg ere
deti rendezői tehetségek a Szovjetunióban, csak a hu
szadik kongresszus után. (Tovsztogonov, Jefremov, Lju- 
bimov és a többi modern szovjet rendező csak ezután 
kezdett új csapást tömi magának.)

Talán most, ezekben az években jutottunk el oda, 
hogy a kritikátlan tömjénezés, majd a kritikátlan taga
dás korszakai után végre kíváncsian szemügyre vegyük, 
ki volt és hogyan dolgozott ez az ember, akinek mun
kássága -  részben akaratán kívül -  oly nagy mértékben 
rányomta bélyegét az egész világ, de különösen Kelet- 
Európa színházi életének fejlődésére.

Sztanyiszlavszkij annak az orosz nagypolgári réteg
nek volt a tagja, amely a múlt század második felében 
bőkezűen já ru lt hozzá az orosz művészet felvirágoztatá
sához. A dúsgazdag családból származó fiatalember

már huszonkétévesen az Orosz Zenei Társaság és Kon
zervatórium igazgatója; -  így kerül közvetlen kapcso
latba a művészetek világával. Eltérően a hasonló sorsú 
magas protekciót élvező aranyifjaktól, a fiatal Szta
nyiszlavszkij nem a könnyű életet, a gondtalan, elegáns 
semmittevést, hanem a szüntelen önképzést választja. 
Hamar rájön, hogy a művészi teljesítmény szempont
jából nincs jelentősége az anyagi és társadalmi helyzet
nek, az eredményekért mindenkinek keményen meg 
kell dolgoznia.

Az Életem a művészeiben a fokozatos művésszé fejlődés 
képe. Megismerjük azokat az elhatározó élményeket, 
amelyek alakítólag hatottak a fiatal rendező és színész 
egyéniségére. A rendező Sztanyiszlavszkij számára ta
lán a legdöntőbb befolyást Meiningenék oroszországi 
vendégjátéka jelentette. Tőlük tanulta a részletek va
lósághűségének, a rendező autonómiájának elvét. A 
Meiningenékról mondott véleménye már felér egy saját 
rendezői ars poeticával. Nem helyesli a németek re-'- 
dezői terrorját, mert az elfojtja a színészi kezdemény! 
zést, pedig Sztanyiszlavszkij szerint „a színpad egy 
dűli királya és uralkodója a tehetséges színész”.

Sztanyiszlavszkij pontosan regisztrálja rendezői fej 
lódésének fordulatait. Néhány rendezését részletesen i. 
ismerteti.

Munkájában soha nem elégszik meg a rendezés és 
kritika addigi eredményeivel, szüntelenül keres vala
mit, amit a darabban addig még nem fedeztek fel. 
Mikor elhatározza, hogy egy darabot megrendez, az 
első dolga az, hogy pontosan meghatározza magának, 
milyen világot akar megvalósítani a színpadon. Az 
egyes figurák színpadi megjelenítését csakis közvetlen 
élmények alapján tudja megoldani. Othello figuráját 
például egy Párizsban látott arab sejkről mintázta, az 
Éjjeli menedékhelyhez hosszú és gondos környezettanul
mányt végzett a moszkvai alvilágban. Ez a konkrét 
valóságszemlélet Sztanyiszlavszkij legnagyobb rende
zéseit is jellemezte.

A könyv lefegyverzóen nagyszerű részei nem az 
egyébként pontos és csak a lényeget bemutató siker
beszámolók, hanem a kudarcok elemzései. Egyedülálló 
abban, hogy a színház hiú világában saját hibáit bon
colgatja és utólag pontról pontra kinyomozza a bukás 
útját, majd kijelöli újabb feladatait. Szerzetesi oda
adással és megszállottsággal dolgozik és pontosan látja 
célját: bármilyen darabot is játszanak, az élet minél 
több összefüggésének feltárására kell törekednie. Ezért 
dolgozza ki hosszú és aprólékos munkával a színész 
számára a felkészülés legalaposabb technikáját.

Könyve végén a forradalom után megnyert új kö
zönséggel foglalkozik. Megérti a parasztokat, akik nem 
akarnak felszínes, sebtében megírt parasztdarabokat 
nézni; hogy a közönség legalapvetőbb igénye a szín
házzal szemben a kíváncsiság: miként élnek mások.

Sztanyiszlavszkij ezt a jogos igényt igyekezett egész 
életében szolgálni. Nem elringatni, becsapni akarta a 
közönséget, hanem ezt a kíváncsiságot, elégítette ki a 
művészet igazságával. Ha rendezői elképzelései egy 
része fölött el is járt az idő, becsületessége a közönséggel 
és a művészettel szemben ma is példamutató.

Köröspataki Kiss Sándor
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SŐTÉR ISTVÁN

A z  Ünnep tanulságai

Túlságosan nagy eseményekre nehéz úgy emlékezni, hogy pátoszba, vagy fellengzésbe ne 
tévedjünk. Pedig a történelmi tény nagysága épp arra kötelez, hogy ha rajzot adunk róla, 
annak bármily szerény vonásai hűek legyenek, -  ha gondolatot közlünk róla, az a gondolat 
ne csak az ünnep, hanem a munka lelkületéből is fakadjon. 1917 Októbere ennek az évszá
zadnak, s az emberiség történetének legnagyobb eseménye volt. És ez az esemény még emlék
ünnepében is a munkát, a cselekvést igényli, mert hagyománya ezekben él tovább. Ebben áll 
nagysága, időszerűsége, ebben válik élővé és sugallóvá.

Tegyük ezt a nagy ünnepet a tudatosítás alkalmává: így némiképp méltóakká válhatunk 
hozzá. Mert újból és mindig újonnan tudnunk, éreznünk kell, mit jelent a Nagy Októberi 
Szocialista Forradalom annak a történelemnek a számára, melynek mi is részesei vagyunk.

A történelmet a forradalmak, az átalakulások mérföldkövei szerint szoktuk mérni. Mind
azok a forradalmak, melyek 1917 Októbere előtt mentek végbe, hősi és megrázó voltukban is 
csak részleges, ellentmondásos eredményeket mutathattak fel: gyökeres átalakulást és rende
zést csak 1917 hozott. A polgári forradalmak csak részben érték el meghirdetett céljaikat, s 
eredményeiket is csak részben tudták megőrizni. Megváltoztatták a társadalmi viszonyokat, 
az alkotmányokat, a törvénykezést, a gazdasági élet rendjét, a termelés feltételeit és lehető
ségeit. Előbbrevitték a kultúrát, a civilizációt, új kilátásokat nyitottak a vállalkozás és az al
kotás előtt. Szerepük óriási volt az emberiség fejlődésében. De a társadalmi lét ellentmondá
sait újabbakkal, a régieknél néha nyomasztóbbakkal tudták csak felcserélni, nem hoztak va
lódi emberiességet, nem irtották ki gyökeresen a szolgaságot, nem hoztak valódi békét az 
egyes emberek és a nemzetek életébe. Az egyéniség jogát hirdették, s hirdetik ma is, de való
jában az egyéniség eltorzulását, megsemmisülését segítették elő. A polgári forradalmak tragi
kuma abban van, hogy legszebb, leghaladóbb eszméik már a megvalósítás küszöbén ábrán
dokká, utópiákká halványodtak. A polgári forradalmakat szükségképp követte egyféle hamis 
kijózanodás, melynek annyifajta lecsapódását ismerhetjük a gondolkodásban, a tudományban, 
a művészetben. A forradalom utáni korszakok hiedelmei az ember természetének megváltoz- 
tathatatlanságáról, a történelem reménytelen körbenforgásáról, a haladás kilátástalanságáról : 
ugyanolyan fikciók, mint a polgári forradalmakat megelőző korszakok lelkes álmodozásai a 
testvériesülésről, a megigazulásról, a világ misztikus megjavulásáról. Minél ábrándosabb 
hitek előzték meg a polgári forradalmakat, -  annál viharosabb csalódások jártak nyomukban. 
Rossz tanácsadónak bizonyult a forradalmakban a romantika és az idealizmus.

1917 Októbere nemcsak egy korhadt társadalmi renddel szakított, hanem a sokszorosan 
kompromittált ideológiákkal és ábrándokkal is. Mivel ez a Forradalom a történelem valódi 
és helyes értelmezésén alapult, mivel a történelmi és a dialektikus materializmus volt a vezér
elve: mámor és utópia helyett a valósághoz ragaszkodott, s az emberi tudatot visszavezérelte 
a valósághoz. Vívmányait ez a Forradalom nem pazarolta el, nem engedte ki a kezéből, ha
nem a történelem során első ízben : megőrizte és gyümölcsöztette. A „permanens forradalom” 
elve az új feladatok küszöbén bizonyult csak igazán hamisnak. A Forradalom igazi folytatása 
az építés, az új társadalom megteremtése volt, -  s akik ebben a munkában részt vettek, azt 
magának a Forradalomnak első, közvetlen harci feladatainál is nehezebbnek, bonyolultabb
nak érezhették. A szocialista termelés megszervezése nem volt könnyebb, kényelmesebb, ve
szélytelenebb feladat a Téli Palota ostrománál. A Forradalom az építés feladataiban maradt 
élő, mindmáig.

Az 1917 teremtette új társadalom leküzdötte azokat a veszélyeket, melyek a történelmi 
fejlődés ellentmondásaiból adódtak. Megvédte hazáját a fasizmus támadása ellen és kikü
szöbölte a forradalmi elvek eltorzulásait. A XX. Kongresszus a Forradalom egyenes és tiszta 
továbbfolytatása volt: Lenin gondolata és szemlélete új érvényű formát öltött benne. 1917 
Októbere a történelem, a valóság igaz értelmezésére tanított, tehát mi sem lehetett tőle ide
genebb, mint a meddő elvontság, a durva leegyszerűsítés. A személyi kultusz korszaka egy

3



harcosnak álcázott Oblomovot támasztott föl, aki a dogmákkal helyettesítette az élő, alkotó, 
forradalmi gondolatot. A X X . Kongresszus az élő gondolathoz, az alkotó cselekvéshez tért 
vissza, és a szocialista országok megtanulták, hogy a fejlődés bonyolultságait nem akkor old
ják meg, ha letagadják őket, hanem akkor, ha szembenéznek velük. Ez a szembenézés is 
1917 Októberének lelkületéhez, bátorságához marad hű. Ez a hűség kötelez minket is arra, 
hogy a magunk munkájának minden bonyolultságával szembenézzünk, s hogy önelégültség 
helyett inkább a megszaporodó problémákat vegyük számba.

A történelem nem ismer tétlenségre feljogosító korszakokat: a megoldott problémák mindig 
új és megoldandó problémákat szülnek, s ez az örökös elintézetlenség az élet, a valóság legins- 
pirálóbb vonása. A szocialista társadalom fejlődése új és új gondokkal jár, de ezek az új gon
dok szülik az új örömöket is. Aki nem topog egy helyben, felkészül az út újabb és újabb szaka
szain reá várakozó feladatokra és nehézségekre. A Forradalom nem félt ezektől a feladatoktól 
és nehézségektől, -  s a Forradalom szülte új kor sem félhet. 1917 konkrét, történelmi példái 
arra is megtaníthatnak, hogyan kell tunyaság nélkül és hazárd könnyelműség nélkül élni. Ez a 
tanítás a mi életünk valamennyi területén érvényes, és ebben a tanításban rejlik a Forrada
lom legmélyebb erkölcse. 1917 Októbere az értelemmel párosult erkölcsnek is új teljesítmé
nyét hozta létre.

A mi területünkön, a marxista irodalomtudományban is érvényre kell jussanak 1917 Októ
berének tanulságai. Ez a tudomány máris komoly eredményeket ért el, — de csak azért, hogy 
újabbakra, az eddigieknél is lényegesebbekre törekedjék. Ez a tudomány sem ismerheti a 
kényelmet, a ténfergést, s minden teljesítménye, vívmánya csak úgy maradhat élő, ha újabb 
teljesítményekkel, vívmányokkal halad túl rajtuk. A tudás, az ismeret sorsa az, hogy mind 
újabb, m ind magasabb rendű tudás és ismeret lépcsőjéül szolgáljon. Aki magasabbra ju t a 
mi tudásunk segítségével, az nem megtagad, hanem igazol bennünket. A Forradalom is 
azért terem tett új viszonyokat, hogy utódai még újabb, tökéletesebb viszonyok közé juthas
sanak. A mi tudományunk sem lehet önelvű és fejlődése, tökéletesedése sem csupán a saját 
céljait szolgálja. A szocialista tudat fejlesztése, magasabb szintre emelése: ez a mi tudomá
nyunk végső, leglényegesebb célja, s e cél sokrétűsége miatt áll is még annyiféle, megoldat
lan feladat előttünk. A tudat fejlesztését célzó többi tudományággal, a filozófiával, a törté
nettudománnyal, a közgazdaságtudománnyal és más ágakkal kell még az eddiginél szorosab
ban együtt dolgoznunk. Mi több, ki kell lépnünk nemzeti kereteink közül, egy valóban 
nemzetközi terepre, ahhoz, hogy önmagunkat is, és másokat is, korunkat is, és a történelmet 
is jobban, mélyebben érthessük. Nemzeti irodalmunk nagy, történeti rendszerezését megte
remtettük m ár, és a történetiség elvéhez a jövőben is úgy kell ragaszkodnunk, mint a marxiz- 
mus-leninizmus egyik alapvető elvéhez. De épp ennek a történetiségnek talajáról kell az eddi
gieknél erőteljesebb elméleti általánosításokhoz eljutnunk, s egy ilyen kialakítandó elmélet
nek talajáról kell egyképp szembefordulnunk a relativizmus szemléletével és a túlságosan 
zárt és szűkös elméleti egyoldalúsággal. Kritikailag, de felelős nyíltsággal kell számba ven
nünk m inden olyan új módszert is, mely tudományunkat valamiképp gazdagíthatja. Nem 
eklektikára törekszünk, hanem lehetőségeink, eljárásaink bővítésére. Mindaz, amit jelenleg 
végzünk, máris szerves része egy marxista kultúrtörténetnek, s egy ilyen kultúrtörténet ala
pos kimunkálásához is el kell mihamarább érkeznünk.

Épp azzal, hogy történeti rendszerez-ésünket megvalósítottuk, történeti ismereteink újabb 
hiányai derültek ki számunkra: kutató munkálatainkat nemhogy befejezhetnők, de azokat 
talán még az eddiginél is nagyobb alapossággal kell továbbfolytatnunk. Minden szintézisünk 
csak arra figyelmeztet, hogy figyelmünket ki kell terjesztenünk eddig kevésbé figyelembe vett 
problémákra, az irodalmi folyamatokat befolyásoló eszmék és bölcseletek vizsgálatára is. 
Filológiai m unkánk nemhogy alábbhagyhatna, de még meg kell erősödjék: a mélyebb isme
rethez és rendszerezéshez újabb tények ismeretére van szükségünk. Minél tovább munkál
kodunk, annál elégedetlenebbek lehetünk mindazzal, amit már elvégeztünk, — és ebben az 
elégedetlenségben rejlik egész tevékenységünk legnagyobb elégtétele is.

1917 Októbere is arra tanította meg utódait, hogy sohasem lehetnek elégedettek az elért 
eredményekkel.
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LUKÁCSY SÁNDOR

„...és piros zászlókkal”
„Souvenez-vous que le d rap eau  
rouge est le signe d’ une révolution 
qui sera la dernière.”

Proudhon

Eddig még egyetlen kommentár sem fűzött magyarázatot ahhoz, hogy az Egy gondolat bánt engemet 
költője piros zászlók alatt kívánt harcolni s meghalni. Nyilván mindenki természetesnek tartotta ; 
a piros zászló1 forradalmi szimbólum, forradalmár költőhöz az illik. Petőfihez illett is; de hogy 
valaki a vers megírása idején, 1846 decemberében, vállalta ezt a jelképet, egyáltalán nem termé
szetes, sőt nagyon is rendkívüli.

A piros zászló történetét többször megírták. Először Gabriel Perreux (Les origines du drapeau 
rouge en France, Paris, 1930), majd Maurice Dommanget {La révolution de 1848 et le drapeau rouge, 
Paris, 1948), legújabban pedig ugyancsak Dommanget készített mindenre kiterjedő, ötszázlapos 
monográfiát {Histoire du drapeau rouge des origines à la guerre de 1939, Paris, 1966).2

E művekből kiderül, hogy a piros zászló kezdetben nem forradalmi szimbólum, hanem a 
burzsoá terror jelvénye volt.

1789. október 21-én a francia Alkotmányozó Gyűlés, Mirabeau és Target javaslatára, Buzot és 
Robespierre ellenzése mellett, törvényt (loi martiale) szavazott meg a népmozgalmak letörése 
végett, ürügyül használva fel a megelőző napok párizsi éhséglázadását. A törvény elrendelte: vala
hányszor a közcsendet megháborítanák, katonai erőt kell alkalmazni a tömeg ellen, az ostromálla
pot előzetes kihirdetése után. A kihirdetés módja: a városháza ablakába piros zászlót kell füg
geszteni s a békétleneket piros zászlótól kísért városi tisztviselők által nyugalomra felszólítani. Ha 
nem engedelmeskednek, lőni kell. A törvény szövege nem nyilatkozott arról, miért éppen a piros 
zászlót választották a statárium jelképéül ; talán mert a vér színe alkalmasnak látszott az elretten
tésre, talán mert a piros a kor felfogása szerint általában a hatalom színe volt (királyi bíbor).

A fenyegető törvény nem maradt puszta szó. 1791. július 17-én, a király meghiúsult szökése után, 
mely napnál világosabbá tette forradalomellenes terveit, felháborodott tömeg gyülekezett a párizsi 
Mars-mezőn, hogy petíció aláírásával trónfosztást s köztársaságot követeljen. Lafayette, a nemzeti 
őrség parancsnoka, és Bailly polgármester elővetette a piros zászlót,8 majd -  az egyéb formaságo
kat mellőzve -  gyilkos sortüzekkel szétkergette a tüntetőket. A demokrata sajtó és a nép dühe 
a vérengzés szerzői és szimbóluma, a piros zászló ellen fordult: „gyalázatos piros zászló, halál 
zászlaja” {Révolutions de Paris), „úri barbárság jelvénye” {anonim röpirat) ; Babeuf egy ekkortájt kelt 
levelében a forradalmi követelések közé sorolta a piros zászló eltörlését; később, a nép győzelme 
után, Bailly kivégzésekor hóhér keze által meg is égették.

Petőfi mindezt tudta. Amikor Gabet könyvéből kivonatokat készített, a Mars-mezei vérengzés 
dátumát is följegyezte kronológiájába, s olvasmányában megtalálhatta a loi martiale szövegét, a 
vérengzés leírását, sőt a piros zászló megégetésének históriáját is.4 Semmi kétsége nem lehetett 
aziránt, hogy a piros zászló gyűlöletes volt a párizsi nép szemében. Miért tekintette mégis for
radalmi jelnek? Azért, mert a piros zászló szimbolikus jelentése időközben megváltozott.

Szélsőbaloldali forradalmárok már 1792-ben gondoltak arra, hogy a burzsoá terror jelképének 
értelmét megfordítsák, s a piros zászlót a néphatalom bosszuló jelképéül sajátítsák ki. Hébert 
„a közvélemény piros zászlajáéval fenyegetőzött, s az augusztus 10-i felkelés előtt többen azt java
solták, hogy a nép piros zászlók alatt vonuljon a királyság megdöntésére. El is készült néhány 
ilyen zászló, ezzel a felirattal: „Népi vésztörvény a lázadó udvar ellen” ; de -  éppen mert a piros 
zászló nagyon szorosan összekapcsolódott a közelmúlt népellenes rémtetteivel — végül is nem hasz
nálták őket, s a jakobinus alkotmány a trikolort nyilvánította a nemzet színévé. Ettől kezdve sokáig 
csak egy-egy elszigetelt adat bukkan elő: 1802-ben a Crète-à-Pierrot-i erőd zendülői tűzték ki a 
piros zászlót; 1816-ban angol választójogi tüntetők;5 1818-ban Blanquefort francia kisváros föl
kelt népe. Nem jutott komoly szerephez a piros zászló az 1830. évi júliusi forradalomban sem. 
Dommanget idéz ugyan egy szemtanút, aki -  teleszkóppal -  piros zászlót látott a Tuileriákon és 
piros-feketét a Vendôme téren, „a végsőkig elszánt harc jeleként” („en signe de guerre à mort”); 
én Juste Olivier tanúságát idézhetem, aki -  igaz, hogy teleszkóp nélkül -  bizonytalanabbul nyilat
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kozik: „A zászló, mely a Tuileriákon leng, pirosnak vagy... [itt egy ágyúlövés miatt megszakítja a 
mondatot] ... A zászló tehát pirosnak vagy feketének látszik, vagy talán piros-feketének.”6 Min
denesetre tény az, hogy a júliusi forradalom nem a piros zászló, hanem a trikolor forradalma volt, 
a köztársasági és napóleoni hadak által diadallal meghordozott, Béranger-megénekelte trikoloré 
(ahogy Delacroix képén látni) a Bourbonok fehér lobogója ellen, s amikor a Notre-Dame tornyain 
megjelent a nemzeti háromszín, Blanqui ujjongva tapsolt a lelkendező tömegben, Eugène Pottier 
pedig, az Internacionále későbbi szerzője, verset írt „a haza óvó jelképe” s „a boldogság hírnöke” 
tiszteletére („Démon pays emblème protecteur...” „II est pour nous le signal du bonheur...” ). 
És bár a népnek vajmi hamar ki kellett ábrándulnia a polgárkirályságból, melynek elnyomó intéz
kedései csúfos ellentétben voltak a nemzeti jelül ismét elfogadott trikolor köztársasági szellemével, 
a republikánusok továbbra is ragaszkodtak a hagyományos háromszínhez. Egy ideig a munkás
tüntetések is a nemzeti lobogó alatt zajlottak,7 vagy pedig az elkeseredett harc jelvényét, a fekete 
zászlót választották (Reims, 1831. jan. 15; Lyon, 1831. febr. 12; Grenoble, 1831. szept. 20.), és 
végül fekete zászlóra írták az első nagy lyoni proletárfölkelés messze visszhangzó jelszavát is: 
„Munkából élni vagy harcban meghalni.” 8

A piros zászló mint forradalmi szimbólum, szórványos és bizonytalan előzmények után, 1832. 
június 5-én, Párizsban lépett be a világtörténelembe. E napra volt kitűzve Lamarque temetése, 
Napóleon hős generálisának, a nép kedvencének utolsó útja. Óriási sokaság gyűlt össze, s mindenki 
várt valamit: a nép elégedetlensége izzott, a legitimisták és a republikánusok egyaránt kitörésének 
esélyeit latolgatták, a kormány fitogtatta erejét, s hatalmas katonai készültséget vont össze. A tömeg 
a Panthéonba akarta kísérni halottját, a rendőrkordon ellenállt, tumultus, torzsalkodás támadt, 
„éljen a köztársaság!” kiáltások hangzottak el. Itt is, ott is piros zászló tűnt föl; különösen egy ko
morképű, feketeruhás, vörösöves lovas vonta magára a figyelmet : a piros zászlón, melyet kezében 
tartott, „Szabadság vagy halál” felirat állt. A váratlan látvány, a forradalmi jelszó tovább fokozta 
a tömeg szenvedélyét, nemsokára már barikádok emelkedtek, vér folyt Párizs utcáin, kirobbant a 
republikánusok és a királyi kormány első nagy fegyveres összecsapása, mely csak másnap, június 
6-án estefelé ért véget, miután a fölkelők utolsó maroknyi csoportját, a Saint-Merry kolostor utcá
jában, a sokszoros túlerőnek sikerült legyőznie vagy inkább kiirtania.

A lovas zászlóvivő, egy bizonyos Peyron, később önként feladta magát, s mert a bíróság csak 
egy hónapot és száz frank pénzbüntetést szabott ki rá, sokan provokációra gyanakodtak. Annyi 
bizonyos, hogy a hatalmon levőknek kapóra jött a piros zászló : a népítélet jelképe megrettentette 
a polgárságot, még ellenzéki részét is, és nem utolsósorban ezen múlt, hogy a felkelés a tömeg tá
mogatásának hiányában nem tudott általánossá válni. A kormány ügyesen kihasználta a számára 
kedvező közhangulatot: propagandája szétkürtölte, hogy a piros zászló hívei gyilkolni, rabolni 
akartak, megismételni a guillotine éveinek véreseményeit -  bár tudni lehetett, hogy a jakobinus 
terror zászlaja nem a piros volt. Montalivet belügyminiszter kiáltványa az anarchia lobogójának 
mondta a piros zászlót; figyelemre méltó szóhasználat, ha tudjuk, hogy az egykorú publicisztika 
Babeufék törekvéseit nevezte anarchiának. A piros zászló megkapta mindazt a becsmérlést, ami 
forradalmároknak, a magántulajdon ellenségeinek, kommunistáknak általában kijárt.

A republikánusok védekezésbe szorultak. Néhányan már a temetési menetben tiltakoztak a 
piros zászló ellen; később a köztársasági párt lapja {La Tribune) így nyilatkozott: „Ez a zászló 
ijesztő és felháborító, mert éktelen anakronizmus, a vérontás szándékának jele. Csodáljuk a Saint- 
Merry kolostor hőseit, megvetéssel utasítjuk el a piros zászlót.” 8 Hasonlóképpen írt Armand 
Marrast, a republikánusok egyik legfőbb tekintélye.10 Mindenki sietett a nemzeti színek oltalma 
alá húzódni; csak a legelszántabbak vállalták az üldözött s megtagadott piros zászlót: a lyoni 
munkás-zendülők, akik 1834 áprilisában kitűzték az elfoglalt középületekre,11 és Blanqui hívei, 
akik 1839. május 12-én még egyszer meghordozták Párizs utcáin, mielőtt elhullottak az utolsó 
republikánus felkelésben.12 És éppen mert üldözték, mert megtagadták, és csak a legradikálisabb 
forradalmárok, a szociális respublikáért s a kizsákmányolás ellen küzdők tartottak ki mellette, a 
piros zászló a szociális forradalom jelképévé vált.

Petőfinek bőséges tudomása volt a piros zászló 1832-ben bekövetkezett jelentésváltozásáról. -  
A júniusi felkelés híre bejárta a világsajtót, a magyart is; a hazai lapok egykorú közleményei meg
töltenének egy kis kötetet. Az augsburgi Allgemeine Zeitung párizsi levelezője Heine volt; tudósítá
sait az esztendő végén könyvben is kiadták (Französische Zuslände) .l* A negyvenes évek közönségé
nek már nem kellett e régebbi forrásokhoz folyamodnia : rendelkezésére állt Louis Blanc Histoire
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de dix ans-ja. Ezt -  mint másutt bizonyítani fogom -  Petőfi csakugyan olvasta. Ebből az ötkötetes 
műből mindent megtudhatott a franciaországi mozgalmakról és a piros zászló szerepéről, sokkal 
többet, mint amennyit elmondhattam itt, hiszen Louis Blanc a júniusi két nap történetét több 
mint ötven lapon adja elő. S ami különösen fontos: az Histoire de dix ans olvasója arról is értesült, 
hogy a piros zászlót a republikánus párt többsége elvetette, maga Louis Blanc is. Bizonyos, hogy 
ez az olvasmány megragadta Petőfi elméjét, képzeletét. Egész életművében alig egynéhányszor 
utalt külföldi históriai eseményre; a ritka kivételek egyike 1848. május 27-én kelt cikke, melyben 
rajongó szavakkal emlékezett meg a Saint-Merry utca hős ifjairól.

Petőfi tehát valamennyi lényeges történeti tény ismeretében, tudva, hogy a piros zászló koráb
ban a burzsoá elnyomás gyűlöletes jelképe volt, tudva, hogy szimbólikus értelme az 1832. évi 
republikánus felkelés napjaiban változott meg, tudva, hogy gyalázkodás és rágalom özöne hullott 
reá, s hogy csak a szociális forradalmárok kis csapata nem tántorodott el tőle -  mindennek tudatá
ban vallotta éppen ezt a zászlót harci jeléül s énekelte meg éppen ezt: mi másra lehet ebből kö
vetkeztetni, mint hogy Petőfi a forradalmi mozgalom árnyalatai közül a szélsőbalt, a szociális 
respublika híveit tartotta lelke rokonainak?

*

Lehetséges persze ellenvetéseket tenni.
Mondhatná valaki, hogy a piros kedvenc színe volt Petőfinek, és csupán azért esett rá választása.

A színek szerepéről Petőfi költészetében Réti László írt tanulmányt.14 Vizsgálatainak eredménye 
a következő statisztika, mely a színjelölő szavak előfordulásának számát tünteti föl: piros: 122 
(beleértve a 9 vöröset is) -  zöld: 67 — kék: 66 -  barna: 35 -  sárga: 32 -  bordó és bíbor: 13 -  rózsa
szín: 8 -  lila: 3. Ezek az adatok látszólag igazolják az ellenvetést. Réti Lászlót azonban csak lélek
tani, nem pedig irodalmi szempontok vezették kutatásaiban, csupán a költő színfogékonyságát 
kívánta vizsgálni, s megállapította, hogy Petőfi optikai képzeteinek 63 százaléka helyezkedik el a 
színes, 37 százaléka a színtelen skálán.15 Ez a megfigyelés hasznos lehetne, ha volnának összehason
lítható statisztikáink más költők életművéről; egyébként azonban, mivel Réti László kiszakította 
Petőfi színjelzőit a szövegösszefüggésből, adatai a színek szemantikai, stilisztikai funkciójáról sem
mit sem mondanak, s ha arról valamit meg akarunk tudni, másfajta elemzésre van szükség, olyanra, 
mely nemcsak a jelzőt, hanem a jelzett szót is figyelembe veszi.16

Petőfi költészetének fontos vonása, hogy igen gyakran él a legegyszerűbb, szokás formálta, köz
keletű nyelvi és képalkotó eszközökkel. Színek tekintetében is. Nem törekedett választékosságra, 
jelző és jelzett szó kapcsolatával nem kívánt meglepetést okozni, rendszerint a leginkább kézen
fekvő, természetes színeket alkalmazta. Az ég kék, az erdő zöld, a menyecske piros vagy barna -  
versek sokaságában, újra meg újra; szín-közhelyek. A legnagyobb ritkaság nála az olyan finom, 
impresszionista lelemény, mint: „A homályból kék gyümölcsfák orma Néz...” (kritikai kiadás,
I. 108.); a szokatlan, merész társítás: „kék őrtűz lobog” (IL 11 ; megjegyzendő, hogy nem eredeti 
versben, hanem Shelley-fordításban) ; az inkább csak hangulatilag, mint vizuálisan igazolt jelző : 
„lengett fölötte a fehér halál” (I. 257.). Ezek a példák meggyőznek a költő nagy művészi képes
ségeiről, de számszerűen nem jellemzőek. Verseinek egy csoportja inkább feltűnő kényelmességről 
tanúskodik: Júliához írt költeményei. „Piros orca, piros ajkak, Barna fürtök, barna szem...” -  
így kezdődik az első (II. 93), s Júlia ezután mindvégig „barna kislyány” (II. 97, 107, 205.), 
„barna lyányka” (II. 101.), „barna kis feleség” (II. 290.) marad, teljesen sztereotip módon. Petőfi 
színei többnyire lokális színek, minden különösebb érzelmi töltés, hatáskeltő funkció nélkül : barna 
vagy fehér kenyér, piros bor, vörös huszárnadrág, zöld mező, sárga homok.17 A kapcsolatot általá
ban nem a jelző, hanem a jelzett szó határozza meg, ez vonzza magához az első kínálkozó szín
képzetet,18 s ebből máris nyilvánvaló, hogy a színjelző szavak gyakorisága a jelzett főnevek gyako
riságától függ. A kék szín például azért fordul elő sűrűn Petőfi költészetében, mert sokszor írt kék 
égről, kék szemekről. Hasonlóképpen : a piros azért vezet Réti László listáján, mert Petőfi gyakran 
használt olyan szavakat, melyeknek természetes vonzata ez a jelző: piros rózsa, piros ajak, piros 
bor, piros arc, piros királyi bársony. Különösen gyakori a piros jelző a napnyugta képeiben. Az a 
kényelmesség, melyet versei színezésében oly sokszor tapasztalhatunk, az a látásmód, mely nem
egyszer beérte a rajzos technikával, színek nélkül,19 mihelyt az alkony (vagy ritkábban: a hajnal) 
fényjátékairól van szó, valóságos színizgalomnak adja át helyét: „Leáldozott a nap piros verőfénye” 
(I. 208.), „A piros alkony is eltűnt a világról, Követve fogyó hold sárga világától” (I. 216.), 
„A nap pirosló búcsusúgara Bíborra festi egyszerű ruhám” (1.318.), „Ereszkedett már a nap
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lefelé, Festegette a bokrok levelét, Befestette pirosra, sárgára, Piros fátyolt húzott a Dunára” 
(II. 56.), „Az esti nap piros fényt Lövel” (II. 88.), „Sima tükrén a piros sugárok, (Mint meg
annyi tündér) táncot jártak” (II. 151.). A piros alkonyég látványával Petőfi nem tudott betelni, 
különösen, ha fénye felhőket ragyogott be. „Ha festő volnék: egyebet sem, Csupán felhőket feste
nék” — írta (II. 153.), és csakugyan kedvtelve festette „a napnak rózsaszínű szempilláit: Hasadt 
felhő mosolygó peremét” (II. 221.), a közelgő est perceit, midőn „Megaranyosodnak a fehér fel
legek” (III. 80.), s a Tündérdlom sajgó pompájú alkonyi képét: „Arany felhőkön szállott A nap 
violaszín hegyek mögé. A messzeségbe nyúló rónaságot, E száraz tengert, halvány köd fődé. A 
szikla, melyen állottunk, piroslott A végsugártól, miként bíbor párna A trónon.”20 -  Mindez 
elégséges magyarázatot ad a piros jelző gyakori előfordulására, anélkül, hogy a „kedvenc szín” 
föltevéséhez kellene folyamodnunk.

Számolni kell azonban a következő ellenvetéssel: hátha a piros, a vér színe, mint természetes 
jelző kapott szerepet az Egy gondolat bánt engemet csataleírásában.

Első pillantásra ebben is van igazság. Petőfinél a piros sokszor kapcsolódik a vér, a halál, a harc 
képzeteihez. Piros a szekér, mely a vesztőhelyre visz (II. 167.), piros éjszaki-fény a lovagkor (II. 
255.), piros éjszakfény világítja meg a csatába induló költő útját (III. 190.). Alkonyatáit is nem
egyszer vér színezi : „Lemenőben volt a Nap, piros volt arca, Vad haraggal vetett Végső tekintet 
A véres piacra.” (III. 69.)-„M in t kiűzött király országa széléről, Visszapillant a nap a föld pere
méről, ... Leesik fejéről véres koronája.” (III. 22.) A forradalmak éve mint piros hajnal köszönt 
be: „Piros arca vad sugára Komor fényt vet a világra...” (III. 194.) A piros szín uralkodik a leg
több csataleírásban: „A földön is harag, Az égen is harag! Kifolyt piros vér és Piros napsugarak!” 
(III. 222.) Mindezeket a példákat azonban megkülönbözteti az Egy gondolat bánt engemet sorától 
egyrészt komor hangulatuk („komor fény”,21 III. 194. -  ellentétben az „ajkam örömteli végszava” 
eufóriájával) ; másrészt az, hogy a piros szín jelentése antropomorf, pszichológiai természetű 
(harag: III. 222; „E pirúlás: vér, harag és szégyen”, III. 194; vö. : „Arcunk piros, de nem zsarnok
vértül, Hanem saját szivünk szégyenéiül !” III. 218.) ; végül : egyik vers sem szól zászlókról. Egyetlen 
kivétel: „Ismét magyar lett a magyar, Lángol, piroslik arca, Kitűzött zászló mindenik, Amely 
jelt ád a harcra!” (III. 85.) E strófában jól megfigyelhető a képzettársítás menete: a harcban föl- 
hevült arcok látványa sugallja, metaforikusán, a jelt adó (piros) zászlókét. Arra lehetne ebből követ
keztetni, hogy az Egy gondolat bánt engemet piros zászlóinak színe hasonlóképpen fejlett ki a „piros 
arccal” sorkezdetből; ámde ezek a zászlók nem akármilyen harci lobogók, ezeken a világszabad
ság jelszava áll, s az olyan magyarázat, amely pusztán egy vizuális kapcsolatból, alkalmi ötletből 
akarná származtatni a világszabadság eszméjével párosult piros színt, megengedhetetlenül nagy 
szerepet tulajdonít a véletlennek. Jó versben nincsenek véletlenek; annál kevésbé, mennél nagyobb 
műgonddal megalkotott remekműről van szó.

Petőfi műgondját nemigen szokták emlegetni, dicsérni ; poéta doctusnak tudtommal még senki 
sem nevezte. Furcsállom, mert számos versében a formálásnak nemcsak tökéletessége, hanem szá
mító tudatossága is egészen szembeszökő. A legjobb példa éppen az Egy gondolat bánt engemet.

Rapszódiának mondják, a forma-törő, szertelen csapongás iskolapéldájának,22 holott maga a 
megtestesült szimmetria.23 Nyoma sincs benne csapongásnak : egyetlen gondolat következetes ki
fejtése az egész vers, előbb tiltakozó, majd óhajtó formában. Szerkezetének három ízületét maga 
Petőfi jelölte ki, a 12. és a 30. sor után elhelyezett gondolatjelekkel: az első rész a bevezető hason
latoké, a második a csataleírás, a harmadik a temetés. A három rész aránya a 36 soros költemény
ben: 12 — 18 -  6; a hangsúlyos középső rész terjedelme pontosan akkora, mint a másik kettőé 
együtt. Közelebbi vizsgálat egyéb szimmetriákat is feltár. Ha a csataleírást és természetes követ
kezményét, a temetést tekintjük egy nagy egységnek, akkor a sorok aránya: 12 — 24; a rövidebb 
bevezető rész épp fele a nagyobbnak. Tagolhatjuk azonban a költeményt így is: a csendes elmúlás 
képei -  vihar és csata -  temetés (piano -  forte -  piano) ; ez esetben az arány: 6- 24 -  6. Ha pedig 
kisebb egységekre bontjuk (különválasztva a nyitány infinitivusait az imperativusos résztől, és 
választóvonalként jelölve ki az „O tt essem el én” sort, mely a vers egész mondanivalóját magába 
sűríti), a következő arány áll elő: 6 -  6 -  8 -  10 -  6. Ez nem tökéletes szimmetria; de teljesebbet 
kapunk, ha az „Ott essem el én, A harc mezején” sorokat mint a vers tengelyét kiemeljük a szö
vegből, s e tengely körül szemléljük a tagok elrendeződését: 6 - 6 - 8 - 2 - 8  —6. A bevezető 
hatsoros egységei még további szimmetriára bomlanak : egy-egy kétsoros mondatot két-két hason
lat, ill. kép egymást erősítő párhuzama követ (2 -  4 -  2 -  4) : a két rész szerkezete pontos tükör
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más; a hasonlóságot a szóismétlések fokozzák. -  Ha a verssorok szótagszámát vizsgáljuk, ismét 
szimmetriákra bukkanunk. A költemény felépítése eszerint a következő (két-két sort mindig pár • 
rím kapcsol össze): 8,8 — 10,10 — 10,10 — 8,8 —11,11-11,11- 8,8 -  11,11 — 5,5 -  10,10 -  5,5 -  
12 ,12-11,11-5,5-12,12-10,10-11,11-11,11. A rövidebb sorok (az öt-, ill. nyolcszótago- 
sak) száma tehát éppen fele a hosszabb sorokénak : 12-24 (Láttuk már ezt az arányt.) A hosszabb- 
rövidebb sorok egymásutánja 24 szintén szabályt követ: 2r, 4h -  4h, 2r, 2h, 2r, 4h, 2r, 2h — 2r, 
4h.25 A kezdő és a záró rész elrendezése azonos; a középső rész bonyolultabb szimmetriája akkor 
tűnik elő, ha a 21-22. sort ismét tengelynek tekintjük, melyet közrefog a 4h, 2r, 2h -  4h, 2r 2h 
kettős tükörképlete.26

Nem állítom persze, hogy Petőfi is papíron számolgatta ki mindezeket az arányokat, mint 
ahogy most én. De az bizonyos, hogy szigorú, szimmetrikus rendre törekedett. Éppen az bizo
nyítja ezt, hogy a zaklatott középső részben a vers szabályos menete megtörik, az ötszótagos sor
párok figyelemfölkeltő, kivételes közbeiktatásával (s ugyanez okból, ugyanott, ajambikus ritmus 
anapesztusra26 vált át) ; senki sem tagadhatja, hogy a szimmetria (és a ritmusterv) e megbillenté- 
sére Petőfi fontos kifejező funkciót bízott, ám ezt csak úgy tehette, ha a rendhagyásnak volt mit 
megbontania: a szerkezet eltökélt arányosságát -  melynek kialakítására természetesen elegendő 
volt a költő tévedhetetlen arányérzéke, biztos hallása.

Ez a rejtve működő akusztikai ösztön azután valósággal csodákat művelt. A vers kulcsszava: 
világszabadság. Kiemelést kíván: a költemény hangsúlyos pontján (vagy mert Petőfi ismétléssel 
is fokozni akarta hatását: pontjain) kell elhangoznia. Az egyik ilyen pont a vers vége, másikul a 
közepe kínálkozik.27 Mármost a költemény 338 szótagjának felező vonala 19. sort metszi át: 
„Elharsogják ke- lettől nyúgatig”, egyenlő távolságra a „Világszabadság!” és „Ott essem el én” két 
lényeges sorától; ha viszont a vers 158 ütemének számát felezzük, a metszet pontosan a vildgszabad- 
-  sag szóra esik. Strófikus szerkezet, egyenlő szótagszámú sorok esetében ez még nem volna meglepő; 
a bámulatos az, hogy a mondanivaló ívének tetőpontja és a metrikai középpont a változó szótag
szám, a változó ritmus bonyodalmai ellenére is egybe vág ! Ezt a művészi hatást csak a legnagyobb 
fegyelemre kényszerített, céltudatos munkára fogott ihlet érhette el. Ennek jelenléte pedig a vélet
len szerepét, az ötletszerű fogalmazás lehetőségét teljesen kirekeszti.28

Nincs más magyarázat: az Egy gondolat bánt engemet zászlainak pirosa elválaszthatatlan a szín 
politikai jelentésétől.

De még az is, aki elfogadja ezt az elvet, újabb ellenvetést tehet, mondván : a piros a forradalmak, 
a mindenkori zendülések ősi színe, közelebbről pedig a francia polgári forradalom öröksége.

Sem egyik, sem másik. Dommanget igen tüzetes kutatások eredményeképpen is alig egy-két 
adatot talált a távolabbi múltban a piros szín forradalmi szerepére:29 egyszer a német paraszt- 
háború, egyszer a francia Fronde történetében:30 ennyiből nem szabad folyamatos hagyományra 
következtetni.31 -  A francia forradalomnak sem volt színe a piros. Kellemetlen képzet tapadt 
hozzá: piros egyenruhában feszített a királyi testőrség (mint majd Napóleoné is). 1789. július 12-én, 
amikor Camille Desmoulins a Palais-Royal kertjében megkérdezte, milyen színt válasszanak a fel
kelésjeléül, a tömeg a zöldre, a remény színére szavazott. A hivatalos forradalmi jelvény a három
színű kokárda lett; Robespierre szerette hangoztatni, hogy semmi mást nem ismer el annak. 
A köztársasági csapatokat kékeknek nevezték, s ugyanígy hívták később -  amikor a restauráció 
alatt divattá vált politikai pártokat színnel jelölni -  a respublika hiveit (a monarchistákat fehérek
nek). A piros jelző csak akkor ragadt a republikánusokra (és jó ideig csupán ellenfeleik szóhasz
nálatában), amikor ez a szín összefonódott a harmincas évek piros zászlóinak jelentésével.' 1832 
októberében Théophile Gautier már írhatta, költeményei előszavában : „Nem tartozom politikai 
színezethez; nem kell sem a piros, sem a fehér, sem a trikolor.”32 Hasonlóképpen Eötvös, 1836. 
november 16-án, Párizsból anyjának küldött levelében: „... die Carlisten werden einen Strom von 
Blut über Frankreich ergiessen, und aus ihm wird vielleicht eben das hervorgehen was sie immer 
gekämpft [haben], denn roth ist ja die Farbe der Republikaner.”33 A kék elnevezés még ezután is 
sokáig megmaradt a politika nyelvében, de már csak a köztársaságiak mérsékelt szárnyát jelölte.,, 
szemben a szociális respublika pártjának piros színével.3,1

Dehát a jakobinus sapka is piros volt! -  Igaz; csakhogy a jakobinus sapkát nem szabad a piros 
zászlóval összekeverni: más szerepe, külön története van. Cabet így ír róla: „Brissot fogadtatta el, 
1792 februárjában, a jakobinusokkal a szabadság és egyenlőség szimbólumaként a munkások vagyis- 
a Nép gyapjúsapkáját, mely nem más, mint a görög vagy frígiai sapka, mégpedig piros színű,
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mert valamennyi közül ez a legvidámabb szín.” (Id. mű, II. 510.) Más forrás szerint: a Nancy-i 
helyőrség lázadó katonái, szabadulásuk után, 1792 elején, a büntetőtelepen viselt piros sapkájuk
ban vonultak fel a párizsi nép ünneplő sorfala között, s megaláztatásuk jele vált forradalmi szim
bólummá.35 A piros zászló ellenében! Mint egy korabeli lap írta: „Szerencse, hogy a nép rátalált 
-a testvériség jelvényére, mely megakadályozhatja a gyalázatos piros zászló gyilkos működését ... 
a vésztörvény szuronyaival fordítsátok szembe a piros sapkát...”36 Idővel, amint a piros zászló 
jelentésváltozása bekövetkezett, ez az ellentét elhalványodott, s a két jelkép nem egyszer együtt 
szerepelt a nép mozgalmaiban, de valami különbség mindig fennmaradt. Dommanget hang
súlyozza, hogy a harmincas évek republikánus társaságai a nagy forradalom szereplőiről, jelvé
nyeiről nevezték el csoportjaikat, a piros sapkáról is, de piros zászlóról soha. Ez több volt és más, 
mint a jakobinus szimbólum; aki a piros zászlót vállalta, becsben tartotta a piros sapkát, de meg
fordítva nem. A jakobinus sapka természetesen kedves volt Petőfi szemében is;37 verse tanúskodik 
róla: A táblabíró című töredék (5-7. strófa).38 S épp ebben találjuk meg a bizonyítékát annak, hogy 
különbséget érzett és tudott a kétféle jelkép között: a jakobinus sapkán az „Újítás” felirat ijeszt
geti a táblabírót39 (neki ez is sok) ; az Egy gondolat bánt engemet piros zászlaján „Világszabadság” 
a jelige.

Végül még egy utolsó ellenvetés : a piros zászló kölcsönzésképpen, valamely írói alkotásból kerül
hetett Petőfi versébe.

Horváth János részletesen foglalkozott a gyanítható irodalmi hatásokkal, és összegyűjtött számos 
szöveget, mely hasonlóságot mutat a költemény valamely kifejezésével.40 Az „ágyban, párnák közt 
halni meg” motívum kapcsán Shakespeare és Vajda Péter egy-egy helyét idézi;41 az „elfogyni 
lassan, mint a gyertyaszál” hasonlatra Lenaut és Mikest; a fát, kőszirtet ledöntő vihar képzetéhez 
Byron sorait társítja. Az efféle párhuzamok felkutatása haszonnal jár, mert kijelöli költőnk szellemi 
rokonait; de források hiányában, sajnos, nem mindig lehet megállapítani, ami a hatást valószínű
síthetné: olvasta-e Petőfi a szóba hozott műveket, s ha igen, mikor? Petőfi költői módszerének, 
képzelet-mozgásának legfeltűnőbb vonása az, hogy néhány képe, metaforája mindegyre visszatér 
munkáiban, versről versre vándorol, s e vándorlás fonalán haladva egy-egy kifejezése eredeteiét 
gyakran igen korai műveiben találhatni meg, olyan időben, amikor a költő még csak keveset 
■olvashatott. Hatások vizsgálatakor ezt mint ellenőrző eszközt mindig figyelembe kell venni. A 
villámsújtotta, szélvészkitépte fa képe például már 1845 őszén fölbukkan A sivatag koronája című 
versben, 1846 tavaszán ismét, mégpedig csata, harsogó trombita, mennydörgés motívumaival 
együtt (Odanézzetek /), s az Egy gondolat bánt engemet klasszikus hasonlata után is többször megjelenik 
( Tűz, 1847. május;42 A gyáva faj, a törpe lelkek..., 1848. május).43

Petőfi csata-víziójának irodalmi rokonságát nyomozva, Horváth János Herwegh és Kerényi 
Frigyes verseire utalt. Herwegh s Petőfi költészetében sokkal több hasonlóságot lehet (s kell is 
majd) kimutatni, hogysem véletlennek tarthatnók. Különösen An die Rahmen és Der letzte Krieg 
■című verseit komolyan számításba vehetjük mint Petőfi ihlet-működésének alakítóit; elindítóit 
talán. íme néhány sor az egyikből, Magos Ernő fordításában : „Szemem, fülem vilió eget És menny
követ óhajt! ... Harcrendeket törő lovon Hallnám a trombitát... A tettmezőre vágyom, hol ágyú 
lészen ágyom, Zászlókat hozzatok!”44 Éppen a hasonlóság emeli ki a különbséget: Herweghnél 
nincs szó piros zászlóról. -  Kerényinek Mikor? című költeménye állítható párhuzamba Petőfiével. 
„Midőn a büszke dombi nép Önkénye sánciból kilép, S mind egy hajóban úsznak, Szabadság leng
vén árbocán Közüdv, köznemzetcél után, Uralván szent jogot...” Nem példátlan, hogy gyenge 
vers szolgáltat remekműhöz nyersanyagot. A két jóbarát költeményében azonos a rím (nép -  lép), 
az időhatározói kötőszó hangütése (Midőn -  Ha majd), a ritmus (négyes jambus, Petőfinél persze 
■csak a Kerényi ével egybecsengő két sorban). De mekkora a távolság Petőfi világszabadsága és 
költőtársa nemzeti jelszavai s jogászi kifejezései közt ! -  Horváth János hasonlításait még megtold- 
hatom eggyel, Pongrácz Lajos Bocskai István című verséből :

A győzelmes hadnép előtt 
Magas zászló lobog, 

Alatta minden hű kebel 
Egy érzettül dobog.

„Hon és vallásszabadság!” leng 
A zászló szárnyain,

S együtt először visszazeng 
Százezrek ajkain.

A lelkesült vitéz sereg 
Előtt nincs földi gát, 

Kelettől nyúgotig dicsőn 
Bejárja a hazát...
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Pongrácz Lajos Versek című kötete 1846-ban jelent meg (az előszó kelte 1845. június) ; Petőfi bizo
nyosan ismerte, volt példánya a könyvből. Könnyen lehetséges, hogy a „kelettől nyúgatig” ki
fejezés innét került, az ihlet rejtekútjain, az Egy gondolat bánt engemet sodrásába; a két vers politikai 
mondanivalója merőben más.

Meglehet azonban, hogy mindkét költemény közös forrásból táplálkozik: Bajza Apotheosisából. 
Köztudomású, hogy e hatásos verset Bajza az 1830-31. évi lengyel szabadságharcról írta, 3-5 
strófája mégis magyarázatra szorul.

Csatájok nem volt pártcsata 
S ábrándos képzelet,
Mely dúl alkotni várait 
A köz romlás felett:

Mely poklok mélyiből idéz 
Viszályok angyalát,
Hogy vérszínnel borítsa be 
A béke hajnalát;

Hogy nyomdokán lángvész, gyilok, 
Rablás pusztítsanak,
S a század szebb reményei 
Sírokba hulljanak.

Annyi szó esett a reformkorban az átkos meghasonlás ellen, hogy a „pártcsata” kifejezést könnyű 
félreérteni. A rákövetkező szavak azonban világossá teszik, hogy Bajza ezúttal nem valamiféle 
feudális pártviszályokról beszél: mi oka lehetett volna ezeket „ábrándos képzeletének nevezni? 
Ábrándos képzelet csak egyet jelenthet, egyet jelentett a kor politikai nyelvében : utópiát, olyan tár
sadalom átalakító terveket, melyek a magántulajdon elvét sértették, s ezért ellenfeleik szemében 
természetesen dúlásnak, rablásnak minősültek. Az „alkotni várait” kifejezés sem a feudális urak vá
rába céloz, hanem a szociális légvárépítőkre, kiknek elméletei, Bajza szerint, csak „köz romlás” árán 
valósulhatnának meg, „a század szebb reményei”-nek ellenében, melyet a riberális költőt 
„a béke hajnaláéval kecsegtették az oly sokat -  s e versben is, -  emlegetett mindenható ész és a 
korszellem csendes működésének eredményeképpen. Aligha kell bizonyítani, hogy Bajza jól 
ismerte a lengyel felkelés történetét: olvasott újságokat, olvashatta Szász Károly könyvét (1831k 
esztendő történetei) ; tudta, hogy a lengyel forradalmárok radikális csoportja, a patrióta klub, szociális 
követeléseket hangoztatott; tudta, hogy 1831. augusztus 15-én a varsói nép elégedetlensége véres 
eseményeket idézett elő (mint 1792 szeptemberében a párizsi sans-culotte-ok, lemészárolták a 
börtönök gyanús foglyait); tudta, hogy a zsarnokság propagandája a lengyel szabadságharcot 
szociális felforgatásnak, vérszomjas anarchiának igyekezett feltüntetni. Bevált, gyakori fogás volt 
ez: népmozgalmakat azon a címen, hogy veszélyes társadalmi elméletekből erednek, társadalmi 
elméleteket azon a címen, hogy veszélyes népmozgalmakat támasztanak, rossz hírbe keverni. Épp 
az efféle híresztelések ellen tiltakozott, a maga módján, az Apotheosis költője: nem azzal, hogy 
védte, ellenkezőleg, azzal, hogy támadta a szociális eszméket, elhatárolva tőlük a lengyel felkelést, 
mely szerinte csupán „a védelmezett népjog csatája” volt, a „tiszta honfitűz” műve, törvényes füg
getlenségi harc, mely osztálycélokat nem, csak „köz érdekek”-et ismert.45 Jellemző liberális állás- 
foglalás: Bajza csak a szabadságtörekvésekkel értett egyet, a szociális ,,pártcsatá”-t elutasította, 
mégpedig goromba szavakkal, amit sajátos érvelésének belső logikáján kívül a lyoni munkásfel
kelések nagy szociális robbanásai után Európa-szerte elterjedt félelem is magyarázhat. Az Apotheosis 
keletkezésének évében, 1834-ben, Bajza egy angol tory szerző munkájának fordítását tette közzé, 
szokott Széplaki Erneszt álnevével, a Tudománytár IV. kötetének 119-149. lapjain (Francziaország 
1833-ban politikai és értelmi tekintetben). A terjedelmes tanulmány éppen e félelem egyik jellemző 
megnyilvánulása: „veszélylyel teljes elvek”-ről beszél, a vagyonközösség réméről s „a munkásnép 
annyiszori fellázadásá”-ról, megemlíti a Saint-Merry kolostor ifjainak ,,összeesküvés”-ét és a repub
likánusok „cannibáli manifestum”-át, borzadva idéz lapjukból, s elkeseredik „a democratai őr
jöngés”, valamint a saint-simonisták, e „szemtelen söpredék” züllöttsége felett. Bajza ezt a jegy
zetet fűzte hozzá: „minden nézeteit alá nem írnok”, de azért „jeles dolgozat” . Véleménykülönb
sége nem érinthette a lényeget ; az angol szerző például szidta a francia romantikus literatúrát, s 
Bajza elsősorban ezt nem írta alá, de a szociális forradalmat ő is elítélte.46 Három strófája révén az 
Apotheosis voltaképpen nem más, mint a szociális eszmék -  ha tetszik: a szocializmus -  ellen írott 
költemény, magyarul tudtomra az első. Tartós divatját, nagy hatását jórészt ennek köszönheti: 
pontosan megfelelt a liberális Magyarország gondolkodásának. Nem lebecsülendő azonban mű
vészi ereje, szabadságszeretetének sugárzó pátosza.

Stílusfordulatai sok helyt nyomot hagytak: Vörösmarty Szózatában a sorkezdetre vetett „Sza
badság” szó hatalmas iktusa, a „vérzettek és elhullottak ők” kifejezés, a „sír” és „nagy világ” 
összekapcsolása; Pongrácz Lajosnál és Petőfinél ez a strófa: „E síri gyászolás öröm- Hangokká
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változik, Keresztüldörgi a hazát Kelettől nyúgotig”. Ezt az egy hasonlóságot magában véve még 
nem tartanám bizonyító erejűnek,47 de másutt több is akad: a Szeptember végén közeli rokona az 
idősebb költő Esthajnal című verse; a „vérözön” közös szavuk (A vezér búcsúja -  Levél Várady Antal
hoz) ; s éppen az Apotheosis egyik szakasza („Márványlapokra tettüket Örök betűivel a Történet 
komoly szavú Múzsája vési fel”) alig módosulva kerül elénk Petőfi 15-dik március, 1848 című köl
teményében. („Magyar történet múzsája, Vésőd soká nyúgodott, Vedd föl azt s örök tábládra 
Vésd föl ezt a nagy napot!” -  Vö. még: „utódok ajkain” -  „az utóvilág tudtára”.) Mindez azt 
mutatja, hogy Bajza sorai koronként beleszóltak Petőfi ihletműködésébe, s igen valószínű, hogy az 
Egy gondolat bánt engemet írásakor az Apotheosis szókészlete lappangva jelen volt tudatában („öröm
hangok” — „ajkam örömteli végszava” ; „harci síkok” — „jármát megunva síkra lép” ; „zsarnok” -  
„zsarnokság”). Növeli a hasonlóságot, hogy a „szabadság” szót Bajza is kiemeli és megismétli; 
de itt aztán elválik a két költő útja: Bajza a „népszabadság” eszméjével fejezi be versét, Petőfi a 
világszabadság jelszavával — bár másfél évvel ezelőtt, a Pesti Divatlap július 3-i számában, Lisz- 
nyai Kálmán épp a „népszabadság” (és Bajza versére emlékeztető fordulatokkal: „közjog s nem
zetegység”) énekének zengésére szólította föl. Az a furcsa eset áll előttünk, hogy Petőfi költeménye 
egyrészt az Apotheosis lírai kelléktárából merít, másrészt tartalmától messzire elszárnyal, s mintegy 
rácáfol arra. Petőfi, a francia és a lengyel történelemben tájékozott kortárs, semmi esetre sem ért
hette félre a szociális ábrándok ellen irányzott strófákat, s versírás közben, mialatt a fejében 
zsongtak Bajza szavai, talán még figyelmes is lett az ellentétre, arra, hogy épp azon eszmék piros 
zászlaját emeli föl versében, melyeket Bajza nem vállalhatott. így volt-e csakugyan, sosem fogjuk 
megtudni; mindazonáltal az Egy gondolat bánt engemet némiképpen az Apotheosis replikáját jelentheti 
nekünk.

A világszabadság szóra Horváth János nem ismert példát a magyar irodalomban Petőfi verse 
előtt;48 Zsoldosjenő kutatásaiból ma már tudjuk, hogy van, Kossuthnál: „az általános világszabad- 
ságérti fohászok” (Hetilap, 1846. jan. 16.).49 Külföldi példát sem idéz Horváth János, csupán hivat
kozik Ferenczi Zoltán véleményére, aki szerint Petőfi a francia forradalom szónokainak, nevezete
sen Saint-Justnek írásaiban találkozhatott a világszabadság fogalmával.50 Saint-Just gyakran hasz
nálta a szót beszédeiben;51 de semmi sem bizonyítja, hogy Petőfi ismerte Saint-Just beszédeit.52 
Müller Lipót amellett érvelt, hogy az eszme, „közvetlenül Béranger-tól ered” ; nem győz meg, 
mert a „liberté du monde” kifejezés Béranger-nál is csak egyszer fordul elő, Octavie című költemé
nyében, melynek nehezen érthető antik allegóriája meglehetősen idegen Petőfi lírai világától, s 
bajos volna elhinni, hogy csupán azért, mert a szó egyszer a szeme elé került, máris költőnk vezér- 
gondolata lett.53 Olyan közkeletű szónak, mint a világszabadság, nemigen lehet kinyomozni az 
eredetét s átszármazását.

Költői művet, mely Petőfit a piros zászló megéneklésére ösztönözhette volna, Horváth János 
nem talált;54 nem is találhatott, mert nincs. Kitől lenne? Victor Hugo-tól? 1832. június 12-én 
kelt levelében ezt olvassuk, a republikánus felkelésről : „Szép, bár szomorú költői tárgy... A köz
társaság ideje egyszer eljön... De ne tűrjük, hogy az aljanép pirosra mázolja lobogónkat.”55 Azok
nak, akik epikus művet írtak a június 5-6-i eseményekről, mint Rey-Dussueil (regényt), Noël 
Parfait (elbeszélő költeményt), természetesen szólniuk kellett a piros zászlóról; szóltak is, de elíté
lően (bár egyébként alkotásukat a hős felkelők emlékének megörökítésére szánták), és megmarad
tak a trikolor mellett.56 Hégésippe Moreau, úgy látszik, másként gondolkodott: abban a szép 
versben, mellyel a Saint-Merry utca mártírjait elsiratta, gúnyolta az ámításul használt nemzeti 
színt („hochet tricolore”), de a piros zászlóról nem írt.57 A szociális respublikáért csak néhány 
munkásköltő lelkesedett, 1848 előtt azonban egyikük sem szentelt verset a piros zászlónak.58 
Perreux és — első könyvében -  Dommanget egybehangzóan állította, hogy a legkorábbi költemény 
a piros zászlóról Freiligrathé -  1848 júliusából; újabb könyvében Dommanget már tud arról, 
hogy Petőfié ezt megelőzi, de olyanról, amely Petőfiét megelőzné, nem tud.

Eddigi ismereteink szerint a világirodalomban a piros zászló első költője Petőfi. És ő az első, 
aki a piros zászlót, melyet a francia forradalmi mozgalmak történetéből a szociális respublika szim
bólumaként ismert meg, összekapcsolta a világszabadság eszméjével, a „minden rabszolganép” 
végső nagy csatájának jóslatával.

A népek összefogása elnyomóik ellen nem újkeletű eszme Petőfi korában. Béranger már 4818- 
ban verset írt ezzel a címmel : La Sainte-Alliance des peuples. A közös harc gondolata mégsem a 
francia republikánus irodalom vezérszólama; inkább a kis népek, széttagolt országok fiaié, kik

12



zsarnokaik vesztét más módon nem remélhették.59 Jellemző Herwegh Der letzte Krieg című költe
ménye: bár előbb csak a lengyeleket szólítja csatába, logikusan az általános világfelkelés sürgeté
sével zárul. A franciáknál népük messiási küldetésének hite volt uralkodó : a francia a népek meg
váltója, hivatva minden nemzetet fölszabadítani.60 -  E lovagias, bár gőgös messzianizmus mellett 
kicsírázott francia földön a nemzetköziség proletár eszméje is, jóllehet többnyire különválva a 
forradalmi mozgalmaktól, s a munkásköltők szerény lantján hamarosan lírai kifejezést kapott. 
Jean Fouquet a Kommunista Kiáltvány jeligéjének közvetlen előzményeit látja e költői kísérle
tekben, s hogy joggal, arról néhány példa meggyőz. (Vinçard: „Prolétaires De toutes terres, 
Plus d’agresseurs Ni d’oppresseurs!” stb.61) Azoknak a szemében, akik a munkások általános 
testvériségéről, a nagy világköztársaságról ábrándoztak, a nemzeti zászlók jelentőségének termé
szetesen el kellett halványulnia. A saint-simonista Vinçard kozmopolita módon és politikaellenes 
éllel fogalmazta meg ezt a gondolatot („mit számít a zászló!”62) ; mások szükségét érezték valaminő 
közös jelvénynek, mely felválthatná a nemzeti lobogókat,63 de akkora volt még a trikolor nimbusza, 
oly erős a francia messiás-büszkeség, hogy más közös szimbólumot, mint a francia forradalom há
romszíne, nem tudtak elképzelni, s a világszabadság munkásköltője, a sokszor idézett refrén írója 
(„Buvons, buvons, buvons A l’indépendance du monde!” 1846), Pierre Dupont, 1847-ben azt a 
reményét foglalta versbe, hogy egykor minden nép a kék-piros-fehér zászlót fogja magának val
lani.64

Petőfinek nemcsak művészi tehetsége, hanem politikai műveltsége is sokszorosan meghaladta a 
francia munkásköltőkét; a világra szóló jelképet, mely egyesítette a szociális forradalom és a világ
szabadság eszméjét, megtalálni az ő osztályrésze volt.

JEGYZETEK

1 Ma inkább vöröset mondunk, de én, már csak tiszteletből is, megmaradok Petőfi szóhasználata mellett, elvégre 
a két Szín azonos, és például a francia a maga rouge szavával nem is tesz különbséget.

2 Előadásomban a felsorolt szerzők munkáit követem; csak ahol adataikat újabbakkal egészítem ki, jelölöm 
meg forrásaimat.

3 Állítólag egy J.-J . Leroux nevű költő, civilben városi tisztviselő vitte. (Georges Duval : Histoire de la lit
térature révolutionnaire, Paris, 1879, p. 198.) Irodalom és piros zászló furcsa első találkozása!

4 Cabet: Histoire populaire de la Révolution française, Paris, 1839-40, t. I, p. 333., t. II, pp. 375, 404. -  
Vö. : Lukácsy Sándor : Petőfi és Cabet. Irodalomtörténeti Közlemények, 1966, 3-4. sz.

5 Ez az első nemzetközi adat a piros zászló történetében. De a chartisták színe a zöld volt! (Edouard Dol- 
léans: Le Chartisme, Paris, 1949*, p. 108.)

6 Juste Olivier: Paris en 1830, Chapel Hill, 1951, p. 270.
7 Octave Festy: La mouvement ouvrier au début de la Monarchie de Juillet, Paris, 1908, pp. 37, 38, 39, 47, 

65, 73.
8 „Vivre en travaillant ou mourir en combattant.” -  A szavak egy Romand nevű munkástól valók. (Fernand 

Rude: Le mouvement ouvrier à Lyon de 1827 à 1832, Paris, 1944, p. 370.)
9 „... ce drapeau épouvante et révolte comme un anachronisme violent, un parti pris de sang à répandre. On 

admire les braves du Cloître, on repousse avec dégoût le drapeau rouge...” (Idézi Perreux, p. 42-43.)
10 ,, ... l’on ne peut douter que cette fois encore tout ce qui reste de la race des Bourbons n ’eut été chassé de 

France, si la criminelle arboration d’un drapeau rouge que la population parisienne prit pour un emblème de sang 
n’avait refroidi le plus grand nombre...” (Armand Marrast: Les funérailles révolutionnaires; in: Paris révolu
tionnaire, Paris, 1832-34. Az 1838. évi második kiadást használtam, az idézet itt: III. köt. 301-302. 1.; a kiemelés 
tőlem.)

11 Itt-ott még a Lyonban hagyományos fekete zászló is szerepelt.
12 Maga Blanqui ekkor még nem döntött véglegesen a piros zászló mellett, de a trikolort, melyről 1832 január

jában, bírái előtt, mint a köztársaság lobogójáról beszélt, 1832 júniusa után többé már nem vallotta magáénak.
13 Heine párizsi cikkeiből a magyar sajtó is átvett részleteket, többek közt éppen a piros zászlóról; pl. Jelenkor, 

1832. jún. 23.
14 Dr. Réti László: Petőfi költészetének színlélektani jelenségei. Pszichológiai tanulmányok, IV, Bp. 1962, 

55-71. 1. -  Oláh Gábor könyve (Petőfi képzelete, Bp. 1909) nem foglalkozik Petőfi színeivel.
15 Színtelen skálán a tanulmányíró -  a fizikai meghatározás alapján -  a fehéret, szürkét, feketét érti; a stilisz

tika számára, akár csak a köznyelvbcn, ezek is színeknek minősülnek.
16 Az irodalmi elemzés igényéhez Réti László csak annyiban közeledett, hogy adatait a versek tematikája 

szerint is csoportosította. Petőfi hazafias lírájának színessége megelőzi a szerelmi és az egyéb költeményekét; 
a hazafias lírában a piros gyakoribb, mint a többi szín együtt (37 : 19), a szerelmi versekben viszont a kék mögé 
szorul (kék: 37 -  piros: 30; a többi szín együtt: 59), az egyéb költeményekben pedig a zöld verseng vele (mind
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kettő: 38; a többi szín: 57), végül a János vitéz sokkal gazdagabb színekben, mint Az apostol komor története 
(melynek egyébként első szava: sötét).

17 M ajdnem mindig keveretlen, közönséges színek; az árnyalás kivételnek számít: világoskék éjszaka (II. 119.), 
sötét-zöld dolmány (II. 201.), sötétzöld szőnyeg, sötétkék ég (II. 241.), sötétkék szem (II. 263.), sötétkék éj (III. 
192.) — a példák száma nem sokkal több. A nyelvi alakváltozatok közül is az egyszerűbbet kedvelte Petőfi; a 
zsengékben, amíg a biedermeier korízlés hatása alatt állt, ilyen jelzői voltak: „bércek kékellő homálya” (III. 
249.), ,,a messze távol kéklő fátyola” (III. 250.), „piruló lángajak” (III. 252.), „zöldelő hant” (III, 253.), „a 
hold ezüstlő súgarai” (III. 268.) -  később csaknem teljesen szakított ezzel a modorral. Hatást inkább a színek 
ellentéteitől várt: piros rózsa -  zöld mezőség (I. 93.), zöld mező -  vörös tenger (I. 196.), fehér hó -  piros vér 
(II. 141, I I I .  220.), zöld tenger sárga partja (II. 144.), zöld mező -  piros vér (II. 187, III. 179.), fehér virág -  
fekete föld (III. 158.), zöld sírhalom — fehér kereszt (III. 158.) sárga lomb — kék ég (III. 186.) stb. Egyazon vers
ben több szín vegyítésére kevés példa van; ilyen a Homér és Oszián („a hajnali bíbor S a déli sugár aranya oly 
nyájasan ömlik alá A tengeri szőke habokra És bennök a zöld szigetekre” -  „És feljön a hold, Mint a lemenő nap, 
Oly vérvörösen” -  „Mindenre a sárga halált lehelik, Csak ősz fejetek koszorúja marad zöld”) és a Kiskunság 
(„Szép fövény az alja, Egészen lelátni sárga fenekére” -  „sötétzöld káka” -  „sárga homokdombok” -  „A zöld 
búza között Piros pipacsok és kék virágok nyílnak, Imitt-amott sötét-vörös tüskerózsa, Mint egy vérző csillag” 
-  „Megaranyosodnak a fehér fellegek”).

18 Jelző és jelzett szó bonyolultabb, metaforikus kapcsolata viszonylag ritka Petőfinél: a bor piros könnye 
(I. 284.), a hold ezüst lantja (I. 285.), a csillagok sötétpirosló fényei, „mikéntha vércsepp volna mindegyik” 
(I. 363.), a tenger sötétzöld üstöké (II. 156.), a villám sárga kígyói (II. 235.), a vér piros szökőkútja (II. 303.), 
a csillagok arany szeme (III. 107.).

19 Petőfi leíró költeményei közül kettőből teljesen hiányoznak a színek (Az erdei lak, A csárda romjai). Talán 
nem árt itt megjegyezni, hogy Petőfi egész életében nem látott egy jó festményt (mint például Kazinczy Bécsben).

20 A Tündérálom Petőfi színekben, fényhatásokban leggazdagabb költeménye, kivételes varázsa jórészt ennek 
tulajdonítható. Kivételes vers abban a tekintetben is, hogy színeinek mindvégig hangulati értékük van .,,.. .legszebb 
perc, midőn a hajnalégről Az éj kárpitja félig van levéve. Sötétség volt még egyfelől szivemben, De másfelől már 
pirosán kelének, Mint a közelgő nap szemeiből Kilőtt sugárok, a vágyak s remények.” — „A dicsőségnek csillag
koronája...”  — „Oly fénytelen, mint lesz az ég idővel, Ha elkopik majd csillagfátyola.” — „Sötét erdő völgyébe 
telepedtem...” — „Fényes tavasz volt. A mezőn szivárvány, Égő szivárvány százezer virágbul...” -  „Átlátszó kék 
volt a felhőtlen ég...” -  „És derekát átövezé karom, Átövezé, mint egy égő szalag.” -  „... szemléltem fényes arcu
latját.” — „földöntúli fény” -  „Sötétkék csillag volt az ő szeme, És szemöldöke fekete szivárvány, S vállán úgy 
úsztak barna fürtéi, Miként az éj egy rózsatenger árján.” — „Kékebb az ég, sugárosabb a nap, ... S pirosb a 
rózsa...” — a színek páratlan színjátéka végül a köd kietlen gomolygásában hal el: „Komoly borongó volt az őszi 
este... Futottam  árván, mint a hullócsillag...” -  Az „égő szivárvány” és a „fekete szivárvány” hallatlan merész
ségek; azok volnának ma is. (Nem kevésbé merész párjuk: „Túl az éjnek fejér szivárványán, A tejúton túl... 
II. 282.) Ismételten hangsúlyozni kívánom: Petőfinek minden képessége megvolt ahhoz, hogy színekkel érjen 
el egészen finom esztétikai hatásokat, de stílusideálja nem ösztönözte arra, hogy éljen velük.

21 Ugyanez a szókapcsolat már előbb, a lengyel szabadságharcról írt versben, ismétléssel kiemelve : . .Komor
fényében a csaták tüzének. Komor fényében a csaták tüzének Piroslott a lovag hős arca szinte Piroslott vére...” 
(I. 325.)

22 Az Irodalmi Lexikon rapszódia-címszava alatt olvassuk: „A szenvedély heve, a költő izgatott, felindult lelki- 
állapota szétfeszíti, szaggatottá teszi szerkezetét, gondolatmenetét... A vers egységét csupán a mélyén rejlő 
költői vízió belső összefüggése biztosítja.” (II. köt. 566.1.)

23 Illyés az egyetlen, aki fölfigyelt a vers szilárd rendjére: elemzésének „pontos cél”, „egyirányú” szavai mu
tatják. (Illyés Gyula: Petőfi Sándor, Bp. 1963, 326. 1.)

24 A sorok hosszúságát, ill. rövidségét most már relatíve, a szövegkörnyezet soraihoz viszonyítva értem. A vers 
első két sora nyolcszótagos, tehát rövid, mert tízszótagosakkal képez akusztikai ellentétet; a 13-14. sor is nyolc- 
szótagos, de hosszúnak számít a hamarosan utána következő ötszótagos sorokhoz képest.

25 Rövid s o r= r ;  hosszú sor=h.
26 Vö.: Péczely László: Az Egy gondolat bánt engemet... versformája, Jelenkor, 1958. okt., 84-90.1.
27 Lehetne a vers első szava is, de ezt a messziről való indítás, az ellentétező szerkezet nem engedi meg.
28 Röviden közlöm még néhány elemzés eredményét: A hímrímek és nőrímek, illetőleg a magashangú és 

mélyhangú rímek aránya azonos (10 : 8), elhelyezkedésük rendje azonban nem fedi egymást, és nem mutat 
szabályosságot. A magas és mély magánhangzók aránya: 176 : 162; a vers szerkezeti egységeiben: 25 : 31 (első 
hat sor), 44 : 16 (7-12. sor), 29 : 40 (13-20. sor); 43 : 46 (21-30. sor), 35 : 29 (31-36. sor). Kiderül ebből, hogy 
az arányszámok nem igazodnak -  mint várni lehetne -  a szöveg hangulatához; a temetés leírásának lassú gyász
zenéjét például nagyobb részt magas hangok szólaltatják meg. Petőfi nem ruházott hangulatfestő szerepet a ma
gánhangzók színezetére, csupán kellemes, kiegyenlített eloszlásukra ügyelt. Ellenőrző példák támogatják ezt a 
megfigyelést, két különösen komor hangulatú költemény (Mért vagyok én még a világon..., Minden virágnak...) 
utolsó strófái: mindkettőben a magas hangok javára billen az arány (54 : 30, 43 : 41). Vigyázni kell, hogy a for
mai elemzés ne csapjon át túlzásba, mely bizonyos hangjelenségeknek általános érvényű kifejező funkciót tulajdonít.
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29 Dornmanget alaposságára jellemző, hogy még azt is számba veszi: az 1381. év angol felkelőinek jelvényét, 
a fehér sapkát, piros szalag díszítette.

30 Mindkét esetben piros zászlóról van szó, de használata egyik alkalommal sem volt általános; a németországi 
parasztfelkelők közül például csak a baltringeni sereg tűzte ki. (Erről Engels is írt, A német parasztháború V. 
fejezetében, ezért az adat viszonylag közismert.)

31 Spartacus piros tógáját, a husziták piros kelyhét Dornmanget nem tartja bizonyító erejűnek; nem is lehet, 
elvégre a keresztes hadak keresztje is piros volt, az inkvizíció zászlaja is, a piros rózsa pártjának jelvénye is, az 
angol középkor feudális villongásaiban.

32 Kivételesen előbb is akad hasonló kifejezés: Béranger-nál, Monsieur Judas című, 1817-ből való versében, 
mely egy köpönyegforgatót gúnyol, ki a piros színt fehérre cserélte föl. De itt, a kommentárok szerint, a piros a 
bonapartizmusra vonatkozik. (Jean O. Fischer: Pierre-Jean Béranger, Berlin, 1960, p. 58.) -  Hogy a piros, 1832 
előtt, nem forradalmi pártszín, bizonyítja Barthélemy költeménye is, mely az 1830-31. évi lengyel szabadságharc 
bukásakor arra szólítja fel Franciaországot, öltsön gyászt: „Le rouge, mes amis; c’est le deuil militaire: Rouge 
comme le sang qui jaillit d ’une artère; Varsovie en mourant avait cette couleur.” (Idézi Jean Skerlitch: L’opinion 
publique en France d’après la poésie politique et sociale de 1830 à 1848, Lausanne, 1901, p. 55.)

33 Eötvös kiadatlan levele. (László János közleményéből; gépirat az ItK  szerkesztőségében.)
34 Jean Dubois: Le vocabulaire politique et social en France de 1869 à 1872, Paris, 1962, p. 107. (A címben 

megjelölt időszaknál korábbi példákat is idéz.)
35 Léonard Gallois: Histoire de la Convention nationale, Paris, 1834-35, t. I, p. 194.
36 ,,I1 est bon... que le peuple ait trouvé un signe de fraternité propre à empêcher l’action meurtrière de l’in

fâme drapeau rouge... aux baïonnettes de la loi martiale opposez le bonnet rouge...” (Révolutions de Paris,. 
1792. márc. 17-24.; közli Mathiez, Annales révolutionnaires, 1914, p. 725.)

37 Érdemes fölfigyelni a Budapesti Hiradó 1847. márc. 11-i számának rosszindulatú megjegyzésére, a Tigris 
és hiéna kritikájában: „Petőfi a lyricus ügyét p&rlügygyé tevék, s én épen nem csodálnám, ha egy vörös sapkás 
kör alakulna, mellynek tagjai törvényökül szabnák, Petőfi munkáin kívül egyebet nem olvasni.” (Kiemelés tőlem.)

38 Megemlítendő, hogy Petőfi a jakobinus sapkát is pirosnak, nem pedig vörösnek mondja.
39 A 9. strófában Petőfi megismétli: újítás, haladás.
40 Horváth János: Petőfi Sándor, Bp. 1922, 540-542. 1.
41 Újabban Cs. Szabó László figyelmeztet, hogy Zrínyi egy olasz nyelvű levelében is van hasonló passzus, de 

-  teszi hozzá -  Petőfi ezt nem ismerhette, mert akkor még nem jelent meg. (A félhold jegyében. Magyar Műhely, 
1967. márc. 15-i sz., 34. 1.)

42 Ez a vers az Egy gondolat bánt engemet ellentétező módszerét is megismétli: „Nem akarok elrohadni, Mint a 
fűzfa a mocsárban; El akarok égni, mint a Tölgy a fellegek lángjában.”

43 A motívum egy távolabbi hajtását („...fának letört ága, Mit a fáról a fergeteg törött le” (1845 szeptemberé
ből idézhetem (I. 325.).

44 „Ich lobe mir den Donner, ich, Des Sinai Gebraus’. ... In eines Streithengsts Bügeln möcht’ Ich wiegen 
mich zur Schlacht ... Ich möcht’ nun einmal sandeln, Ich möcht’ nun einmal handeln -  Auf! bringt mir Fahnen 
her!” (An die Zahmen) Magyarul: A szelídekhez. (Költeményei egy elevennek. Ajánlattal a halotthoz. Szabadon 
Herwegh György után Magos Ernő. Kiadja Táncsics Mihály. Pesten, 1848.) -  A kis kötet megvolt Petőfi könyv
tárában. Ha ismerte Magos Ernőt, a kézirathoz is hozzájuthatott, hiszen a fordítónak a nehezen tolmácsolható 
versek átültetéséhez már 1848 előtt hozzá kellett fognia, s a kiadás talán csak a cenzúra miatt késett. (Turóczi- 
Trostler József nem foglalkozik ezzel Magos Ernőről írt tanulmányában. Magyar irodalom -  világirodalom, Bp. 
1961, II. köt. 468-478. 1. Nem oda akarok kilyukadni, hogy Petőfi nem olvasta volna eredetiben Herwegh mű
veit; csak Magos Ernő közvetítő szerepének lehetőségét vetem föl. De föl lehet vetni azt is, nem hatott-e Petőfi 
verse Magos Ernő -  bevallottan szabad -  fordítására.

45 Magyarázatom ellentétes Kovács Endréével. (A lengyel kérdés a reformkori Magyarországon, Bp. 1959, 
387-389. 1.)

46 Bajza e fordításával foglalkozott Fenyő István : Korai szocialista eszmék jelentkezése a reformkori magyár 
sajtóban. Magyar Tudomány, 1967, 1. sz. — Fenyő István a szocialista ideológia majd hogy nem jóindulatú köz
vetítéseként értékeli és méltatja Bajza munkáját. Túlzás.

47 A „kelettől nyugatig” szókapcsolat nemcsak Bajzánál fordul elő. Toldy Ferenc írja például, a „világlitera- 
túrá”-ról szólván: „élénk közlekedés hordja végig az eszmék zászlait kelettől nyugotig” (Figyelmező, 1840. jan. 7. 
12. hasáb). A kifejezés szólásszerűnek látszik; Petőfi szerette az efféléket verseibe illeszteni.

48 Horváth János csak néhány hasonló összetételt említ: világpolgárság, világköltészet. Ilyen még, magánál 
Petőfinél: világgyűlölet; Szemere Pálnak épp a költőhöz írt levelében (1846. aug. 29.): világirodalom.

49 Zsoldos Jenő: Világszabadság. Magyar Nyelvőr, 1966, 315. 1.
50 Ferenczi Zoltán: Petőfi és a socialismus. Akadémiai Értesítő, 1907, 258. 1.
51 „...vous méditez la liberté du monde” (1793. âpr. 24.); „La liberté du monde et les droits de l’homme sont 

bloqués dans Paris” (1793. júl. 8.); „vous ... qui avez pris l’initiative de la liberté du monde” (1794. márc. 13.).
52 Petőfi könyvtárában csak az Esprit de la Révolution volt meg; a költő bejegyzésének tanúsága szerint ez is 

csak 1848-tól.
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53 Müller Lipót: Petőfi politikai költészete és Béranger, Bp. 1924, 44.1. -  A Béranger-sorok : „Ah ! trop souvent 
la liberté du monde A d’un long deuil affligé les Amours.”

54 Azt a föltevést, hogy a Szózat sora („Szabadság! itten hordozák Véres zászlóidat”) elégséges indíték volna, 
Horváth János természetesen nem kockáztatta meg.

55 „Oui, c’est un triste, mais un beau sujet de poésie que toutes ces folies trempées de sang! Nous aurons un 
jdur une république... Mais il ne faut pas souffrir que des goujats barbouillent de rouge notre drapeau.” (Victor 
Hügo: Correspondance 1815-1835, Paris, 1896, p. 290.)

56 Rey-Dussueil: Le Cloître Saint-Méry (sic!), Paris, 1832. — N. Parfait: L’Aurore d ’un beau jour, Paris, 
1833. -  Jellemző részlet Rey-Dussueil könyvében: az egyik republikánus fölkelő letépi a piros zászlót a barikád
ról, mert provokációnak tartja, s így szól: „les couleurs nationales nous suffisent” (p. 229.) A regény szereplői 
közül csak Charles, a munkásszármazású fiatal festő nem riad vissza a piros zászlótól (pp. 19-22.).

57 Les 5 et 6 juin 1832; magyarul Kacziány Gézától, Petőfi-Könyvtár, XVIII, 76-79.1. -  Nem tudni, ismerte-e 
Petőfi ezt a költeményt 1846 decemberében; H. Moreau egy másik versét 1848 januárjában fordította le.

58 Charles Poney csak utalt egy helyt a munkásfelkelések piros zászlajára, a proletárnyomorról írt költeményé
ben (L’hiver) : „...le peuple, à l’heure des dangers, Quand le poids de sa chaîne et de ses maux s’aggrave, Secoue 
un haillon rouge, avec son fer y grave «Du pain ou la mort».”  Haillon rouge, piros rongy: a költő a gyalázkodó 
polgári sajtó szóhasználatát idézi.

59 A jól tájékozott Pulszky „német ábránd”-nak nevezte Petőfi világszabadság-eszméjét.
60 A gondolat kései, de rendkívül kifejező megfogalmazását 1. Ange Guépin könyvében: ,,Voici un peuple qui 

se croit le Christ des nations...” (Philosophie du Socialisme, Paris, 1850, p. 269.) — Akárhány más szerzőt is 
idézhetnék.

61 „Comme les Rois, Peuples, unissez-vous! (Louis Festeau) „Unissez-vous! -  Loin des partis contraires Les 
gens de coeur doivent enfin s’unir; Car en tendant les deux mains à des frères L’homme à grands pas marche 
vers l’avenir.” (Antoine Clesse) „Mortels! en vous donnant la main, Cherchez cette patrie immense...” (Louis 
Festeau)

62 „Q u’importent les bannières, Les partis, les couleurs! Ne sommes-nous pas frères En honte, en misère, en 
douleur?”

63 „Mes frères, il est temps que les haines s’oublient; Que sous un seul drapeau les peuples se rallient!” (Charles 
Poney)

64 „Les couleurs de mille bannières Flottant au front des légions Rappellent aux yeux les frontières Qui sépa
raient les nations; Mais l’espérance étant commune, Ces bannières vont se mêlant: Ces nations n’en font plus 
qu’une Sous le drapeau bleu, rouge et Ыапс.’’-Amunkásköltőkrőll. Jean Fouquet: ...A l’indépendance du monde! 
Europe, février 1948, pp. 86—112. — Pierre Brochon: Le pamphlet du pauvre, Paris, 1957. — Dommanget, 
1966. -  stb.

KIRÁLY ISTVÁN

Л Népszava-vita
-  Egy fejezet Ady szocializmushoz való viszonyának történetéből -

I.

Megváltozott 1908-tól kezdve Ady és a munkásosztály közötti viszony. Az átmenet az érzelmi for- 
radalmiságtól a tudatos társadalmi forradalmiságig ennek a kapcsolatnak belső tartalmi módosulá
sában is visszatükröződött. Objektív érvényű felismeréssé mélyült, mi addig inkább csak puszta han
gulat volt: a körülfogó „átkot” szorítón érző, s kiutat, távlatot semerre sem látó forradalmárnak, a 
kétmeggyőződésű forradalmárnak, törvényszerűen el kellett jutnia a munkásosztállyal való szoros 
szövetségig. El kellett jutnia ezt a szövetséget nemcsak elvontan, messzi céljaiban, de konkrétan, 
napi harcaival együtt vállaló emberi tartásig. Felmerül azonban a kérdés : miért nem tudott ekkor 
sem maradéktalan azonosulássá válni ez a szövetség? Miért nem szűnt meg a munkásosztállyal való 
találkozás után sem a hit s hitetlenség közt való nyugtalan őrlődés? Miért nem vált végleges otthon
találássá az ideérkezés? Elégtelenek itt már a pálya korábbi szakaszára, az érzelmi forradalmiság 
időszakára érvényes válaszok. Elégtelen Ady individualizmusának az emlegetése : egyén és közösség 
dilemmája centrális okot jelentő gátló erőként nem hatott többé. A tudatosodott társadalmi forra
dalmár m ár értette a törvényt, s alá tudta rendelni a közösség ügyének a saját életét. A „Mert má
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sokért csatáztam” időszaka volt ez, s nem az egyéniség mindenekfelett való kultuszáé. Mindez azt 
mutatja, hogy nem az egyénben, de rajta kívül fekvő tárgyi tényezőben, a korabeli magyar munkás- 
mozgalomban, annak eszmei felkészületlenségében, gyengeségében kell keresni elsősorban a vissza
tartó erőt.

Igaz, a harcosok önként vállalt, szép, igaz fegyelme meggátolta a költőt ekkor már abban, hogy 
a munkásmozgalom észlelt hibáiról a korábbi kiélező nyíltsággal ejtsen szót. A köröskörül folyó 
szocialista-ellenes uszítás meggondoltságra, felelősségre intett. Kötött az öntudat. Az előző pálya- 
szakaszoktól eltérően, szinte teljesen eltűntek Ady ekkori írásaiból a munkásmozgalommal kapcso
latos bíráló megjegyzések. A fenntartásosság okainak tudatosításához éppen ezért nincs kellő számü 
közvetlen adalék. De egy ekkor zajló irodalmi vita, az ún. Népszava-vita, mégiscsak fényt vet a lé
nyegi okra. Ady és a szocializmus viszonyát vizsgálva mintegy a modell szerepét töltheti be ez a 
polémia. Mert bármennyire túltengtek is benne a személyes elemek, bármennyi is volt benne a pusz
tán efemér: az esetlegességekben ott rejlett a lényeg. Az egyéni súrlódásokban súrlódtak egyben az 
eltérő gondolatok. S innen nézve, az elvi kérdéseket szem előtt tartva, fontossá válik ez a polémia. 
Mégpedig nemcsak az Ady-pályakép szempontjából, hanem azért is, mert ez volt a szocialista iro
dalom jövőjéről, arculatáról szóló első jelentős hazai polémia. S fontossá válik nem utolsó sorban 
történelmi okból. Mert annak ellenére, hogy művészi kérdések kerültek csak szóba, mégis a magyar 
munkásmozgalom fejlődésének legáltalánosabb problémái is ott húzódtak az érvelések mélyén. 
Mint a szellemi élet legtöbb polémiája: kilátópontot jelentett ez is. Társadalmilag fontos tendenciák 
ütköztek meg benne: utat keresett, s tudatosodott a készülő történelem.*

II.

Látszólag jelentéktelen, mellékes dolgok robbantották ki az induló vitát, az írói féltékenység volt 
a kiváltó ok. 1909. január 26-án cikket írt Csizmadia Sándor, a szociáldemokrata párt egyik hiva
talos lírikusa s egyben a párt központi vezetőségének tagja, a Népszavába. Gyagyovszky Emil Had
üzenet című verseskötetéről. S felhasználta ezt az alkalmat arra, hogy megtámadja a lap irodalmi ro
vatának szerkesztőit. Proletárellenes elfogultságot hányt a szemükre. Szemükre vetette, hogy az iga
zi, hű, a népnek szóló szocialista költészettel szemben előnyben részesítik, s „bámulatos erővel, kitar
tással és csökönyösséggel portálják és igyekeznek előretolni” az Ady-féle új irodalmat, ezt a „nya
fogó irányzatot”.

Nyilvánvalóak voltak ennek a támadásnak a szubjektív okai: egyértelműen a sértettség beszélt. 
1907 tavaszán Révész Béla vette át ugyanis a Népszava irodalmi rovatának a vezetését, s az ő szer
kesztői munkássága nyomán mind fokozottabban érezte Csizmadia, hogy háttérbe szorul. Néhány 
párttagíróval, Farkas Antallal, Gyagyovszkyval együtt ő uralta addig a lap irodalmi rovatát. Ré
vész Béla viszont nagy tervekkel jött. össze akarta kapcsolni a munkásmozgalmat és az új irodalmat. 
S nem is eredménytelenül. Hisz Ady barátja volt. S a költő úttörő bátorsága erjesztett itt is. Vállalta 
Ady a Népszavát, ezt az úri Magyarországtól kiátkozott lapot, s „az ő bátorságának szárnyai alatt -  
mint Bölöni írta -  mások is merészkedtek : számos művész akadt, ki írásokat küldött a szocialista új
ság számára. Intellektuális körökben szinte divat lett a proletariátus iránti rokonszenv. A magyar 
szellem a baloldalisággal -  mint Petőfi korában -  újra eljegyződött. S a Népszava művészi szintje így 
gyorsan fellendült. Olyan nevek tűntek fel rendre a lap hasábjain, s újonnan indult Olvasótárában, 
mint pl. Bíró Lajosé, Kosztolányi Dezsőé, Juhász Gyuláé, Gellért Oszkáré, Csáth Gézáé, Hat
vány Lajosé stb. Kitágult a lap művészi horizontja. S Csizmadiának -  érthetően -  fájt ez a változás. 
Nem mintha valamiféle betegesen ártani akaró, rosszindulatú ember lett volna. Csöppet se vélet
len, hogy az ellene irányuló durva támadás után sem bántó szavakkal, csak mint „szegényről” nyi
latkozott róla Ady Endre. Valóban : sajnálatot érdemelt inkább ez az ember; és nem megbélyegzést 
Nem az eleve földhözragadtak; az eltévedtek közé tartozott.

* A kérdéssel kapcsolatban főleg a következő tanulmányok tartalmaznak értékes adalékokat és szempontokat: 
Bessenyei György: A Népszava vitája Ady Endréről és a modern magyar irodalomról. Magyar Tudomány, 1965.; 
Horváth Zoltán: Magyar századforduló. 1961. 299. kk.; Kabos Ernő: A Népszava olvasótára 1907—1908-ban. 
Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből. 1962. 14. kk. ; Komlós Aladár: Gyulaitól a marxista 
kritikáig. 1966. 263. kk.; Pándi Pál: Irodalmi háborgás és szocializmus. Forum, 1949.; Varga József: Ady és a 
szocializmus. Arcképek a magyar szocialista irodalomból. 1967. 5. kk.
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Lentről, a mélyből jött Csizmadia Sándor, a békési agrárproletárok közül, szinte írni-olvasni sem 
tudón, négy elemivel, béresi sorsból. S néhány év múlva már cikkeket, verseket írt, beszédeket tar
tott, német eredetiből fordította Marxot: ki tudott törni az anyagi és szellemi nyomorból. Irodal
munkban ő volt az első igazi őstehetség. De korán érkezett : akkor, mikor még nem hódított körülöt
te egy felkaroló őstehetség-divat, nem segítette őt kellőképp kora, sőt ellene dolgozott. Az utána- 
jövőkkel, a kommunista párttal felneveltekkel, Karikás Frigyessel, Kiss Lajossal, Nagy Istvánnal, 
Varga Lajossal, s a népi romantika bálványozottjaival, Sinka Istvánnal, Veres Péterrel s Szabó Pál
lal ellentétben, ő még szinte teljesen egyedül, támasz nélkül állott. S elfogytak erői. így nemcsak az 
első őstehetség volt, de az első elvetélt is. A Sértő Kálmánok sorsát is előzte : a magukat feladó el
fáradókét. Utolsó éveiben, a 20-as években már emberi roncsként, elzüllve, szegényen, megrögzött 
alkoholistaként, vegetálva élt. Ahogy Kassák feljegyezte: kecskéket legeltetett vasúti töltések olda
lán, mint a magukra hagyott, elhanyagolt, öreg parasztok. S így ment a néki elrendelt tragikus vég: 
az öngyilkosság felé. Ez volt számára az egyetlen megoldás. Az egyetlen mentség.

Romlásba futott Csizmadia sorsa, holott győzelemre indult. Pályája kezdetén -  s épp ez mutatta 
az emberben rejlő lehetőségeket -  volt ebben az életben pátosz és szépség. Figyelmet felkeltő daccal 
s öntudattal állt pl. 1896-ban a fiatal szocialista agitátor a bíróság előtt. Börtönöket vállaló kemény 
tartására, ébredező bátorságához példákat keresve felfigyelt rá Ady is. S költőként sem volt épp jelen
téktelen. Új témákat hozott : a gépét, a munkáét s a szegényparasztságét. A magyar Munkás-Mar- 
seillaise nemzedékeken átzengő szava nevéhez fűződött. S talán A grófi szérűn panasza se jött volna 
létre az ő utat törő A föld rabjai c. ciklusa nélkül. S az Ady verseiben száguldozó vonatoknak is elődje 
lehetett a nála robogó Lokomotív. Nemcsak a nekrológot író Kassák érezte ott benne a nagy, ipari 
verseket költő Verhaeren rokonát, s a futuristák korai elődjét: formai avíttsága ellenére is az újítók 
közt tartotta őt számon az egykorú művészi közvélemény. Ebben az értelemben nyilatkozott róla 
a fiatal Hatvány, s „az újabb költői nemzedék egyik legjelentékenyebb alakját” üdvözölte benne pl. 
1903-ban, a Jövendő ben Bródy Sándor is.

Példát jelentett ez az ember az indulásakor. Példát, mint költő és mint agitátor. De csak a feltö
résre volt benne erő, a helytállásra már nem. Elért színvonalát nemhogy tovább vinni — tartani sem 
tudta. Hiányzott belőle a históriai méretű életek szükséges támasza : a történelemben való gondol
kodni tudás. Végzete lett őstehetség-volta : a potenciális történelmi embert megfojtotta benne a 
látókör-hiány, a műveletienség. Osztályáruló lett 19-ben Csizmadia Sándor: az ellenforradalom 
oldalára ment át szinte egyenest a népbiztosi székből. A Renegát c. költemény hajdani szerzője maga 
is renegáttá vált : képtelen volt arra, hogy a történelem szintjén élje életét. S ez a tévedező vakság 
mutatkozott meg már az Ady ellen folytatott vitájában is. Támadt a kicsinyes, emberi hiúság, a 
Lukács György-i értelemben vett partikularitás. Támadt a sértettség.

Mint a Népszava egykori szerkesztőségi cikke is célozgatott rá, s ahogy Weltner Jakab később az 
emlékezéseiben nyíltan is megírta : hiúsági s anyagi okok magyarázták elsősorban Csizmadia Sándor 
Ady-ellenes kirohanásait. „Úgyszólván a saját részére akarta lefoglalni a napilap hasábjait” -  
mondta róla Weltner. Szüksége volt a még oly szűkös honoráriumokra is, mert „pénzt akart gyűj
teni, minél több pénzt, hogy gyorsan házat és földet szerezzen, hogy saját maga gazdálkodhasson.” 
S éppen ezért aggódva nézte a szocialistákhoz mind jobban közeledő Adynak az útját. Ez érteti 
meg, hogy épp akkor szólalt fel ellene, mikor a duk-duk-affér keserű élménye s az úri Magyarország 
kibontakozó kritikai hadjárata mindinkább a szocialisták tábora felé vitte a költőt. Nem akarta 
Csizmadia, hogy megszilárduljon ez a szövetség. Féltette tőle az előjogait. Éppen ezért önmagában 
véve nem is érdemelt volna különösebb figyelmet az ő támadása. Hisz egyéni hiúság, ostoba kicsi
nyesség mindenütt akad : nő az, mint a dudva, nem felelős érte soha a mozgalom. De Csizmadia -  
s itt kezdődik az egykorú szociáldemokrácia felelőssége -  nem pusztán egy embert, nemcsak önmagát 
jelentette: reprezentáns volt; kollektív szűk látókörűség volt az ő távlattalansága. Támadására biz
tatást kapott. Mögötte állt a pártközvélemény jelentős része, s mögötte részben a pártvezetőség is.

Már az 1908 áprilisi pártkongresszuson voltak ugyanis bíráló hangok a Népszava irodalmi rovatá
nak „undorító” iránya, „degenerált ifjaktól”, „firkált” „szógimnasztikái”, „bordélyirodalma” ellen. 
Garami Ernőnek kellett fellépnie a rovat védelmében. De csak elhallgattatta az ő tekintélye az elé
gedetlenkedőket: meggyőzni nem tudott. Mutatta ezt, hogy pár hónappal később mégis megíródott 
a Csizmadia-féle cikk. S mutatta ezt az is, hogy hiába akarta ennek a kritikának a megjelenése után 
a Népszava szerkesztősége Bresztovszky Ernő Adyt védő írásával s egy Schaffer Gyula nevű mázoló
munkás a költő mellett kiálló olvasói levelével, majd pedig a lap szerkesztőjének, Weltner Jakabnak,
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Csizmadia viszontválaszát elutasító nyilatkozatával lezárni a vitát : a párt közvéleménye nem enged
te ezt. Somogyi Béla pör-újrafelvételt követelt, s Adyt kímélve bár, de megvédte Csizmadia Sándor 
állítólagos elvi igazát. Jelezte ezzel, hogy az új irodalom-ellenes álláspont nem elszigetelt volt : erőt 
képviselt. A probléma súlyt kapott. A pártvezetőség is foglalkozni kényszerült az üggyel. S noha tar
talmilag nem is foglalt állást, a szerkesztőséggel ellentétben mégis helyesnek ítélte a vita folytatását. 
Maga sem tudta, mit kellene tennie: az ellentétes álláspontok között lavírozott hát. Megalkuvás volt 
semlegessége, s nem elv, nem igazság.

S ez volt itt a lényeg: ez a dönteni nem tudó határozatlanság. Ez jellemezte általában is ezt a le
zárás nélkül maradó, ellaposodó, kicsinyes vitát; ez jellemezte a század eleji magyar szociáldemok
ráciát. Elsősorban nem az volt itt fontos, hogy az Ady-ellenes vélemények egy kissé nagyobb szám
ban voltak jelen a polémia során, mint az Ady-mellettiek: mindenféle aránynál jobban beszélt a 
vita egészében megnyilvánuló bizonytalanság. A századeleji szocialista mozgalom legfőbb beteg
sége tükröződött ebben: az eklekticizmus, a dönteni nem tudás. Nem bírta kiküzdeni a kor kérdé
seire ez a mozgalom a helyes válaszokat ; hiányzott hozzá a biztos iránytíije : a kérdéseket helyükre 
rakó igaz gondolat. Mint általában mindig: egy folyvást meglevő határozatlanságban, s ennek kí
sérőjelében: az eklekticizmusban lepleződött le itt is a meg nem felelés: a felkészületlenség a törté
nelemre. Ebben tükröződött az eszmei válság. A távlat-vesztett mozgalom éppúgy, mint a távlat
vesztett élet: igazság nélkül élt. Hiányzott belőle az állást foglalni tudó keménység, elszántság.

S a vitában kialakult álláspontok sem jelentették ennek a határozatlanságnak a cáfolatát. Ellen
kezőleg: annak másik arcát tükrözték csupán. Hiszen, ami egészében nézve határozatlanság, az 
részleteire bontva, tartalmilag konkrétizálva úgy jelenik meg, mint részigazságokat tartalmazó, de a 
valóság egészét átfogni nem tudó, tévesztett nézetek egymással feleselő furcsa kavalkádja. S így volt 
ez ebben a vitában is. Nem az volt a helyzet, hogy az egyik oldalon -  az új irodalmat támadó olda
lon -  álltak az elutasítandó, téves vélemények, míg a másikon a helyes gondolatok : torzító leszűkí- 
tettség jellemezte mindkét oldalon az állásfoglalást. A szembenálló érveket szemügyre véve látni 
lehetett a munkásmozgalom két -  egymástól ugyan eltérő, de egyformán helytelen -  torz áramla
tát; szembenézett egymással egy önmagába zárkózó, trade-unionista jellegű, merev szektásság s en
nek visszájaként egy revizionista opportunistaság. Szembenézett egy hangoskodó, demagóg, kultú
rálatlan álbaloldaliság s egy polgári módra művelt, polgári eszményekre leső, hazug fölénnyel élő 
jobboldaliság. Egyik vitázó fél sem tartotta szem előtt a munkásmozgalom világtörténelmi-emberi 
hivatását. Mindkettőnél hiányzott a távlat, az egészben, a történelemben való gondolkodás.

III .

Az érthetetlenség, az antidemokratikus művészi kifejezés volt az új irodalom ellenes oldalon a főérv, 
ez volt a központi vád. Az „értelmetlen, dadogó üresség”, „az üres, tartalmatlan nyafogások” ellen 
emelt szót Csizmadia Sándor. Azok ellen beszélt, akiknél „súlynak” látszik „az üresség, mélységnek 
az értelmetlenség”, akik „nem tudják megmondani, amit akarnak”, akiknek írásait „se megérteni, 
se megérezni nem vagy képes.” Az értelmetlenség okán volt szerinte ez az irodalom „beteg idegzetű 
embereknek” szóló „nyafogó irányzat” , „tébolyda költészet” , „betegségi kirohanás” . S a vele egyet
értők -  mint pl. Ladányi Rezső, Vincze Sándor, Marcial vagy az Ady tehetségét tisztelő okosabb, 
politikusabb Somogyi Béla is -, valamennyien „a nagyon is önkényes, bizarr vagy értelmetlen szó- 
használat” , „a szimbólumokba bújtatott értelmetlenségek” ellen emeltek szót. „Szó- és gondolat
csavaró alakocskáknak” bélyegezték az új szószólóit; „zagyvaságnak”, „érthetetlen beteg lírának” 
„hosszú hajú futóbolondériának, tehetetlen kófickodásnak” tekintették az új irodalmat. Olyannak, 
amelyet Marcial szavaival szólva „100 munkás közül 99 jómagámmal együtt nemhogy megélvezni 
tudna, de megítélni sem képes.”

Persze, a puszta kritikai megállapítás, az értelmetlenség elleni elvont tiltakozás egymagában még 
mit sem dönt el : mindig az a kérdés, milyen okokból ered a megbírált értelmetlenség, milyen okok
ból ered az ún. művészi homály. Hisz értelmetlennek hathat egy költői alkotás pusztán azért, mert 
új, mert szokatlan, mert ismeretlen területek, új igazságok felfedezésére indult el benne a művész; 
olyan új mondandók kiküzdésére, melyek érzése messzi jövőben lesz csak általános. Petőfi „Apos
tolának” meg nem értettsége az ilyen értetlenség. Nem szándékolt program: fájó kényszerűség, ke
serű muszáj. Valójában nem is érthetetlenség ez, de egy változott valósághoz mért újfajta érthető
ség, új típusú nyelv; nem eszményített állapot, de az írótól magától is legyőzni akart s az olvasótól
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is könnyen legyőzhető, s le is győzendő nehezen érthetőség csupán. Az úttörők átmeneti meg-nem- 
értettsége ez: pioníri homály.

Gyökeresen eltér ettől a pozitív előjelű „érthetetlenségtől” a másik fajta értelmetlenség, a deka
dens enigmatikusság: a hermetikus homály. Nem kényszerű szükség itt a nehezen érthetőség. Ellen
kezőleg : világnézetileg meghatározott formai elem. Egy agnosztikus, irracionális világkép vagy pe
dig egy tömeg-megvető arisztokratikus, ezoterikus művészi magatartás rejlik többnyire mögötte 
valós tartalomként. Mögötte él egy elbizonytalanodott élet s egy szétesett világ : egy kereső, tapo- 
gatódzó, szomorú, öncsaló szubjektivitás. Nem küzdelmet, belső szenvedést vált ki ez az érthetet- 
lenség, de átpoétizálódik, eszményítődik. A Petőfi-féle Szilveszterek meg nem értettségével szemben 
a szemfényvesztők vagy a tragikus eltévedtek bujtató, szakrális homálya ez. Szándékolt enigmati
kusság. Olyan homály, mely ellen mindig köteles felvenni a harcot a haladó esztétika: a dekadencia 
ellen küzd vele.

S az ún. JVépszava-xitában nem történt meg ez a differenciálás. Nem történt meg a különbség- 
tevés a pioníri és a hermetikus homály között. Nem tartalmi -  pusztán formális szempontokon ala
pult a bíráló elvetés. Egyre ment az újfajta valóságot tükröző nehezen érthetőség s az arisztokratikus 
rejtőzni akarás. Pusztán formális maradt az ítélet. S mint mindig: eszmei-világnézeti bizonytalan
ságról árulkodott itt is ez a tartalmi elvontság. Egy szűk horizontú, „szakegyleti” szemlélet rejlett 
mögötte értető okként. Ez rejlett ott a maga három főismérvével: az ösztönösség kultuszával, az agi- 
tációs-mozgalmi szempontok fetisizálásával s értelmiség-ellenes szektásságával együtt. Hiányzott 
a bonyolult jelenségeket a maguk elvontságából kioldani tudó, konkrétizálni bíró látókör, igazság.

Az ösztönösség-kultusz volt ennek a differenciálni nem tudó s nem akaró tradeunionista szemel- 
lenzőzöttségnek egyik legfőbb jellegzetessége. S mint a történelemben annyiszor: a népre hivatko
zott itt is a szűk horizontúság ; azzal igazolta magát a gondolkodói bátortalanság. A népről beszélt 
az új irodalmat bírálva Csizmadia Sándor. Szerinte Ady és társai „a népnek se nem tudnak, se nem 
akarnak írni. A népről írnak, de nem a népnek. A nép valamijére szükségük van, de a népre magára 
nincsen.” Hangoztatta, hogy az új irodalmat támogatva „a magyarországi szociáldemokrácia cser
ben hagyta a népet” s visszaadta „a papoknak, a néppártnak”. S úgy tüntette fel, hogy azzal a „fel
fogásával” került ő szembe a Népszavával, „amely szerint a párt központi lapjának a nép által ért
hető nyelven a nép számára kell írni.” Népet mondott folyvást Csizmadia, de nem az előretörő fejlő
dő néppel, a forradalmi néppel jelentett egyet nála ez a terminus, hanem a megállttal, az elmara
dottal. Róla beszélve annak „legtanulatlanabb” részére gondolt. Nem előre, hátrafelé nézett. A de
mokratizmus feszítő szavából az igénytelénség fedőnevévé változtatta a népnek a fogalmát.

M ert igaz: a szocializmus esztétikájához elválaszthatatlanul hozzátartozik a társadalomban való 
élés tudata s így a népre nézés ösztönző igénye is ; hozzátartozik az emberekhez szóló értelmes be
széd művészi programja. De nem leegyszerűsítve, nem mint a teremtő-felfedező erő eszmei gátja, 
hanem alkotón. Senki sem volt oly meggyőződéses híve pl. ennek az elvnek, mint Lenin, de ugyan
akkor mindig figyelmeztetett rá : nem szabad összetéveszteni ezt a követelményt az elmaradottság 
előtti behódolással; nem szabad összetéveszteni az igénytelenséggel. Gyemján Bednijnek is szemére 
hányta pl. egy ízben, hogy „az olvasó után kullog, holott valamivel előtte kellene járnia.” Az öko
nomistákkal vitázva pedig nyomatékosan óvott attól, hogy „pedagógiai” szempontokra hivatkozva 
valamiféle alacsony szintű, külön munkásoknak szóló irodalmat állítsanak elő. „Figyelmünket... 
elsősorban arra kell fordítanunk -  írta - , hogy a munkásokat emeljük fel a forradalmárok színvona
lára, és korántsem arra, hogy magunk ereszkedjünk le mindenképpen a munkástömegek színvona
lára.” Ô mindig a lehetséges népre, a forradalmi népre figyelt és sosem a megálltra. Az ún. Népsza- 
va-vitában azonban épp ellenkező előjelű tendencia volt uralkodó. S nemcsak Csizmadia Sándor 
részéről : általában is.

„A még szervezetlen munkások tömegének”, „a legelhanyagoltabb néprétegeknek”, „a félanalfa
bétáknak” a szem előtt tartását érezte pl. fő feladatnak még oly rangú ember, mint Somogyi Béla is; 
„olyan egyszerű formában” megírt műveket kívánt, „hogy mindenki megérthesse” őket. S fetisi
zálva a nép adott szellemi, politikai, ízlésbeli állapotát, amellett foglalt állást, hogy „a munkásság 
nem lehet kísérleti telepe olyan irodalmi termékeknek, melyeket a munkásság óriás többsége be 
nem vesz.” Éppúgy mint Csizmadia -  csak magasabbb szinten - , de szakegyletben gondolkodott ő is. 
A nép vezetője helyett annak puszta kiszolgálójává kívánta tenni a munkásság pártját. Szavaiban 
ott rejlett a perspektíva-vesztés, az ösztönösség előtti behódolás, s ott rejlett egyben az utat-vesztés is.

Mert nem tudott gátat vetni ez a szűk körű szemlélet az uralkodó osztályok ideológiai térhódí
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tásának. Sőt: akarata ellenére bár, de annak segédkezett. Hiszen az önmagára hagyott, az ösztönös- 
ség erőire bízott nép mindig másol csupán : azokat a gondolatokat termeli újjá, melyeket beléoltott 
az uralkodó osztály. Önönmagától egy új minőséghez, a valóságlátás új, magasabb fokához a népi 
ösztönösség sosem törhet át. Még lázadásában is ugyanazon az értékrenden, gondolkodási, érzelmi 
és ízlésbeli struktúrán belül marad, amely ellen lázad; legföljebb az előjeleket, a lentet és a fen tét 
cseréli fel, de nem az egész embert, nem a társadalmat; az isteneknek ad csupán más nevet, de 
nem száműzi végképp az isteneket. Szinte szimbolikus, hogy noha „balról”, a „nép nevében” 
beszélt az új irodalom ellen Csizmadia Sándor, mégis szinte hajszálnyira ugyanazokat a vádakat 
ismételgette, mint az úri Magyarország. Mindenfajta ösztönös lázongás tragikomédiája tükröző
dött ebben. A nép érdekét emlegetve is az ellen dolgozott a tradeunionista fantáziátlanság: össze
szűkítette a látóhatárt.

S ugyanennek a torz szemléletnek volt megnyilvánulása a másik centrális érv: az agitációs 
érdekek túlzott hangsúlyozása is. „Miért nem küldjük a szakegyesületi gyűlésekre, a műhelyérte
kezletekre, a falukra, a sztrájkok intézéséhez a nyafogókat és a sejtetőket” -  írta pl. a maga sértett 
demagógiájával Csizmadia Sándor. S magasabb színvonalon bár, de elvileg vele egyetértőn érvelt 
Somogyi Béla is. Elsősorban azért tartotta fontosnak a Népszava irodalmi rovatának a munkáját, 
mert mint írta „hasznosan vagy károsan befolyásolhatja fölvilágosító és lelkeket forradalmasító 
munkáinkat”. Az ízlésnevelés és a valóságtükrözés feladataival szemben az agitáció igénye lett az 
elsődleges. A vita egyik résztvevőjének, Kiss Károlynak, a terminológiáját használva, a „pedagógiai 
szempont” került az élre.

Persze -  félreértés ne essék -, minden gyakorlati politikai mozgalomban fontos ez a szempont. 
De csak fontos és semmi esetre sem lehet uralkodó, semmi esetre sem válhat kizárólagossá. Csak 
egyik része az agitáció a párt propaganda munkájának, s ha lényeges része is, a magasabb szintű 
propagandisztikus tevékenységet, s főképp pedig a teoretikus ideológiai munkát nem szoríthatja 
háttérbe, nem rendelheti alá magának. Mindig a mozgalom távlatvesztését, öncélúvá válását jelzi, 
ha ez megtörténik. A napok válnak ilyenkor fontossá az évekkel szemben, a pillanat kap hangsúlyt 
s nem a történelem: összeszűkül a látóhatár. S a Népszava-vitában ennek a percekre néző szűk- 
horizontúságnak az érvei szóltak.

Annyira kizárólagossá lett itt az agitációs igény, hogy a „munkások óriási többsége” szempont
jából teljesen „hasznavehetetlennek” ítélte pl. Somogyi a „modern irányt”, mert -  mint írta -  
„eszméink terjedését megnehezíti”. S még kirívóbban jött felszínre ez a „népnevelői” szemellenző- 
zöttség Vincze Sándor vitacikkében: „...ránk nézve, a proletárság felszabadítására nézve a sixtusi 
Madonna mit sem ér -  írta -. Nekünk nem lehet legművészibb, csak az, ami a legszociálisabban 
művészi”. Emberi-mozgalmi becsülete volt Vincze Sándornak, de látóköre nem. Sorsszerű volt az, 
hogy minden baloldali előjelű megnyilatkozása ellenére, mint az egyik legexponáltabb jobboldali 
szociáldemokrata szerepelt ő később. Azzá tette az ösztönösség-kultusz, a látókör hiány. A baloldali 
s a jobboldali opportunizmus közt mindig ez volt, s mindig is ez, az egyik legfontosabb összekötő szál.

S ahol a történelmi célok ennyire elhomályosodtak, ahol az egészben való gondolkodás megszűnt, 
s szakegyletbe zárkózva öncélnak érezte magát a mozgalom: törvényszerűen megjelent ott a szö
vetségesek lebecsülése, megjelent a mozgalmi gőg, a proletárgőg is. Visszájára fordult a munkás 
öntudat: a szektásság lett az úr. Ez a bezárkózó dölyf volt az, amely Vincze Sándor cikkéhez 
hasonlóan kivagyis indulattal hirdette: ,,... a proletárságnak senkit se kell hívni, mert elég erős 
arra, hogy egymaga is megvívja azt a harcot, melynek eredménye a felszabadulás lesz” . Ez a szek
tásság bélyegezte meg Adyt, mint „a degenerált burzsoázia költőjét”. Ez beszélt úgy az új írókról, 
mint „akiknek sem a néphez, sem a munkássághoz, sem a szocializmushoz semmi közük”. Ez hi
vatkozott sértetten a régi érdemekre, panaszolta Csizmadia Sándorhoz hasonlóan: „nálunk első
helyen e nyafogókat portálják. Pedig ezek az emberek, legyenek hát költők, de semmi esetre sem 
olyanok, akiknél különbek a saját táborunkban akárhányan ne volnának”, összecserélődtek itt 
az értékrendek : írói rangban, esztétikai elismerésben kívánt fizetséget magának a mozgalmi hűség. 
Kereskedelmi ügyletté vált, tartozik-követel alapra helyezkedett a szocialistaság. Ebben is jelent
kezett a távlat-vesztés, a tradeunionista érdekvédelmi gondolkodás.

Semmibe vette ez a szemlélet azt, ami pedig a szellem területén a legeslegfontosabb követelmé
nyek közé tartozik : semmibe vette a tehetség szempontját. Az öncélnak tekintett mozgalmi érdek 
lett a kizárólagos s az egyetlen mérték, ennek nevében egy öntelt, ostoba szűklátókörűség a tehet
ségek közt vandálian rostált. Ahogy pl. Neumann Samu írta : „Egy kisebb kaliberű ember lángoló
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meggyőződése... sokkal fontosabb nekünk, mint a lángeszű Bismarckok hosszú sorozata.” S szük
ségszerűen felnőtt ebben a tehetséget, a hozzáértést mellékesnek vevő szemléletben az intellektuel- 
ellenesség, az értelmiség-ellenes szektásság. A sajátos magyar század eleji tradeunionista elzárkózás 
egyik fő ismérve volt ez. Ha némi világnézeti ellenszenv diktálta túlzással is, de lényegében igaz 
lehetett az, amit Jászai Oszkár írt egy helyütt az emlékezéseiben: „a pártvezetőség állandóan olyan 
intellektuel-gyűlöletet tanúsított, hogy finnyásabb és magukat megbecsülő egyéniségek a párthoz 
alig mertek közeledni.”

Jelen volt ez az intellektuel-ellenesség az ún. Népszava-vitában is. Ez magyarázta a „kávéházi 
kapcsolatokra”, „az irodalmi kalandokra” való gúnyos célozgatásokat. S ezért hivatkozott hang
súlyozottan a „népre”, a „munkásokra” Csizmadia Sándor. S erre az intellektuel-ellenességre 
apellálva szőtt be cikkébe ilyen mondatokat: „Mindezeket pedig nem a Népszavának, hanem a 
munkásoknak írtam. A Népszava bizonyára megy a maga útján, mindaddig, míg vissza nem 
hőköltetik a munkások.” Az emberi jövő élcsapata helyett szakegyletnek, érdekvédelmi szervnek 
kívánta tekinteni a munkásság pártját ez a történelemben gondolkodni képtelen partikularitás.

IV.

A Csizmadia-féle leszűkült tradeunionista állásponttal vitázva azonban nem a munkásmozgalom 
történelmi feladataira hivatkozott az ellenoldal sem: nem a forradalmi célok, de a modernség 
jegyében folyt a védelem. A modernek címen írta meg a maga Csizmadiának válaszoló cikkét 
Bresztovszky Ernő, s általában is ez volt az Ady melletti állásfoglalásoknak a vezető gondolata. 
Egy minden konkrét társadalmi tartalomtól megfosztott, pusztán technikai-természettudományi 
szempontból értelmezett, elvont haladás-koncepció érvelt az új mellett: indusztrialista-technicista 
szemléletre cserélődött fel a marxi teória.

„A magyarországi szociáldemokráciának nem szabad cserben hagynia a szépirodalomban sem 
a haladást” — írta cikkében Bresztovszky Ernő, pusztán formai kérdésként értelmezve a művészi 
progressziót. S ugyanezt a gondolatot hangoztatta már az 1908-as húsvéti pártértekezleten Garami 
Ernő is. Abban látta az új írók jelentőségét, hogy „újat akarnak hozni szemben... a régi formával”. 
S a Népszava szerkesztőinek érdemeként tudta be, hogy „igyekeznek szépirodalmi téren is... a 
folytonos haladás, az újra való törekvés zászlaját elöl vinni.” S főmotívum lett az elvont formai 
újnak ez az igenlése a vita egészében. Csizmadia nézeteit, mint „maradi nézeteket” utasította 
vissza pl. cikkében Weltner. S az „új modern emberek” szószólóit, „a mai ember érzés- és gondo
latvilágát” kifejező „modern költőket” védte meg Schaffer Gyula, illetve Antal Sándor is. Ady 
forradalmiságáról jóformán szó sem esett, annál többször azonban a modernségéről. Modernség 
és konzervatívság, egy absztraktan értelmezett újítás s egy elvont maradiság formalisztikus ellen
tétévé szűkült, minek társadalmi forradalmiság és tradeunionista szemellenzőzöttség vitájának kel
lett volna lennie. A szűk horizontúsággal nem a nagyobb távlat: csak egy más előjelű szűk horizon- 
túság nézett szembe itt.

Révész Béla barátja, Bresztovszky Ernő állt ennek az Adyt védő polémiának az előterében. 
Egész életútja s világképe predesztinálta ezt a különös sorsú embert arra, hogy ennek a modernség 
nevében folyó védekezésnek a szószólója legyen. Messziről került ő mozgalomhoz: a „keresztény 
úri középosztály”, a vidéki kisvárosi intelligencia távolából jött. Mint fiatal diák, egy klerikális 
lapnál, a Magyar Államnál kezdte pályáját; ide rendelte a magával hozott családi örökség: a fel
halmozódott előítélet. De innen csakhamar a Népszava hoz ment át. Hajtotta előre a belső nyugta
lanság, a megállni nem tudó, szép, konok szenvedély. Nem mindennapi tehetség volt ez a gyorsan 
dolgozó, szélvészként száguldani szerető, enciklopédikus tudású és igényű ember. Csak egy nem 
szabvány tehetség tudott ily messzire szökni a néki kijelölt átlagos sorstól, s lehetett a dzsentroid 
intelligencia hű neveltjéből az Internacionalé magyar fordítója. De ha nagy ívet írt is le ez az életút: 
a lényegi átváltásra mégsem volt ereje. Csak vágyaiban jutott el Bresztovszky a munkásosztályhoz, 
teljes emberségében nem volt képes erre. Végbement politikai választása nem jelentett egyben 
maradéktalan világnézeti azonosulást.

Eltévedt polgár maradt Bresztovszky Ernő, mint szociáldemokrata újságíró is. Olyan valaki, aki 
nagyon rosszul érezte magát az úri Magyarország ostoba, konok zárt világában, s éppen ezért a 
legkövetkezetesebb antifeudális erő, a munkáspárt mellé állt. De ugyanakkor magával hozta ide

22



is a polgár vágyait. Wilde-ot szerette, a zseniális rögtönzéseket, az ötleteket, a paradoxonokat s nem 
a tényékhez tapadó szigorú logikát. Az Ady-féle „magyar Pimodanban”, a villanó, tündéri alkohol
mámoros éjszakákban érezte inkább otthonosan magát, s nem a mozgalomban ; az élet hazardőrje- 
ként, családtalanságra ítélt vándoraként élt, s nem mint tűzhely-ember. Az önmagáért való izzó 
nyugtalanság volt domináns benne, hiányzott belőle a harmónia-vágy.

A „modern” , „differenciált”, „forrongó” ember, a nyugtalan ember, a „szenzitív művészlélek” 
volt Bresztovszky számára mindig is az eszmény és sohasem a harcos. A modernség költője, a Szép 
ethoszával élő, végtelenbe vágyódó lírikus vonzotta őt elsősorban Ady Endrében is, s nem a forra
dalmár. A lelki érzékenység alapján érzett rokonságot közte s a munkásosztály között, s nem a 
politika és a világnézet törvényei szerint. Amint megjegyezte : „az új környezetben sokáig vergődő 
lelkű proletártól nem lehet idegen a duhaj magyar nemesek Párizsba jutott ivadékának -  bár sokkal 
differenciálatlanabb -  lelki nyomorúsága sem”. A „helóta nép, helóta költő” találkozása az ér
zékenyek egymásra-lelésévé stilizálódott át.

Éppúgy mint az egykorú liberális kritika, mint tette azt pl. Schöpflin vagy Ignotus, nem a 
növekvő válsággal, az imperialista reakció egységfrontjának a kialakulásával s a tömegek forradal- 
masodásával, de a városi életforma térhódításával magyarázta Bresztovszky Ernő is Ady költé
szetét. A hagyományos város-centrikus értelmezést vitte tovább; azt mélyítette el; formailag a 
marxizmus terminológiája szerint, de tartalmilag a modernség jegyében. Mert a modernség első 
magyar teoretikusai közé tartozott ez a zseniális hazardőr-kritikus. Nem véletlen, hogy úttörőként 
figyelt fel a futurizmusra. S nem véletlen az sem, hogy az első magyar esztétikus volt, aki a mű
vészetek huszadik századi új útjait közvetlenül a termelőerőkkel, a technikai civilizáció és a ter
mészettudományok fejlődésével, az „Edisonok létével” kötötte össze. Átvette Marxtól a termelő
erőkben való gondolkodást, de nem vette át tőle a marxizmus lényegét: az osztályharcok elvét, 
pusztán techniko-centrikus világnézet maradt marxizmusa. A gép, az új technika, az új természet- 
tudományos felfedezések sokasága volt az szerinte, amely közvetlenül hatva a művészetekre -  mint 
írta — „új esztétikát is fejleszt az emberekben.” S éppen ezért — s itt kapcsolódott a munkásmozga
lomhoz ez a teória -  a gépek felnevelte osztály, a proletariátus volt szerinte az új formai-művészi 
kísérletezések elrendelt értője. A gépek — mint kifejtette -  „új szemet növelnek kezelőiknek az esz
tétikai látáshoz”. S ez a látás -  folytatódott tovább a gondolatmenet -  minden addiginál „moder
nebb, differenciáltabb és közelebb van azokhoz az új irányokhoz, amelyekről kezdőik, írók, festők, 
muzsikusok azt hiszik, hogy ők teremtették meg.” Megszületett -  a Bresztovszky-féle terminológiá
val szólva -  „a gép esztétikája.”

S ezt az esztétikai koncepciót alkalmazta Bresztovszky Ady Endre védelmében is. A Csizmadia
féle vulgarizáló, szakegyleti esztétikával nem a marxizmus, de a modernség esztétikáját, „a gép 
esztétikáját” állította szembe. Ezzel vélte megoldhatónak az érthetőség-értelmetlenség problémá
ját is: hivatkozott „a város kattogó gépei, villamos ívlámpái” teremtette újfajta látásra. Ellenkező 
előjellel bár, de ugyanúgy formai kérdésnek tekintette az Ady-problémát, mint tette azt a Csizmadia
féle agitációs, „szakegyleti” irodalomkritika. A külsőségekre figyelt, s nem a mondandóra.

S így -  mint minden formalisztikus megközelítés -  utópisztikusnak, légből kapottnak bizonyult 
ez az elmélet is : nem igazolta, de cáfolta a közvetlen gyakorlat. Mert igaz ugyan, hogy Adynak, a 
forradalmi költőnek az első értői közé tartozott a forradalmi osztály, de a világnézet mondott itt 
igent -  a lenini szóval -  előtte „kedves” új tartalmakra, s nem az újfajta formákra reagált a gépek- 
formálta újfajta látás. Nyilvánvaló volt -  amint a Nyugatnak Bresztovszky Müvésznyomor és müvészgőg 
c. könyvéről szóló bírálata már érvelt is ezzel —, hogy a modern művészetek a maguk bonyolult 
kifejező eszközeikkel elsősorban mégsem a proletariátusban találtak visszhangra. A társadalmi 
forradalmiság reagálni tudott az új tartalmakra, a vele egynemű forradalmiságra ; a gépek-alakította 
„új ízlés” azonban nem létezett sehol. Nem volt az egyéb, mint fantazmagória. Itt is kiütközött 
az alapigazság, hogy nem a termelőerők közvetlen hatására alakul az ember, de áttételesen: a 
társadalomban, a termelési viszonyok változásaiban; nem a gépek rendje -  az osztályharc formálja. 
Esztétikai vonatkozásban is érvényesült az ember társadalmiságának ontológiai elve.

Az eltévedt polgár önigazoló teóriája maradt így csupán az ún. „gépi esztétika” , s nem lehetett 
a jelenségek hű magyarázata. Bresztovszky Ernő egyénisége felől lehet és kell megérteni ezt az 
elméletet, nem az objektív valóság felől. Saját „lelki nyomorúságát” végtelenbe űző belső tépett- 
ségét szerette volna megindokolni, objektivizálni a modernség semmibe bámuló nyugtalan haj- 
tottja. Ezért kellett neki az ún. „gépi esztétika” . Egyéni eltévedtségét és otthontalanságát, hogy
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el bírja viselni, a modern világra, a gépekre fogta. A magányos intellektuel gyökértelensége és 
hisztériája keresett igazolást, a maga számára.

A huszadik századi munkásmozgalom egy sajátos típusát előzte Bresztovszky a maga létével és 
gondolataival : a proletariátushoz nem annyira társadalmi, inkább individuális okokból, egyéni 
meghasonlottságból csatlakozó szubjektivisztikus-anarchisztikus értelmiségi lázadók egyik első rep
rezentánsa jelentkezett benne. (Hosszú sor jön később majd utána!) Az egyén felől nézve ez volt a 
„gép esztétikájának”, a marxista mezben jelentkező modernség-esztétikának a tényleges tartalma: 
a meghasonlott magányos intellektuelek, a sehol helyet nem lelő „szenzitívek” és „differenciáltak” 
tépett űzöttsége, reménytelen megváltódás-vágya tükröződött benne. A mozgalmon belül pedig a 
magyar szociáldemokrácia egyik jellegzetes, tévesztő iránya: a reformizmus állott támaszként 
mögötte. Annak volt ez mintegy az esztétikai megfelelője. Nem vezethet félre a konzervatív ízlés 
elleni demagógia. A vonzódást az ún. modernséghez nem a forradalmiság : az alkuvágy táplálta.

Mint a reformizmusnak: a „gép esztétikájának” is a lényegéhez tartozott hozzá az osztályharc 
gondolatának a semmibe-vevése; a lényegéhez tartozott az egységes társadalom hamis elmélete. 
A különböző korok, a különböző technikai civilizációval rendelkező szociális struktúrák között 
húzódtak e szerint a teória szerint a fő válaszvonalak, s nem az azonos társadalmak osztályai között : 
„... az osztályok ellentétének megvan a maguk határuk, s a többi társadalom osztályai, egyénei kívül 
vannak e határokon. Az osztály-karakterek különbsége ...kisebb, törpébb, mint a társadalmak kü
lönbsége” -  hangoztatta pl. Bresztovszky a maga tévesztő tételét. „A közös társadalmi miliő te
remtette gondolkodás-hasonulásra” esett itt a hangsúly. Elmosódott az ellentét a proletariátus és 
a burzsoázia között, létrejött az érdekegyesítés a modernség nevében. „Az ellentétnél több a kö
zösség -  írta pl. Bresztovszky -  nagyjában ugyanazt látja az élet javának a munkás, mint a kapi
talista”. Nem a kapitalizmus, de a még nem városi civilizációjú korábbi társadalom, azaz: a feu
dalizmus, lett eszerint az elmélet szerint a proletariátus egyetlen s legfőbb ellenfele. Önálló osztály
céljait feladva, a szocializmus távlatait vesztve a liberális burzsoázia segédcsapatává vált a szociál
demokrácia.

A gépek társadalmának, a városi társadalomnak egységfrontját állította szembe Bresztovszky a 
korábbi, még gépek nélküli társadalmak egységfrontjával, nem kizsákmányoltak és kizsákmányolok, 
de falu és város világa közé épített „kínai falat”. Törvényszerű tehát, hogy nemcsak feudalizmus
ellenes volt így világképe, de paraszt-ellenes is, hisz a parasztság is beletartozott „ősapáink” „ezer
esztendei távolságban” élő világába, a falu világába. Csöndes lenézéssel szólt ez az elmélet mindig 
a parasztról, szemére hányta a „differenciáltság”, a belső érzékenység teljes hiányát. Szemére hány
ta, hogy „a csűrdöngölőnél megáll a zenei érzéke”, s „a szépség nem esztétikai örömet, hanem a 
megélhetés gyomorbeli örömét jelenti” csupán a számára. Az új irodalmat is csak úgy tudta védeni 
ez a szemlélet, hogy gúnnyal hangsúlyozta: „a városi proletár nem tanyai törpe gazda többé”, 
s mint pl. Schäffer Gyula tette, a „városivá fejlődött munkások” nevében lenéző fölénnyel szólt a 
„parasztiadákról”. Szerves része volt ez a parasztságtól való idegenkedés a falu-város ellentétében 
gondolkodó reformizmusnak, s szerves része volt a „gép esztétikájára” hivatkozó modernségnek is.

S nemcsak falu és város között, de határt vont ez a szemlélet munkás és munkás között is; a 
proletariátus egészétől elválasztotta annak egy szűk, kicsi, már maradéktalanul „városivá fejlődött” 
rétegét: a munkásarisztokráciát. Több cikkében hangsúlyozta pl. Bresztovszky, hogy „a jobbágy
korszak örömtelen apátiája alól mindenütt csak egy kis réteget szabadított fel a gép a proletariátus
nak”, csak egy „keskeny munkásréteg” az, „amelyet a gép szépséget keresni is megtanított” : s 
pusztán erre a „keskeny rétegre” építette ő a maga esztétikai koncepcióját. Mint általában a re
formizmus: ő is munkásarisztokráciában gondolkodott csupán.

Ez volt a „gépek esztétikájának”, ennek a marxista terminológiába öltöztetett modernista esz
tétikának a tényleges tartalma. Az osztályharc feladását, a burzsoázia és a proletariátus ellentétének 
az elkendőzését, a falu és város különbségének támadó-élű hangsúlyozását, a parasztság semmibe
vételét s egy munkás-arisztokrácia favorizálását jelentette ez valójában. Reformizmus volt esztétikai 
mezben. A pusztán érdekvédelemben gondolkodó s önmagára néző tradeunionista szektásság táv- 
lattalansága ellenében adott ez ugyan némi perspektívát. De nem a szocializmusét: a polgári 
demokráciáét csupán. Ha a szakegyleti szemléletben ösztönösen: itt tudatosan, „elvileg” meg
indokolva nem lépett túl a proletár-gondolat a burzsoá társadalom megvont határán. A modern 
kapitalista civilizációt látta csak ez a szemlélet s nem a valóság egészét: a nyugati félteke metro
poliszainak tüntető fényei elfedték előle a világ sárba süppedt nagyobbik felét; elfedték a szerte-
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húzódó, végtelen s fénytelen, szomorú, messzi alvégeket, önmaga lényegét árulta el itt a szocialista 
gondolat: a hűséget az emberméltóságukban fenyegetettekhez, a nyomorban élőkhöz, a kisemmi
zettekhez. Feledte a világrészekre terjedő alvégek melletti kötelező, bátor helytállást. Feledte az 
ember egészéért reája rótt felelősséget. A gépek, a technika s a tudomány korának látta csupán 
korát : az imperializmus s az ellene törő forradalmak próbáló, nehéz, emberi századát.

V.

Kiélezetten mutatta a Népszava-vita mind a maga kettős álláspontjával, mind pedig a pártvezetés 
dönteni nem tudó tétovaságával a század eleji magyarországi munkásmozgalom belső gyengeségét. 
Szervezetileg, frakciószerűen nem vált el ugyan egymástól, de a maga kifejletlenségében is, élesen 
eltérő ideológiai és politikai színt jelentett a mozgalmon belül a szakegyletekben dolgozó proletár
többség s a munkásarisztokráciával egybefonódott értelmiségi rész. A pártvezetés pedig a maga 
eklekticizmusában képtelen volt arra, hogy ennek a kétfajta -  tradeunionista és reformista jellegű 
-  opportunizmusnak fölébe kerülve a forradalmi távlatot valóban megadja. Nem ért fel még ez a 
mozgalom a saját objektív lehetőségeihez: a maga humánus-nemzeti hivatását vállalni nem tudta. 
S Ady, akit nem utolsósorban a polgári társadalom távlattalanságának a megérzése vitt a munkás- 
osztály felé, odaérkezve ismét csak perspektívátlanságot talált. Érezni kényszerült a meg-nem- 
felelést: a szubjektív-mozgalmi készületlenséget.

Félreértés ne essék: a tradeunionista szektásság nyomasztotta elsősorban Adyt. Az támadt reá, 
azzal került ő igazán szembe. Közvetlenül a Népszava-vita után ellátogatott pl. egy ízben a párizsi 
magyar munkások olvasókörébe; s -  mint Székely Artúr emlékezése feljegyezte -  a „szakszervezeti 
bélyegzővel hitelesített” szocialistaság ellen tiltakozott ott is, a mozgalomba zárkózó szűkfejűséget 
bírálta. „Helytelenítette” pl., hogy az olvasókör tagjai „a Népszaván kívül más lapot nem járat
nak.” Ez a begubódzó, belterjes szemlélet jelentette közte s a munkásmozgalom közt a fő válasz
vonalat. A másik oldalhoz, a reformista szárnyhoz, látszólag gyökeresen más volt a viszonya. Hisz 
barátai, védelmezői mind onnan kerültek ki. S jól esett Adynak ez a melléállás. Jól esett neki, hogy 
a belső pártvitákban Garami, Kunfi, Weltner, Révész egyaránt szót emelt mellette. A nyíltan 
állást foglaló Bresztovszkynak az üdvözletét külön is küldte, Schaffer Gyulának köszönő levelet írt: 
nyugtázott minden elejtett jó szót. Mégis: nemcsak a támadók véleményétől különbözött az ő 
állásfoglalása, de a mellette érvelőkétől is. A munkásmozgalomhoz való viszonyáról szólva ő nem 
városról és nem modernségről beszélt, de távlatról és forradalomról. Más volt a nézőpontja. S ebben 
a más nézőpontban akaratlanul és minden konfrontálás nélkül is benne rejlett -  nemcsak a trade- 
unionizmusnak, hanem az egykorú magyar munkásmozgalom egészének is helytálló, igaz bírálata.

Egyetlen lényegi, nyilvánosság előtti szava volt Adynak ebben a vitában: a Párizsban írt Küldöm 
a frigyládát c. verse, ez a laicizált szerelmi vallomás. Mert szerelmi vallomás volt ez a költemény. 
„Én a tiétek vagyok; Tiétek vagyok” -  hangzott fel benne megismételten s kiemelt helyen -  az 
első és az utolsó szakaszban -  Petőfi Honfidalának nyitására emlékeztető, gyónó, szerelmi szó. S a 
vallomások törvényeinek megfelelően tegező megszólítás uralkodott mindvégig a versben. Ami 
addig csak az istennek és a hazának járt ki: most a munkásosztálynak is része lett. Odakerült ő is 
az emberi életnek értelmet adó, személyes üggyé élt nagy elvontságok közé. Azok közé az egyén 
fölé növő absztrakciók közé, amelyekhez az ember tegezve szól.

Az együvé-tartozás, a szövetség szavai tértek vissza folyvást a versben: frigyláda küldetett, kötés 
történt, a vér, testvér szó jelezte az azonosságot. S mint minden igazán mély s tartós emberi viszony
ban, az önzetlenség volt itt is az egybekovácsoló. Negatív megfogalmazások sorozata hangsúlyozta 
az individualisztikus mozgató erők teljes hiányát („Нет érdem, nem bűn, nem erény, -  Nem szükség, 
de nem is ravaszság"; „Még csak martir-fényt sem akartam"). Önmaga számára semmit sem akart itt 
az én, még csak viszonzást sem. Kiélezés, drámai ellenpontozás jellemezte végig a szerkesztést; a 
személyragok s a személyes névmások némán is beszéltek: az én csupa közeledni akarás s oldódni 
vágyás, a ti viszont csupa hátrálás, megtagadás volt. A „tagadjatok meg” elutasító mozdulatával 
szemben hangzott fel itt a dacos mégis kötőszó: „...mégis-mégis -  Én a tietek vagyok” — írta a köl
temény. Az Ady-féle mégis-morálhoz nemcsak dac s öntudat, de ez az önfeladás, ez az önmaga 
partikularitásán túllépni tudó belső elszántság is hozzátartozott. Mint minden igazán nagy érzés
ben, nem önmagára, saját hiúságára, kicsinyes sérelmeire s vágyaira nézett itt sem az egyén. A nagy 
szenvedélyek örök szépsége érződött : a megsemmisített individualizmus, a legyőzött önzés.
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S ezt visszatükrözőn, az ünnep szavai és színei tűntek fel a versben. Ünnepi jelleg határozta meg 
a maga egészében a művészi formálást. Biblikus-szakrális komolyságot sugalltak a képek (frigyláda, 
Júdás, martir-fény) archaizáló s szokatlan szavak sokasága jelezte a nem mindennapiságot („ez ó 
frigyládát”, kötés, helóta, nagyságos, szükség, leskődnek, csalit, bősz, redő). Mesei színek villantak: Csipke
rózsika képe kísértett és az új honfoglalást jelző csodaszarvasé („Bemünk nagyságos erők várnak -  
Hogy életre ébredjenek”; „Mint a gím a fekete csalitban”). Mint a kálvinista zsoltárokban: keményen 
felcsapott a strófák utolsó sora; nemcsak a rím s a rövidebb szótagszám adott nekik élesre tagoló, 
záró, ünnepi jelleget, hanem a változó ritmus is. Az emelkedő, jambikus ütemekkel szemben eresz
kedő lejtéssel futottak ezek a sorok. Önfeladó, zengő áhítatban, saját mindennapisága, individualiz
musa fölött élt itt a lélek: nagyobb dolgok igézetében; a kétszer is megismételt forrnak a szintjén.

S tartalmas érzést jelentett ez az ünnepiesség. Megélt gondolatok álltak mögötte hitelesítőként. 
Az önfeladásnak célja, értelme volt : érezte a költő a munkásosztály történelmi-nemzeti elhivatott
ságát, érezte annak jövőt teremtő erejét. Az első három verszak fokozás-szerűen, szinte pontokba 
szedhetőn erről hozott hírt. Azokról az indítékokról beszélt, melyek eltéphetetlenül a proletariátus 
mellé rendelték a gondolkodó egyént. Mint „ti dübörgő ezrek.” jelentek meg a vers címzettjei az első 
szakaszban. A főnévként használt, többes számú, felnagyító számnéven s a jelzőként elé illesztett 
igenéven át: látszott az egyént kiteljesítő, küzdő közösség. A második strófa a „helóta nép, helóta 
költő” találkozásáról szólt: egybekötött a közös kivetettség. S végül a harmadik szakasz a leglénye
gesebb hajtóerőről hozott hírt. Felvillant a távlat. Jelződött, hogy magában hordta ez a szövetség 
a „szép ország” álmát; magában hordta az értelmes, tartalmas emberi élet ígéretét, az otthon 
ígéretét :

Bennünk nagyságos erők várnak,
Hogy életre ébredjenek,
Bennünk egy szép ország rejtőzik,
Mint gím a fekete csalitban 
S leskődnek a vérebek.

Igaz : lefelé ment innentől kezdve a versnek a sodra, hullámhegy-szerű volt a felépítés. Az idézett 
strófa utolsó sora („S leskődnek a vérebek”) a maga groteszk váratlan fordulatával már jelezte a belső 
rezzenést. Felrémlett a veszély. Ha addig a közeledés, az egymásnak-rendelés mozzanatai határoz
ták meg a szerkezet ívét, innentől kezdve a távolodás érzései nőttek. Egyre keményebbé váltak a 
visszautasítást jelző tagadó szerkezetek („...nem láttok testvéreteknek”; „eztanem kért, kicsúfolt semmit”, 
„nem kellek”). S ha a közeledés a megtalált távlatban tetőződött („Bennünk nagyságos erők várnak”), 
ez a távolodás végső soron a perspektíva tűntéről hozott hírt „Jaj hogy elfed a Naptól néha -  
A gonoszság fellege” -  hangzott jajgató, hiányos, ill. tagolatlan mondattal, töprengőn maga elé 
nézőn a záróperiódus.

S az ünnepi-vallomásos stiláris szinttel mintegy feleselőn ott húzódott ez a szomorú, meditáló 
jelleg végig a versen. A fel-feltűnő legyintő köznapi szavak és kifejezések („jó napol”; „vérebek”; 
„kicsúfolt semmit”; „mindegy most már”) , a belső disszonanciát, mert egyeztetési lazaságot is magukban 
rejtő ráértéses szerkezetek („Megsokasodnak a redők — Bús homlokom és lelkem táján”), a tartalmi ellent
mondásosságuk révén zökkentő hatású értelmezők („Véreim, ti dübörgő ezrek”; „Ezt a nem kért, 
kicsúfolt semmit — Forradalmas lelkemet”) , a szabálytalanul váltakozó, három-négy tagra osztó, lassító 
cezúrák: mind erről hoztak hírt. Hangulati ambivalencia jellemezte a művészi formálást; érzékel
tetve, hogy nemcsak a megtalált, de egyben az elbizonytalanodó távlat verse is volt ez a költemény. 
Nem múlt el nyomtalanul a Csizmadia-féle támadás. Negatív tanulsága a lélekbe hatolt. Felko- 
morlott a „gonoszság fellege.” Elhangzott a morális súlyú szó. Az objektíve adott perspektívát 
elfedő, egyéni-emberi meg-nem-felelésről, a „gonoszságról”, is szólt a költemény. S felnőtt a lélek
ben a csöndes szomorúság. Eltűnt a távlat. Foszlott a jövő.

Kettős érzelmi világításban élt a Küldöm a frigyládát: ünnepiességet és töprengő bánatot kevert 
együvé. De épp ebben a hangulati kettőségben tükröződött híven Ady Népszava-vitában vallott 
álláspontja : ebben tükröződött a hűségnyilatkozat, mely egyben fenntartás volt. Hűséget fogadott 
a versnek a hőse, mint távlatot adó történelmi erőhöz, a munkásosztályhoz, de bírálta egyben az 
átmeneti mozgalmi készületlenséget; a lírai tükrözés szubjektív jellegének megfelelően morális 
töltésű nyelven beszélve: bírálta a Naptól elfedő „gonoszság fellegét”, bírálta a konkrét mozgalom
ban kísértő perspektíva-vesztést. Egy forrásból eredt itt az igenlés és a bírálat, mindkettőnek tárgya

2 6



-  ellenkező előjellel bár, hol megtalálva, hol pedig elfedve - , de ugyanaz a dolog: a vágyott távlat 
volt. Az ünnepi öröm s a szomorú töprengés egyaránt annak szólt. A Küldöm a frigyládát a maga 
egészében a távlat verse volt. A kiélező helyzetben, a vita tüzében létrejött költemény a lényegről 
vallott. Mert ez a türelmetlen perspektíva-vágy, ez a szenvedélyes jövőt akarás jelentette Ady 
munkásosztályhoz való viszonyában a centrális élményt. Ez jelentette az ő proletár-költészetében 
az igazán újat. Ez jelentette a valóban előremutatót.

Hisz költői témának költői téma volt irodalmunkban a munkásosztály már jóval Ady előtt. 
Sőt: a fiatal Palágyi Lajos és Csizmadia Sándor költészetében megszületett már a magát szocialis
tának valló líra is. De csak mint nyomorgó tömeg, vagy mint csupán a holnapi éden elhivatott népe 
jelent meg ebben a költészetben a proletariátus; önmagába zártan s nem emberiségben élt. Nem 
látszott az az osztály, amely -  Engels szavaival szólva -  „nem szabadíthatja fel önmagát a bur
zsoáziától, anélkül, hogy egyúttal egyszer és mindenkorra meg ne szabadítsa az egész társadalmat 
a kizsákmányolástól és az osztályharcoktól.” A munkásosztálynak ez a társadalom egészét át
formáló arca sikkadt el az Ady-előtti proletár-lírában. Elsikkadt a „gyönyörű Ég”, „a Nap” 
messzire-hívása, elsikkadt a távlat: az emberi-nemzeti küldetés. Ady nem volt szocialista, de mégis, 
mint forradalmár, ő értette meg elsőként igazán irodalmunkban a munkásosztály elrendelt szere
pét. A proletariátus osztályharca nála kapcsolódott először szorosan egybe a távlat eszméjével, a 
„szép ország” álmával, az emberi holnap hitével, vágyával. Az ő verseiben jelent meg először úgy 
ez az osztály, mint amely arra hivatott, hogy ne csak önmagáért álljon helyt, de az emberiségért. 
Ebben a költészetben lett első ízben a nemzet vezető osztálya a magyar munkásság. Itt vált felnőtté.

A távlat költészete volt Ady proletár-lírája. József Attila nagy munkásverseihez éppen ezért nem 
az ún. Népszava-lírán, de ezen a költészeten át vezetett az út. Ez képviselte az irodalmi folytonos
ságot. Mint ahogy ez jelentette az igazi forradalmi folytonosságot is. A tradeunionista és a refor
mista korlátok közt élő szociáldemokrata pártvezetésnél ez a kötltészet messzebbre látott. Jobban 
értette a munkásosztály történelmi hivatását, elrendelt szerepét. Szinte jelképes volt, hogy nemcsak 
a munkásmozgalmi szervezetekben, hanem egyben Ady líráján, ezen a nem szocialista, de minden
nél hitelesebb -  mert megszenvedett -  forradalmi lírán nőttek fel az 1919-es proletárforradalom 
későbbi hívei: jobbára ezen a költészeten is nevelődtek az első hazai kommunisták. Nem utolsó 
sorban innen kapták örökbe a „gyönyörű Ég” álmát, a teljesség vágyát, a nem-belenyugvást a 
töredezett létbe. Nem utolsó sorban innen kapták örökbe minden igazi forradalmiság legbensőbb 
ismérvét: a messzire nézést. A távlat akaratát.

TOLNAI GÁBOR

A k i arra született, hogy lásson'
-  Szemtől szembe Móricz Zsigmondiul -

Az író hangja
Kisdiák voltam a rádiózás kezdeti időszakában, a húszas évek elején. Kísérleti jelleggel mindössze 
néhány hónapja volt rádióműsor sugárzás Budapesten. Magam fabrikálta detektoros rádiókészülék
kel, fülhallgatón keresztül hallgattam a nap bizonyos óráiban felhangzó kísérleti adást. Felejthe
tetlen élmény volt, amikor először szólalt meg a kicsiny rádiókészülék. -  Meleg, csupa szív, simo- 
gatóan kedves férfihang hullámzott felém a detektoros rádió kristályán keresztül. A meleg férfihang 
közvetítésével egy elbeszélést hallottam. -  Amikor a műsorszám befejeződött, felhangzott a bemondó 
szava :

-  Móricz Zsigmond olvasta fel elbeszélését.
Ekkor hallottam először az író nevét. Az elbeszélésre már nem emlékszem. Azonban Móricz 
Zsigmond hangja mélyen belevésődött emlékezetembe. Annyira belevésődött, hogy amikor később 
olvasni kezdtem műveit, a nyomtatott betűkön keresztül is kihallottam azt a hangot, amit a kez
detleges rádiókészülék fülhallgatóján át hallottam először. Nem egészen tíz esztendő múlva, amikor 
már a valóságban, az előadói dobogóról is hallgattam az írót, még később, midőn személyesen is *

* Első darabja ez az írás az Ady-nemzedék ifjúságomban még élt nagyjairól -  Juhászról, Babitsról, Kosztolányi
ról és másokról -  szóló, elemző visszaemlékezéseimnek.
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megismertem; mindig azt a hangot hallottam -  nem a valóságban felhangzót, hanem -  amit 
a húszas évek elején a rádión keresztül szívembe zártam.

Négy és fél évtized telt el azóta. Móricz Zsigmond negyedszázada halott. De még ma is, ahány
szor föllapozom alkotását, a halott író műveiből továbbra is kihallom a hangját, olyan lejtéssel, 
ahogy először hallottam.

Találkozás a modern irodalommal

Csupán a hangja élt bennem jó ideig; az arca, alakja, habitusa sokáig ismeretlen maradt. De az 
emlékezetembe épült hanghoz, a detektoros rádiót „felavató” hanghoz hamarosan keresni kezdtem 
az arcvonásokat, az emberi habitust bőségesen helyettesítő lényeget, a műveit. -  Úgy emlékszem, 
az első nagy sikert, a beérkezést jelentő elbeszélést, a Hét krajcárt olvastam tőle először. Azután 
a Lónyay utcai gimnázium önképzőkörének gazdag könyvtárából sorra kölcsönöztem ki és faltam 
regényeit, a Sáraranyt, A fáklyát, Az isten háta mögöttit. Ekkor már személyes dolgokat is hallottam 
róla, iskolai padszomszédomtól, aki a Világ című polgári radikális napilap híres szerkesztőjének, az 
Ady nemzedék harcostársának, Purjesz Lajosnak volt a fia. Padszomszédom emberi közelségbe 
hozta Ady kortársait; Móricz Zsigmondot, „Zsiga bácsi”-ként emlegette, de hasonló stílusban 
beszélt apjának már életükben híressé, ugyanakkor -  az én gyerek és ifjú koromban -  politikai 
vízválasztóvá vált íróbarátairól; még a halott Ady Endre is „Bandi bácsi” volt számára; hiszen 
kisfiúként -  erről is mesélt -  gyakran az ölében ült. -  Nyilván az ifjú Purjesz Lajos tanácsára olvas
tam Móricztól éppen azokat a regényeket legelőször, amelyekről említést tettem.

Kisgimnazista korombeli padszomszédomnak máig hálás vagyok, mivel ő irányította gyermek
figyelmemet a modern magyar irodalomra. Az iskolai órák befejezése után, amikor együtt mentünk 
hazafelé, szakadatlanul mesélt új olvasmányaim íróiról, költőiről; áhítatos érdeklődésemet látva, 
pubertáskori képzelettel elárasztott olyan kitalált, intim történetekkel is, amelyeket évtizedek során 
szerencsére elfelejtettem. Néhányszor felvitt szülei Eötvös utca 29. alatti lakására. És ott, a nagy- 
polgárian gazdag, szecessziós környezetben, a falakon függő festmények, írók és költők dedikált 
fényképei láttán úgy éreztem, mintha valami szentélyben lennék.

Ő volt az első inspirálóm, de már 14-15 éves korunkban eltávolodtunk egymástól. Osztálytársam 
édesapja — még 44 éves sem volt -  1925-ben meghalt, s fia — nem kapván tovább indításokat otthon
ról -  már a gimnáziumi időkben nagyon messze kanyarodott apja világától. Ekkor azonban volt 
már más inspirálóm; társadalombiztosító intézeti tisztviselő nagybátyám felesége, akinek első férje 
a Nyolcak csoportjához tartozó kitűnő festő: Czigány Dezső volt. Első házassága idején nemcsak a 
velük kortárs festőkkel, hanem az írókkal és a költőkkel is barátságban volt. A művészetek, az iro
dalom iránt vonzódó nagybátyámmal kötött házassága idején is, szerény kis lakásukban -  jórészt 
nagynéném hozta, kisebbrészt nagybátyámtól való -  kiemelkedő modern festmények függtek a 
falon; mások között Kmetty János és Uitz Béla alkotásai. Nagynéném bőségesen táplálta irodalmi 
érdeklődésemet; könyveket is kaptam tőle kölcsön; az első birtokomat képező Ady-kötet az ő 
karácsonyi ajándéka volt, A halottak élén első kiadása.

'Tóth Árpád temetésén

Nyolcadik gimnazista voltam, 1928 novemberében, amikor Tóth Árpádot temették.
Ebben az időben már mindenestül eljegyeztem magam az irodalommal. Az önképzőkör könyv
tárából elolvastam máig való olvasmányaimnak legalább a felét, a magyar és a világirodalom 
remekeit. Iskolai pályázatra tanulmányt is írtam ekkor a modern magyar líráról. A tanulmányban 
hosszú fejezetet szántam Tóth Árpád költészetének. A pályadíjat elnyertem, noha az önképzőkör 
konzervatív tanárelnöke megjegyezte az eredményhirdetéskor: -  Bár a destruktív, nemzettagadó 
költőket érthetetlenül nagyra becsüli, jó érzéke van a versekhez, az irodalomhoz.

A modern irodalomért, a modem magyar versekért rajongó fiatalember persze kiment a Farkas
réti temetőbe, hogy legalább a ravatalnál tisztelegjen a költőnek.

-  Ma már nem tudom, milyen elképzeléseim voltak egy nagy költő temetéséről? ! -  Azt azonban 
tudom, hogy Nyusztay Antaltól, felejthetetlen latin-görög tanáromtól hallottam Vörösmarty Mihály
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nemzeti demonstráció számba menő végtisztességéről. És visszaemlékszem arra, ahogy az 59-es 
villamos kanyargóit velem felfelé a temetőhöz, ifjonti pátosszal idézgettem magamban a költőt: 
„Egy nemzet gyásza nem csak leverő...” És ott, fent a temetőben -  ha Tóth Árpád ravatala körül 
felsorakozottak számára visszagondolok -  a „nemzet gyásza” bizony nem terjedt ki ekkor többre, 
mint száz és egynéhány emberre. A 20-as évek tragikus légkörére is rávilágít; 1928-ban kevesen 
tudták hazánkban, hogy Tóth Árpáddal egy nagy költő távozott az élők sorából. A jelenlévők 
nagy része a Nyugat íróinak családi köre volt. Jó, hogy ennek a nagyszerű családnak a száma 
ekkor még nem is volt oly kicsiny. Az ott voltak tekintélyes része nemcsak ismerte egymást, hanem 
barátok voltak; a közös ügy harcostársai. Nem sokan lehettünk a búcsúztatónál hozzám hasonló 
családon kívüliek; de e kevesek -  nyilván, mint én -  mindnyájan rajongói, csodálói voltak a halott 
költőnek és azoknak, akik a koporsó körül felsorakoztak. Az én számomra -  kell-e mondani -  a 
költő halála fölötti gyász „nemcsak leverő” volt. Hiszen ott álltak előttem, a koporsó körül testi 
közelségben — először láthattam őket fizikai valóságban -  a bálványaim, együtt mindnyájan: az 
Ady-nemzedék tagjai.

Fényképről, arcképreprodukciókról sokat felismertem közülük. -  Ott állt Osvát; szerzetesi vo
násait szinte beárnyékolta szemüvege. Nem messze tőle a legegyenesebb tartású férfi -  mindazok 
közül, akiket életemben láttam, ismertem -  tüskésen hátrakefélt hajával, Schöpflin Aladár. Láttam 
Karinthyt, együtt Kosztolányival. O tt volt egy fiatalabb férfi, ő is pápaszemet viselt, haja féloldalt 
a homlokába csüngött: az ifjú Szabó Lőrinc. És láttam Babitsot — és Móricz Zsigmondot. Móricz 
tartóztatva könnyeit, összekulcsolt kezekkel állt; összekulcsolt kezeiben tartva szürke kalapját. 
De minek folytassam a névsort? Ök azok, akiket felismertem, de nyilván nem hiányzott a Nyugat 
írói közül senki, és rajtuk kívül bizonyára eljöttek mindazok, akik tudták, hogy kit temetnek e szeles 
novemberi napon.

A sírnál többen beszéltek a barátok és a pályatársak közül. Egyikükre pontosan visszaemlék
szem. Nem a szavaira -  megkereshetném, hiszen kiadta nyomtatásban - , sokkal inkább emlékszem 
arra, ahogyan beszélt. Kissé énekelve, orrhangon ejtette ki a szavakat. Időnként el-elcsuklott a 
hangja és szép, sötét szemeiből könnycseppek hullottak bajuszára, s onnan a kezében tartott papír
lapokra, a gyászbeszéd fogalmazványára. Az el-elcsukló hangon búcsúzó barát Babits Mihály volt.

Furcsa, dermesztő érzés jár át, amikor arra gondolok, hogy első -  még egyoldalú -  találkozásom 
Ady Endre költő, író, művészcsaládjával úgy zajlott le, hogy a fájdalom vonásai árnyékolták 
mindnyájuk arcvonásait. Különösen furcsa, hogy így láttam először Móricz Zsigmondot, akinek 
lényéből a későbbi találkozások idején — a személyes ismeretség találkozásait is beleértve -  a mosoly, 
a bensőséges ember mosolya áradt minden alkalommal. De máris korrigálnom kell szavaimat. 
Ugyanilyen, talán még fájdalmasabb -  fájdalmasabb, mert reményvesztett -  volt a tekintete, 
amikor utoljára találkoztam vele, néhány héttel a halála előtt. Azonban a közbeeső tíz és egynéhány 
esztendőben -  még ha legbelül súlyos gondok, válságok kínozták is -  kifelé, a nyilvánosság előtt 
mindig a közvetlen kedvesség, a meleg emberség, a mindent feloldani látszó mosoly járta át vo
násait. Ilyennek tűnt akkor is, amikor legközelebb láttam, most már az előadói emelvényen, két 
esztendővel Tóth Árpád temetése után.

Az előadói emelvényen

1930 áprilisának elején, a szegedi Tisza Szálló dísztermében irodalmi estet hirdetett a Nyugat. 
Ekkor már — Osvát halála óta — Móricz Zsigmond volt a szerkesztő Babits Mihállyal együtt. 
A szegedi irodalmi est egyike volt azoknak a rendezvényeknek, amelyeket az ország legkülönbözőbb 
városaiban tartottak -  Móricz szerkesztői, szervezői elképzelései nyomán -  propaganda céljából, 
hogy előfizetőket toborozzanak a folyóiratnak. Az ország nagy- és kisvárosaiban megrendezett 
irodalmi esteken a Nyugat legjobbjai vettek részt. Csak természetes, hogy Szegeden is nagy szám
mal ott voltak a nagyok közül.

Rendkívüli érdeklődés nyilvánult meg a Tisza Szállóban meghirdetett est iránt. A helyi hivatalos 
hatalmasságok kíváncsiak voltak a két szegedi „vörös” pesti társaira. (Juhász Gyulára és Móra 
Ferencre vonatkozott a megbélyegző jelző.) A  liberális polgárság pedig -  nem volt nagyszámú, 
de létezett - ,  a maga íróit várta Szegedre. És a fiatalság balszárnya -  még azok is, akik már elége
detlenek voltak a Nyugat-tal -  lázasan készültek a nagy alkalomra; hiszen a Nyugat volt még 
mindig „a” folyóirat, a legmagasabb irodalmi mérce. A Tisza Szálló díszterme zsúfolásig megtelt.
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Az már más kérdés, hogy a jegyek megvásárlására kész közönség között kevesen voltak, akik 
a szegedi Nyugat-előfizetők számát is készek voltak abonálásukkal gyarapítani.

A zsúfolásig megtelt teremben a szereplők -  akkori szokás szerint -  estélyi ruhában, frakkban 
léptek az emelvényre. A két szerkesztőn, Babitson és Móricz Zsigmondon kívül, jól emlékszem, 
hogy fellépett Gellért Oszkár és Kosztolányi. Gellért szerepléséről nincs emlékem. Az ő verseit 
később ismertem meg, 1934-ben, amikor írni kezdtem a Nyugatba. Műveit nem ismerve, fellépése 
sem vált számomra emlékezetessé. Kosztolányit most hallottam először verset mondani. Az Ilonát 
és A zászlót adta elő. Választékos, elegáns hangsúlyait sajátosan színezte jellegzetes raccsolása. 
-  Máskor m ár írtam erről, -  Kosztolányi raccsolása elválaszthatatlanul összenőtt emlékezetemben 
nemcsak a hangjával, a versmondásával, hanem magával a Kosztolányi vers természetével is. 
Mindenik Kosztolányi versben benne érzem ma is az elegáns, a választékos rímek és ritmus hullám
zásában a raccsolás hangvételét.

Babits — miként Kosztolányi — emlékezetem szerint ugyancsak két verssel szerepelt. Az egyik 
bizonyosan az Esti kérdés volt. Babits Mihály hangjában -  már a Tóth Árpád temetésén mondott 
beszédekor feltűnt, de versmondásában is -  jelen volt valami ünnepélyes, ideges, éneklő, kántáló 
jellemvonás. Fiatalkori barátai feljegyezték, hogy ott voltak már ezek a sajátosságok a fiatal Babits 
hangjában és versmondásában. De nemcsak a hangjában és a versmondásában. Költészetében, 
e rendkívüli variációkat létrehozó költészetben ifjúságától késői lírájáig végigvonul ez az ünnepé
lyes, a patetikus, az időmértékes verssorokat is megborzongató idegesség és a kántáló, éneklő tónus.

Babits Mihály versmondása nagyon is eltért Kosztolányi könnyed, a raccsolással együtt is bravú
ros előadói modorától. De mindkettejüktől ugyancsak eltért Móricz Zsigmond közvetlen, szinte 
családias, mosolyba burkolódzó stílusa.

Móricz kis asztalka jobb oldalánál ült az emelvényen. Rövid lábait keresztbe fonta; bal kezében 
tartotta a kéziratot; jobb kezének kicsiny gesztusaival pedig szinte kísérte előadását. Az Ebéd című 
elbeszélését olvasta fel, ezt a remekművű gúnykacajt a vidéki urak világáról. A saját írását előadó 
író és a közönség között izzó kapcsolat volt az elbeszélés első hangmegütésétől az utolsóig. Móricz 
hangjáról, a gyerekkori, a detektoros rádión megfigyelteken kívül nem tudnék mit mondani. De a 
jellegzetes hangot, a személyes jelenlét folytán, az előadói dobogón kiegészítették arcának rezdü
lései, a bajusza alatt ajka szögletének játéka; az előadott művel való teljes, testi-lelki azonosulás. 
Az elbeszélés ízeit az író hangjának, apró gesztusainak árnyalásai úgy kísérték, mint a karmester 
pálcájának mozgását a különböző hangszerek felcsillanásai és elnémulásai. Móricz Zsigmond 
mindenestül azonosult elbeszélésével. Mosolyt keltő mozzanatoknál együtt kacagott a közönséggel ; 
nemegyszer előre mosolygott, előre nevetett a kacajt kiváltó mondatokat, bekezdéseket meg
előzően. M a az emlékezés távolságából is bámulatot kelt bennem: miként tudott megállni, -  rend
kívüli művészi ösztönnel -  elnémulni, amikor egy bekezdés, vagy megjelenített mondatnál a közön
ségnek akár érzelmi, akár gondolati lélegzetvételre volt szüksége?! Az író leánya Apám regénye című 
művében arról ír, hogy -  Móricz nem szeretett nyilvánosan szerepelni, de... bármilyen izgalommal 
és görcsös iszonyattal lépett is ki a dobogóra, amint megérezte a kapcsolatot, az érdeklődést a 
szemekben, már otthon volt. -  Mi persze -  sem a szegedi Nyugat-esten, sem másutt, ha előadott -  
mit sem tudtunk a nyilvánosság elé lépést megelőző izgalomról, görcsös iszonyatról. Csupán azt tudtuk, 
hogy megszólalásának első pillanatától magával ragadta a jelenlevőket, kapcsolatot teremtett -  ő 
teremtette meg a kapcsolatot -  már puszta megjelenésével, hangjának, előadói modorának, egyé
niségének varázsos erejével.

Először: szemtől szembe

1932 nyarán, a Pálffy térről (ma Bem József tér) hajóval mentem ki Leányfaluba. Még csak nem 
is jelezve jövetelemet, délelőtt 11 körül beállítottam Móricz Zsigmondékhoz a nyaralóba. Szelíd
tekintetű fiatal leány tűnt fel a fehérre meszelt ház verandája előtt. Olyan finom, halk jelenség 
volt, hogy szavai szinte bocsánatkérésnek tűntek. Arra kért: jöjjek vissza 3 óra tájban, -  így 
mondotta: — Apu 2-ig dolgozik, de ebéd után bizonyosan szívesen fogja látni. A három Móricz- 
lány közül ő volt a középső: Gyöngyi.

Ahogy most -  ötvenhat éves koromban -  felidézem emlékezetemben a mai éveimnél három 
esztendővel fiatalabb Móricz Zsigmondnál tett első látogatásomat, megdöbbenek merészségemen.
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Mi adott bátorságot ahhoz, -  kérdezem magamtól -, huszonegy és fél éves fejjel -  ismeretlen 
fiatalemberként, -  hogy beállítsak őhozzá, akit már régen a legjobbak között tartottunk számon; 
gyerekéveink óta tiszteletünk tárgya volt ; akinek műveit -  mint a régi idők nagyjainak alkotásait 
— klasszikusoknak tartottunk. -  Igen, -  ilyen visszatekintéssel a múltra -, megdöbbenek egykori 
merészségemen. Megdöbbenek, de azután, elemezve mai énemet és a hajdanit, a mai Móricz- 
képet, valamint a három és fél évtizeddel ezelőttit; a megdöbbenés helyett mosolyra fordul az 
ajkam. Mosolyra fordul az ajkam, a három és fél évtized folyamán beállott optikai eltolódásra 
felfigyelve. -  Rá kell ébrednem : történetietlen elemek kezdik zavarni visszatekintésemet. -  Szemé
lyes emlékeimről, múltbeli megfigyeléseimről, találkozásaimról írok, s utóbbi mondataimat újra 
olvasva figyelek csak fel, hogy bár a múltról szólok, az egykori élőt idézem, - s  mégis, ha egy pilla
natra nem ügyelek, -  toliam hegyére máris ránehezedik a nagy író befejezett pályája; a lezárt, 
a halott klasszikus. így igaz: ma már nemcsak az a Móricz Zsigmond él képzeletemben, akit 
láttam, ismertem; az egykorival összefonódik bennem a történelemmé vált alkotó képe, aki a mai 
köztudatban teljes életműve és az -  akarva nem akarva -  merevítő értékelések nyomán -  az író 
fizikai életén túl, -  éli a maga elmúlhatatlan életét. -  Még a külső, az emberi arcvonásai is mintha 
stilizálódtak volna a múló idővel?! -  Annak idején, az író életében, a folyton változó Móricz-arc 
nézett felém: az, amellyel más és más alkalommal szembetaláltam magam. Most, amikor róla 
írok, kinyitva hevernek íróasztalomon könyvek, amelyekből arcképei merednek felém. Fényképek, 
festmények, szobrok reprodukciói vesznek körül életének különböző korszakaiból : egyedül, családja 
körében, munka közben. Észrevétlenül magam is összegezek, elvonok és hozzáadok; stilizálom 
arcvonásait is. A különböző életszakaszokból származó képmások összeállnak, egybemosódnak; 
mint ahogy összeáll, egységbe fonódik életműve. Észre sem veszem : Móricz szobra mered felém, 
éppen csak nem talapzaton. -  Mi idézi elő bennem is az író képének elmozdulását és ugyanakkor 
megmerevedését? — Bizonyára az emberi emlékezet gyarlósága, vagy ha úgy tetszik — a kettőnek 
bőségesen vannak találkozó vonásai: -  a teremtő, öntudatlanul is a művészi természettel rokon, 
alkotó, stilizáló emlékezet.

Nem! 1932 nyarán én nem ahhoz a Móricz Zsigmondhoz mentem el Leányfaluba, aki a mostani 
köztudatban él, s nem csekély mértékben a magam visszaemlékezését is befolyásolja. Nem zarán
dokutat tettem, hanem kirándultam hozzá. Hasonlóképpen, mint ahogy a mai fiatalok keresik fel 
az évtizedeinkben élők közül a legjobbakat, a fejjel kiemelkedőket. A fiatalok minden időben tud
ják: kik azok, akik már életükben a jövendő klasszikusainak magasán járnak. Azonban, amikor 
felkeresik őket: folyvást gyarapodó alkotásuk ,,csak” mérték és példa; tisztelettel néznek reájuk, de 
nem iskolai „kötelező olvasmány”-ként tisztelik; és beszélgetve velük; úgy folyik a társalgás, mint 
egy sokat tapasztalt emberrel, nagy íróval, de nem valami bálvánnyal.

1932 nyarán, valahogy ilyen érzésekkel mentem el Móricz Zsigmondhoz én is. Hónom alatt egy 
tanulmány kézirattal a szerkesztőhöz és a Szegedi Fiatalok tagjaként -  nem csekély öntudattal -  
ahhoz a férfiúhoz, aki mióta -  két esztendővel azelőtt -  megismerkedett a csehszlovákiai Sarlós 
mozgalommal, élénk figyelemmel kísérte a hazai ifjúság megmozdulásait, a Szegedi Fiatalokat is.

„Míg új a szerelem" ( ?)

Csaknem négy órát kellett elütnöm semmittevéssel. Csatangoltam a leányfalui Duna-parton és a 
villasorok között, leheveredtem a folyóparti fűbe, elfogyasztottam az otthonról hozott zsíroskenyeret 
és újra olvastam -  hátha maradt még benne gépelési hiba -  a Nyugatnak szánt, sokszor elolvasott 
kéziratot. A tanulmány Széntimrei Jenőről szólt, a két világháború közti erdélyi irodalom érdekes 
költőjéről, akinek addigi lírájában izgalmasan állt egységbe Erdély atmoszférája az avantgarde 
lendületével, dinamizmusával, látomásos képzeletvilágával.

Amikor 3 óra körül ismét beállítottam Móriczék nyaralójába, a házigazda már kint ült feleségével 
a kerti asztalnál. Fehér vászon nadrág volt rajta, kihajtott nyakú inget és magasszárú cipőt viselt. 
Feleségét, Simonyi Máriát -  aki a kerti pádon, mellette ült -  valósággal babusgatta, simogatta, 
kedveskedett vele. Hat éve házasok ekkor. Ady Elbocsátó szép üzeneténél is kegyetlenebb, a második 
házasságát lezáró, Míg új a szerelem című regényében úgy ír, hogy hamar kiábrándult Simonyi 
Máriából. Hasonlóan emlékezik vissza édesapjáról szóló szép könyvében Móricz Virág. Az első 
személyes találkozásnak emlékezetemben lerakodott képei nem ezt a látszatot igazolják; bizonyosan
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nem így érzékeltem annak idején az író és a színésznő kapcsolatát. Olyannyira nem, hogy amikor 
1938-ban napvilágot látott az elbocsátó kegyetlen regény, így vélekedtem : Móricz második házas
ságának korábbi szakaszait is a teljes kiábrándulás, a végső szakítás távolságából látta úgy, ahogy 
megírta. Újra mondom, 1932 nyarán én másként vélekedtem. Hat esztendővel házasságkötésük 
után csakhogynem turbékolás folyt kettejük között. Móricz becézte feleségét, kezét simogatta, s a 
szerelmes férfi hangsúlyaival szólítgatta: „Máriá”-nak. Egészében úgy tűnt a kerti asztal körül 
keringő atmoszférából, mintha valami igézetes harmónia töltené be a Móricz családot; annak az 
írónak a házát, akinek regényalakjait -  mintegy antipólusként -  indulatok, szenvedélyek járják át. 
A családi harmóniát érzékelő megfigyelésemet csak fokozta a körülöttünk forgolódó középső 
Móricz-lánynak, a halkszavú Gyöngyinek édesapjához és mostohaanyjához való viszonya. Olyan 
szelíden tudta mondani Simonyi Máriának így: „kisanya”, mintha a feleségét babusgató, becézgető 
apjának óhajtott volna kedvében járni.

így láttam  őket. De ma már el kell ismernem, hogy Móricz Zsigmonddal való első személyes 
találkozásomkor, a családi életet illetően a látszatra figyelhettem csupán. Mert ha kételkedhetek 
is a Míg új a szerelem beállításában, feltételezve az írói stilizálást, aligha lehet okom kételkedni 
Móricz Virág visszaemlékezésében, aki a legidősebb leány érzékeny figyelmével kísérte kezdetétől 
fogva apja második házasságát. Talán arról volt szó, hogy Móricz első házasságának tragikus 
lezárulása után igyekezett legalább a nyilvánosság előtt őrizni, ameddig tudta, a második házasság 
boldogságának legalábbis a látszatát. Mert a látszat ez volt ; nem hat esztendei együttlétet, hanem 
szinte valami „új szerelem” kezdetét is feltételezhettem volna.

Ottlétem ideje alatt kétszer-háromszor egy öregebb hölgy megy át a kerten, ki a nyaralóból, majd 
vissza a nyaralóba. Háziruhában volt; ahányszor csak átment a színen, úgy mutatkozott, mint 
akinek sok a dolga. Simonyi M ária nővére volt, ő vezette a háztartást. -  Jolka, -  így emlegették. 
Jolka egyik elsuhanásakor a házigazda mosolyogva mondja: -  egy férfi nyolc nővel él egy fedél 
alatt. — (A nyolc nő: felesége, három lánya, Simonyi Mária nővére, azok édesanyja és két ház
tartási alkalmazott!) -  Jolka egy újabb megjelenésekor huncut mosollyal kísérve mondta Móricz, 
tovább variálva korábbi szavait : — annyiból egy török basával is versenyképes vagyok, hogy ennyi 
nőt tartok el. -  Az élcelődésen mosolygott mindenki, Simonyi Mária ugyanúgy, mint a kedves, 
kevés szavú Móricz Gyöngyi.

A „káderes"

A tarka abrosszal borított asztalon gyümölcs, Móricz gyakorta kínál, kedves, érdeklődő stílusban 
tesz fel kérdéseket; figyelemmel hallgatja válaszaimat, s minden kínáláskor barátságos mosollyal, 
hosszan reám néz, mint festő vagy szobrász a modelljére. Az íróknak abba a fajtájába tartozott ő, 
akit minden új ember, minden először megpillantott arc foglalkoztatott; kereste és kutatta az új 
ember vonásait. Legidősebb leányának, Virágnak a férjétől, Kolos Richárdtól hallottam nemrégen, 
hogy kettesben voltak egyszer falun. Falujárásuk során Móricz rámutatott egy parasztházra:

-  Ezekhez bemegyünk, — mondotta. —
-  Ismerősök? -  kérdezte Kolos. -
-  Ha ismerném őket, -  válaszolta az író -  akkor nem mennénk be.
E néhány anekdotikus mondat pontosan jellemez. Móricz Zsigmond nemcsak a dolgozószobájá

ban, hanem tervezett vagy véletlen találkozások alkalmával ugyanúgy, mint bármilyen társaság
ban, Leányfalu és Budapest között a hajón, az ország különböző tájain vonaton utazva, járva a 
városokat és a falvakat; mindég, mindenütt éber figyelemmel szemlélő író volt; semmi sem foglal
koztatta annyira, mint az ember; mindenki modell volt számára; minden eset, minden esemény 
belevésődött emlékezetébe, vagy jegyzetek formájában megörökítést nyert írói noteszének lapjain. 
-  Mindenki modell volt számára? Minden eset, minden esemény belevésődött emlékezetébe, vagy 
reákerült írói noteszének lapjaira? — Lényegében így van, de szó szerint mégsem egyeznek szavaim 
a valósággal. Minden ember érdekelte valóban, azonban nem minden ember vált számára modellé, 
akivel összehozta a véletlen vagy a társadalmi érintkezés, és nem minden eset, esemény lett írói 
műhelytartalékának anyagává. Móricz Zsigmondra is áll, amit Karinthy gyakran szokott volt 
mondani :

-  Különös, de velem mindig karinthys dolgok történnek !
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Móricz is mindég a maga világába beleülő modellekbe mélyedt el; olyan esetek és események 
ragadták magával, amelyek írói látószögének, ábrázolási törekvésének kereteibe beleilleszkedtek. 
Persze írói témavilága pályája során változott, bővült és látószöge, ábrázolási iránya formálódott, 
alakult; de a maga széles keretein belül is megvoltak a maga világának a határai. Hiszen ezek a 
határok, s a határokon belüli bőség és kiterebélyesedő mélység teszik ki azt a képet, amelyet Móricz 
Zsigmond életműve sajátosságaiként ismerünk, amit életműve számunkra jelképez.

Harmadik esztendeje szerkeszti már ekkor Babits Mihállyal a Nyugatot. Közel három év alatt 
sok csalódás érte. Szerkesztőtársa más irodalmi elvei, s nem kisebb mértékben az áldatlan körül
mények, az önző érdektelenség, a 30-as évek elejének fullasztó nyomása nehezítették, akadályozták 
tervei megvalósításában. (Móricz Virág bőségesen szól erről Az apám regényé ben, valamint Móricz 
Zsigmond szerkesztő úr című könyvében.) Alig egy esztendeig szerkeszti még ezután a folyóiratot, de 
még mindég tele van tervekkel. Elsősorban a fiatalokkal szerette volna megújítani a Nyugatot; 
ezért érdekeltem én is, mint egy az „újtípusú” fiatalok közül, s rajtam keresztül barátaim, szegedi 
társaim és mozgalmunk egésze. Azonban -  a nála tett látogatáskor világosodott meg számomra 
először -  a folyóirat megújításáról, s magáról az új fiatalokról is voltaképpen romantikus elképze
lései voltak.

Érdeklődött persze a szegedi öregek iránt is: -  Hogy van Juhász Gyula? -  kérdezte. -  Mit csinál 
Móra Ferenc? -  Ezek azonban csak udvariassági kérdések voltak. Igazában a Szegedi Fiatalok 
munkájára volt kíváncsi, minden részlete érdekelte. Móricz nemcsak tudott rólunk, hanem ismerté 
kiadványainkat, s rendezvényeink, előadásaink meghívóiból tájékozott volt felőlünk. -  Néhány 
könyvünkről később írásban is megemlékezett. -  Tájékozottsága, érdeklődése valósággal levett a 
lábamról ; a kevés szavú, zárkózott fiatalembert nyílt szavúvá tette. De különben — mások is írtak 
már erről -, szemtől szembe Móricz Zsigmonddal, akarva nem akarva mindenki kitárult és elárulta 
legbensőbb titkait. Kérdéseire válaszolva, falusi munkánkkal kezdtem, azután szóltam a Horthy- 
időben „veszélyes” tevékenységünknek a legalitás kereteibe beleférő részleteiről; a szegedi munkás- 
otthonban működő szavalókórusunkról, s ott tartott előadásainkról. Nem tudtam megállni, hogy 
valamit ne szóljak erről, hiszen -  telítve voltam, voltunk ekkor a munkásmozgalommal való első 
találkozás élményével és fokozta telítettségünket, hogy -  alig néhány hónappal azelőtt lebukások 
voltak Szegeden, s ha mi -  az egyetemi hallgatók -  meg is úsztuk letartóztatás nélkül, a pesti példa 
-  talán egy hónappal leányfalui látogatásom előtt tartóztatták le Rajk Lászlót és egyetemi hallgató 
társait — elegendő figyelmeztetés volt: a veszély még korántsem múlott el.

Móricz érdeklődéssel figyelte szavaimat, de a változó témák során változó érdeklődéssel, sőt 
amikor a „veszélyes” tevékenység némely mozzanatára tértem — nyilván a ki nem mondott, a sza
vaim mögött rejtőző lényeget is megsejtette, -  tartózkodóvá vált. A körülöttünk forgolódó Móricz 
Gyöngyi azonban, -  éppen akkor, amikor az író érdeklődése kevésbé volt intenzív, s tartózkodóvá 
vált -  édesapja háta mögött állva, izgatottan, aggódva figyelt szavaimra. Együttérzés volt ez, rokon- 
szenv, pedig nem említettem semmi olyant, ami okot adott volna aggodalomra, s miért is aggódott 
volna értem, akit aznap látott először?! De hát Gyöngyi is többet megsejtett szavaimból, -  hason
lóan édesapjához -  többet a szavakban kifejeződő mondanivalónál. Többet, mert a témának és 
a témával együtt járó következményeknek táptalaja volt a maga lelkivilágában; maga is aggódott 
valakiért, valakikért, akik előtt hasonló távlatok nyíltak meg, mint a Szegedi Fiatalok néhány tagja 
számára. Hogy valóban így volt, arról négy-öt héttel a leányfalui látogatás után győződhettem meg. 
(Legalább zárójelben ide kívánkozik: a Nyugat írói között a közös célért vívott harcban az alap
vető kérdésekben kialakult egységet mint valami örökséget vallották magukénak az írók gyermekei. 
A „Nyugat-gyerekek” -  így beszéltek róluk, -  barátok voltak, összejártak és összetartottak. „Mi úgy 
barátkoztunk, -  írta egyik cikkében Móricz Virág -  mint a választott rokonság.” )

Tikkasztóan meleg, nyári délután volt. Budán, az Attila utcában, az Alagút irányába haladtam, 
a Vérmező mentén. Móricz Gyöngyi jött velem szembe. Schöpflinéknél járt, akiknek nagyobbik 
fia Rajk László csoportjának tagjaként vizsgálati fogságban volt. Gyöngyi megilletődött volt, 
szemei kisírtak, könnyesek. Másodszor találkoztunk most az életben. Amilyen tartózkodó, finom 
jelenség volt, ugyanolyan magától értetődő őszinteséggel nyilatkozott meg: -  Aladár bácsi „beszé
lőn” volt Gyuszinál; -  mesélte -  s Gyuszinak ezt is mondta: -  nagy fájdalom anyádnak és nekem, 
hogy itt vagy fiam, de én -  idézte tovább Schöpflin Aladár szavait -  büszke is vagyok Rád, mivel 
tovább jutottál nálam.

(Újabb zárójelbe ide kívánkozik még, hogy Schöpflin Aladár elkövetkező kritikusi munkásságára
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nem kis befolyással volt kommunistává lett fiának gondolkozása. Ezután írja meg Adyról szóló 
könyvét; a két világháború közti Magyarországon belül senki sem hangsúlyozza olyan következe
tességgel ekkor a költő forradalmiságát, mint ő. A Gondolat című folyóirat munkáját pedig rokon- 
szenvvel fogja támogatni, olyannyira, hogy cikkeket is ír a kommunista párt legálisan megjelenő 
orgánumába. -  De zárjuk be a zárójelet és térjünk vissza még néhány mondattal Leányfaluba.)

Nem emlékszem már -  hiszen három és fél évtizeddel ezelőtt történt - , hogy pontosan mennyi 
időt töltöttem Móriczéknál. -  Ha nem tévedek, másfél-két órát is lehettem náluk?! -  De arra jól 
emlékszem, a házigazda jókedve, mosolya áthatott mindnyájunkat; érdeklődésében pedig valami 
szeretetteljes jóság húzódott meg. Oldott, vidám légkör járta át a leányfalui kertet; környezetünk
ből, a tarka abrosszal borított asztaltól kiindulva.

Amikor a következő napokon átgondoltam leányfalui látogatásom megfigyeléseit, tapasztalatait, 
majd fokozott mértékben, midőn barátaimmal megbeszéltük Móricz Zsigmonddal való találkozá
som emlékeit; fokról fokra megvilágosodott: -  abban a tekintetben is művész ő, hogy páratlan 
közvetlensége ellenére, a maga személyiségének burkát nem könnyen engedi feltörni; énjének leg
javát műveibe desztillálja. -  Ez időből származó müveit lapozgatom. A gyakran visszatérő jelzők, 
fogalmak és megfogalmazások — kell-e mondanom -  belső gyökerekből táplálkoznak. Móricznál 
most vissza-visszatérve ilyen jelzőkkel, fogalmakkal, megfogalmazásokkal találkozunk : „családi és 
emberi nyugtalanságok”, -  „magára maradt”, -  „tomboló” és „fojtott vágyak”, -  „megbántott 
ember” . Kifejezett-e mindezekből valamit is a személyes találkozáskor? Határozottan állíthatom, 
hogy semmit. Pedig az igazi Móricz ^sigmond talán ez volt. Belső világának ezek a vonások a hiteles 
jellemzői. De ki tagadhatná? Azok a vonások is részei voltak személyiségének, amelyeket közvetlen 
stílusával kifejezésre hozott. A kettő együtt teszi ki őt, -  mondottam magamban -  majd nem sokkal 
később hozzáfűztem : -  és még sok minden más ! -  Mert e két típusba tartozó vonásokból összeálló 
arckép is erősen idealizált; a valóság sokkalta ellentmondásosabb, összetettebb; az elevenen formá
lódó, alakuló élet látványa nem tűri a retust, az idealizálást.

És hadd írjam le végre: -  az 1932 nyarán történt látogatást követő gondolkozás során, az íróról 
alkotott korábbi képem, a barátaimmal együtt vallott közös Móricz Zsigmond kép kezdett meg
változni. Később szeretnék még erről részletesebben szólni, mert a Móriczra vonatkozó nézet
változásom korántsem csak a magam nézetváltozása, s még csak nem is szűkebb baráti körömé, a 
Szegedi Fiataloké; a változás nyomon követhető a fokról fokra balra tartó, újat kereső akkori 
fiataloknál.

Még valamit a leányfalui látogatásról. Odaérkezésemkor átnyújtottam Móricznak írásomat 
Széntimrei Jenőről. A gépiratra rápillantott, azután kétrét összehajtotta, elhelyezte a kerti asztalon, 
s egy almát tett rá nyomatékül a gyümölcsöstálról. Mindössze ennyit mondott :

-  A Nyugat szerkesztőségében Babits resszortja a tanulmány-rovat. írásodat átadom neki.

Szegedi találkozások

Móricz tegezett, bemutatkozásom pillanatától. Viszont az én ajkam sem ekkor, sem soha később 
nem állt rá arra, hogy visszategezzem. Haláláig „Zsiga bácsi”-nak szólítottam, -  mint mindenki a 
fiatalabbak közül, -  s vele való társalgásom kezdetét a „hogy tetszik lenni?”, folytatását pedig 
ugyancsak a „tetszik tudni” stílus jellemezte. Mivel én így érintkeztem vele, különösen meglepett, 
hogy Ortutay Gyula barátom — aki ugyanolyan félszeg volt, mint jómagam -, de félszegségét a 
biztonság látszatával ellensúlyozta, — első találkozásuk alkalmával visszategezte. Ez a találkozás 
-  az én számomra a második, — Szegeden volt, 1932. decemberének közepén.1 „Ebben az évben, 
1932-ben, — leánya róla szóló könyvében olvassuk -  megint végigszántotta az országot”. Az országot 
újra végigszántó útjai során jött le Szegedre. Buday Györgyöt kereste meg, akivel -  emlékezetem 
szerint eddig személyesen nem találkozott, de -  már kapcsolatban volt ; e szervezőnek és művésznek 
egyaránt zseniális fiatal férfi többször szerepelt már a Móricz társszerkesztésében megjelenő Nyugat
ban.2 Buday hirtelenében csak Ortutayt és engem tudott előkeríteni a szegedi fiatalok közül, s így 
négyesben ültünk be -  délelőtt 11 óra tájt lehetett, -  a Kass (ma Hungária) Szálló éttermébe. 
Este a híres szegedi halászcsárdában, az Onozóné-ban vacsoráztunk, ahol már Radnóti Miklós, 
Baróti Dezső és mások is ott voltak körünkből.

A Kass Szálló éttermében kerek márványasztal mellett ültünk. Zsiga bácsi -  mint Leányfalun
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engem, -  most elsősorban a két „újfiút”, Budayt és Ortutayt faggatta. Buday -  aki minden szituá
ciót, minden vele szemben levő egyéniséget briliánsán érzékelt, -  Móricz Zsigmond érdeklődésének 
megfelelően beszélt a Szegedi Fiatalok politikai, irodalmi, művészeti és tudományos tevékenységé
ről; szervező munkánkról; a szegedi urak és a Szeged környéki parasztság világáról. Szavainak 
hangsúlya, tájékoztatásának iránya a parasztsággal kapcsolatos munkánkat érintette. Móricz ezek
ben az esztendőkben mint író és szerkesztő egyszemélyben járta az országot. Buday György szavai 
a szerkesztő számára voltak elsősorban érdekesek, s nyilván most kérte meg, hogy írjon tevékeny
ségünkről a Nyugatnak. (Az agrár settlement mozgalom útja címen ugyanis 1933 elején Budaynak cikke 
jelent meg a Nyugatban, — I. 32—36.)

Ortutay Gyula -  nem először -  az előző nyáron népköltési gyűjtőúton járt a Nyírségben. Már 
sajtó alatt volt „Mondotta...” című nyíri parasztballadákat, betyárnótákat tartalmazó kötete. 
A Kass-beli kerékasztalnál útjának tapasztalatairól beszélt, s ahogy az egyes ballada- és nótaközlők
ről, a gyűjtés körülményeiről szólott, Móriczban már nemcsak az egykori népköltési gyűjtő, hanem 
az író érdeklődése is jelen volt. Előkerült zakója zsebéből notesze és tüstént jegyezni kezdett, amikor 
Ortutay egyik „közlő”-jéről beszélt, aki civil foglalkozása szerint börtönőr volt Nyírbátorban. A figura 
és a róla hallottak okkal keltették fel Móricz érdeklődését. Ortutay többek között elmondotta, hogy 
a versközlő-börtönőr miután megmutatta a börtönfolyosót, a ,,cellá”-kat, elmesélte: -  miként 
szokták „megleckéztetni” a törvénnyel szembeforduló cigányokat. -  A „megleckéztetés” móriczi 
novellába kívánkozik : -  Két cigányt szembeállítanak egymással, -  így adta elő Ortutay a börtönőr 
„közlését” -  az egyiket -  mint a bikát a viadorok ellen a viadalon, -  a másik ellen vadítják mind
addig, míg az egyik a másikat, a másik az egyiket véresre nem veri. -  Móricz némán ült és jegyzett 
noteszébe. Ceruzát tartó rövid ujjainak mind gyorsulóbb mozgása a figurába és a róla hallottakba 
való beleélést -  talán már a művészi újrateremtés pillanatát is -  kifejezésre juttatta. Amikor a 
ceruzát letette, továbbra is néma maradt, azonban lélegzetvételének ritmusa beszélt szavak nélkül 
is; jelezve az érzelmek belső áramlását.

Másodpercek múltak el így némán. Móricz oroszlánysörényes fejének mozdulatával jelt adott a 
főpincérnek. Fizetett és együtt mentünk el az étteremből. A színház mellett bekanyarodtunk a 
Széchenyi térre. 2 óra felé járt az idő. A főpostánál -  ahová bement -  elbúcsúzott tőlünk; mint aki 
délelőtti penzumát befejezte.

*

Este a halászcsárdában egészen más atmoszféra uralkodott. FIosszú asztal körül ültünk. Móricz 
Zsigmondot középre tessékeltük, hogy mindnyájan beszéd-közelségben lehessünk vele. Természete
sen ő volt most is a házigazda, mint a Kass-ban. Mindnyájunknak halászlét rendelt, bort és szóda
vizet. ő  éppen csak koccintásra, megízlelte a bort, sok szódavízzel. FIázigazda volt, nemcsak 
annyiból, hogy vendégül látott bennünket, hanem minden megnyilvánulásában; szinte családfő
ként ült közöttünk. Az asztal közepére helyezett hatalmas tálból nagy merőkanállal ő osztotta ki 
a halászlét és így kínálgatott bennünket. Buday és Ortutay folytatni próbálták a délelőtti témákat. 
Móricz azonban sehogyan sem kapcsolódott szavaikhoz. A Kass-ban hallottakat már délelőtt 
lezárta magában, s most jóízűen vacsorázott, időnként -  szinte öntudatlanul -  megtörölve szalvé
tájával megnedvesedett bajuszát. Örömét lelte a zamatos ízekben és családfőként élvezte -  körül
körülnézve, mindnyájunknak egy-egy mosolyt prezentálva -  az asztalánál ülő fiatalokat. Mi percről 
percre felszabadultabban viselkedtünk. Szinte fittyet hányva jelenlétére. -  Vagy éppen az ő közvet
lensége folytán szabadultunk fel?! -  Valósággal hancúroztunk, mint a fiatal csikók; mint máskor, 
egymás között is, ha pénzünk volt néhány pohár borra.

Jól tudom -  ha félszemmel is -, de Móricz mégis figyelt bennünket. Figyelte a noteszbe nehezen 
rögzíthető atmoszférát. És fiatalcsikós hancúrozás közepette -  nem is félszemmel -  figyeltük őt ma
gunk is. Mert akármilyen ifjonti öntudat hevített mindnyájunkat, Móricz Zsigmond társasága nem 
volt mindennapi számunkra. Figyeltünk, s közben— egymást követve, csaknem mind, akik jelen vol
tunk — megkíséreltük „témákra” terelni a szót. Témákra, a politikai és társadalmi viszonyokkal 
kapcsolatos égető kérdésekre, s a hozzájuk tartozó radikális megoldásokra, a jövőre. Munkánkhoz, 
elképzeléseinkhez támogatást, szentesítést szerettünk volna kapni tőle; az öregtől, a tapasztalttól, 
a nagy írótól, aki nem olyan régen is, szép tanúságot tett bátorságáról, amikor a csehszlovákiai 
fiatalokról, a sarlósokról nyilatkozott. Mert az induló, pályakezdő fiatal — ha tovább is akar jutni 
az előtte járókon-, titkon figyeli az öregek jóváhagyó mozdulatait. Mi is erre vártunk; legalább a
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halászcsárda vidám asztalánál valami szóbeli helyeslést vagy egyetértő fejbólintást. Pedig a jelen 
voltak egy része már tudva sejthette, hogy szavainkra a tartózkodás, az elterelő mosoly lesz a válasz. 
És mégis, valósággal elvártuk Móricz Zsigmondtól a helyeslést, a hozzászólást; nemzedéke írótagjai 
közül egyedül tőle vártuk el, máséra aligha tartottunk igényt. És, amikor nem kaptuk meg; először 
keserűség gyűlt össze bennünk, azután a keserűség ifjonti daccá változott.

Az elkövetkező hetekben állandó téma volt köztünk Móricz Zsigmond. Téma, amit mi más 
táplált volna, mint a találkozások örömét beárnyékoló keserűség, s a belőle származó kiábrándulás. 
Téma volt, de ugyanakkor még csak magyarázatot sem kerestünk Móricznak a mi legbensőbb 
kérdéseinket elterelő mosollyal kísérő, tartózkodó viselkedésére. — A kortárs, főként a fiatal kortárs 
mindig türelmetlenebb az utókornál; ritkán elemez, nem magyaráz, csak ítélkezik. -  Pedig milyen 
egyszerű, szinte tragikusan egyszerű a nagy író akkori viselkedésének a nyitja. (Vagy csak évtizedek 
múlva válik minden egyszerűvé, megmagyarázhatóvá?) Egyszerű és világosan magyarázható ma 
már, mégpedig ilyeténképpen: — Talán túlságosan is messze elmentünk a politikai kérdések terén; 
olyan messzire, ahol Móricz Zsigmonddal már nem találkozhattunk?! Szavaink -  akármennyire 
nem szántuk annak —, ki tudja, nem hatottak-é epatírozóan, provokative? -  És eszünkbe sem jutott, 
hogy Móricznak a sarlósokról, a kinti magyarokról, s velük kapcsolatban a csehszlovákiai szaba
dabb viszonyokról tett nyilatkozata után micsoda embertelen meghurcoltatást kellett átélnie. Jól 
tudtuk, de számításba sem vettük, hogy Négyesy professzor felháborító „zászlóbontása” nyomán 
bajtársi egyesületek, vármegyék és törvényhatóságok hazaárulónak nyilvánították. — Horthy 
Magyarországának egyik jellegzetessége volt, hogy hazaárulásnak nyilvánított mindent, csak éppen a 
hazaárulást nem. -  És az irgalmatlan hajsza csak akkor szűnt meg, amikor szegény Móricz Zsigmond 
-  mint hajdani magyarok az eklézsiát, -  megkövette a „nemzetet” . De, -  újra mondom -  mi nem 
magyaráztunk, nem elemeztünk, csak ítélkeztünk.

ítélkeztünk, s az a fennen, bámulva csodált Móricz-kép, ami a leányfalui látogatással kezdett 
elmozdulni bennem -  és néhány barátomban, akikkel ottani megfigyeléseimről szót váltottam -  
most a szegedi találkozások nyomán szertefoszlott. Ahogy a nagy íróról és emberről formált korábbi, 
romantikus kép rangját vesztette -  kell-e mondanom - , még írói nagyságát is kezdtük kétségbe 
vonni, leszűrve ilyenféle következtetéseket: -  ideológiai, politikai előrehaladásunk folytán Móricz 
művei még inspiráló tanulsággal sem járhatnak számunkra. -  Hónapoknak kellett eltelni, amíg a 
rangjavesztett értékrend helyett, magunkévá tehettünk egy újat; századunk legnagyobb magyar 
prózaírója helyes értelmezését, amit nem mi alakítottunk ki, de fokozatosan birtokba vettünk.

Bálint György vázolta fel néhányunknak az új Móricz-képet, Szent István parkbeli lakásán, egy 
éjszakába nyúló beszélgetés során. A mi „kiközösítő” nézeteinkkel szemben biztos irodalmi és 
politikai mértékkel, marxista körültekintéssel határozta meg az író jelentőségét. Bizonyára meg 
kellett vívnia korábban néki is önmagában a maga harcát Móricz ellentmondásaival, hogy világos, 
széles látókörű következtetéseihez eljuthasson?! Állító és tagadó mondataiban és félmondataiban 
benne foglaltattak a mi állításaink tagadásai, amelyek Bálint György korábbi, saját állításainak 
a tagadásai is lehettek. Ki tudná ma már pontosan felidézni a parázs vita, a sokórás beszélgetés 
során elhangzott szavait. Szerencsére írásban is megfogalmazta, vagy egy esztendővel előbb jelent 
meg a Pesti Napló ban, a Barbárok című novelláskötet alkalmából (Barbárok, Móricz Zsigmond 
novellái, — Pesti Napló, 1932. február 12.). Úgy látszik annak idején elkerülte figyelmünket, de 
most, írás közben örömmel fedeztem fel összegyűjtött írásainak lapjain egykori, személyesen elhang
zott szavainak tömör írásbeli mását (A toronvőr visszapillant, Bp. 1961. II. kötet, 74-77. 1.).

Remek kis írása elején a novella műfajáról, majd a Barbárok novelláiról általánosságban szól :
„Kis területen, pár oldalon, pár szóval összefogni a nagy perspektívákat; ez a nagy novella 

lényege. Aki ilyet akar alkotni, annak egy személyben nagy írónak és nagy virtuóznak kell lennie. 
Ezek a Móricz-novellák ebben a nyomasztóan súlyos kis kötetben : nagyok. Néhány oldalas egy-egy 
ilyen novella, de olyan hatalmas erővel tör ki belőle az élet, hogy helyenként Tolsztoj novelláira 
kell gondolnunk. Egy-egy kis Móricz-novellában benne van minden dimenziójával az egész magyar 
realitás...”

A novellák ilyen jellemzése után következik egy nem is egész oldalas közbevetés -  Móricz álta
lános értékelése -, amelyben Bálint György olyan marxista elméleti biztonságról tesz tanúságot, 
amelyhez hasonlót idehaza másnál ebben az időben hiába keresnénk:

„Barbárok'’. Mit jelent ez a cím? Állásfoglalást? Vad, önkínzó gúnyt, vagy pedig a gúnyolódok 
gúnyolását? Fájdalmat, kétségbeesést, vádat jelent ez a cím? Azt hiszem mindegyiket.
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A szociális állásfoglalás, a tudatos, harcos dialektika távol áll Móricz írói programjától. Ö nem 
ideológus író, nem forradalmár, a szó keményen konzekvens értelmében. „Je ne propose rien, je 
n’impose rien, j ’expose.” („Nem ajánlok semmit, nem erőszakolok semmit: én megmutatok.”) Ezt 
a francia idézetet írta egyik könyve élére mottónak Werner Sombart, korunk egyik legjelentősebb 
polgári közgazdásza. Talán ez Móricz jelmondata is. Megmutatja a valóságot úgy, ahogy a magyar 
irodalomban rajta kívül nemigen tudják, a konzekvenciák levonását azonban az olvasóra bízza. 
Ilyen témákkal kapcsolatban kisebb írónál ez talán hiányt jelentene. Móriczot azonban ez nem 
teszi polgári íróvá. Végeredményben milyen szociális vagy irodalmi értéktöbbletet adhatna döbbe
netes valóságábrázoló írásainak, ha mindegyikhez hozzáragasztana, gyengébbek kedvéért, egy 
morált? Aki olyan kiváltságos erővel tudja a százszázalékos valóságot megmutatni, mint Móricz, 
az irányregényt, vagy iránynovellát ír akkor is, ha nem akar. Móricz novelláiban az okfejtés 
dialektikája helyett, megtaláljuk a tények irtózatos erejű dialektikáját. Éppen ezért, ezek az elbe
szélések aktív szociális értéket jelentenek, tekintet nélkül arra, hogy írójuknak, mint magánember
nek, milyen a világnézete”.

Nehezen tudom megállni, hogy ne idézzem Bálint György írásának az eddigieket követő mon
datait is, amelyekben az előzőek szellemében elemzi tovább a Barbárok novelláit. De nem folytatom, 
megelégszem a citált részletekkel ; van mit hozzáfűzni ezekhez is. — Nekem, nekünk, hajdani Szegedi 
Fiataloknak különösen kedves ez az írás, hiszen -  említettem már -  az utóbb kiírt részének köz
vetlen beszélgetésben feloldott mondanivalója terelte helyes irányba Móriczról vallott, szűk szem
határok közé került vélekedésünket. -  De ez magánügy, -  legalább az én számomra az és az 
marad, -  ha ifjúságunk történelemmé vált, sőt horribile dictu monográfusa is van már. — Bálint 
György cikke azonban túlnő a mi „magánügyünkön”, velünk folytatott vitája előtt egy esztendő
vel-amikor megírta -  jelentős polemikus írás volt; A Pesti Napló jellegének folyományaként ki
mondatlanul is vitairat a nagy íróval kapcsolatos, az irodalom igazi természetét, funkcióját vulgári
sán félreértő, akkori baloldali nézetekkel szemben. Polémia, de — újra mondom -  micsoda magas 
elméleti szinten polemizál ez a kiváló író és kritikus ! Az egykorú Magyarországon belül egyedülálló 
marxista világoslátással, irodalomértéssel, árnyalt stílusérzékkel. A felszabadulás után, amikor 
Móricz Zsigmond elnyerte méltó helyét irodalmunk történetében, a róla szóló cikkek, tanulmányok 
és könyvek szerzői (Király István, Révai József, Nagy Péter, Czine Mihály, Vargha Kálmán és 
mások) koncepciójának elméleti alapvetése lényegében megegyezik a Barbárokról készült és más, 
későbbi Móricz Zsigmond művét tárgyaló Bálint György íráséival. Olyan esetekben is megvan ez 
az egyezség, ha a Móricz Zsigmond életművével foglalkozó felszabadulás után készült cikkek, ta
nulmányok szerzői még nem ismerték Bálint György írását, írásait. Többen nem ismerték, mivel 
Bálint cikkei, tanulmányai alig több, mint fél évtizede csak, hogy összegyűjtve hozzáférhetővé, 
váltak. -  Lehet-e ennél rangosabb elismerése harminc-harmincöt évvel ezelőtt született, irodalom
mal foglalkozó írásoknak?! — Aligha!3

Térjünk vissza Bálint Györgytől Móricz Zsigmondhoz.
Utoljája

Az első Móricz Zsigmonddal való találkozásaimnak szinte minden mozzanata mélyen emlékeze
tembe vésődött. A későbbiek azonban -  úgy vélem törvényszerűen -  az évtizedek során elmosódtak. 
Elmosódtak, mert az író arcképe véglegessé vált bennem, az újabb és újabb találkozások során 
legfeljebb változatait mutatta. A változatok pedig elvesztek az emlékezés osztályozó, rendező 
ködében.

Nem is nagyon sokkal a szegedi találkozások után beszéltem vele a Nyugat-barátok köre össze
jövetelein, a Britanniában (a mostani Béke Szálló), majd a Rákóczi úti Ostende kávéházban. 
-  Az Ostende kávéházban egyik alkalommal Németh László tartott előadást. -  A Nyugat-barátok köre 
összejövetelein Móricz kedves, kedélyes házigazda volt; egyszer az egyik, majd a másik asztalnál 
telepedett meg öt-tíz percre, s mindenkihez volt érdemleges szava. -  Bár nem írtam a Kelet Népé be, 
jártam nála a szerkesztőségben, Móricz akkori közvetlen munkatársa, régi barátom, egyetemi 
társam, Kelemen János vitt fel hozzá. És -  hogy mást ne említsek -  többször találkoztam vele a 
Margit-híd budai hídfőjénél (ma ABC csemege-bolt van a helyén), a Sztambul kávéháziján. Ide tért 
be, amikor Leányfaluból a fővárosba érkezett, s -  budapesti szállásának, Virág leánya Margit 
körúti lakásának közelében lévén -  itt adott gyakorta találkát munkatársainak. -  Ha ezek a talál
kozásaim lettek volna az első ismerkedéseim Móricz Zsigmonddal, bizonyára ugyanúgy emléke-

3 7



zetembe vésem minden mozzanatukat, miként máig megőriztem a leányfalui, és a szegedi beszél
getések részleteit is. De ezeknek az együttléteknek legfeljebb a légkörére emlékszem. Annál jobban 
előttem van az a kétségbeesetten más Móricz-arc, ami alig néhány héttel halálát megelőzően, 
1942 augusztusában döbbent elém.

1942 nyara és a mögötte levő hónapok -  a második világháború harmadik esztendejének utolsó 
ideje — rémségeivel és reményeivel maga is csupa döbbenet volt.

A náci hadigépezet 1941 decemberében elszenvedte súlyos vereségét Moszkva alatt. S mivel 
ereje már messze volt kezdeti erejétől; a nácizmus mindenütt fokozta a terrort, fokozta Magyar- 
országon is. Ugyanekkor, s éppen ekkor, a háborúellenes erők, az illegális kommunista párt nyomá
ban lendülettel látnak munkához. Sokat hallunk és olvasunk manapság ezekről az eseményekről, 
de mégis felidézem őket, az atmoszféra érzékeltetésére: 1941. október 31-én háborúellenes tüntetés 
zajlik le a Kerepesi temetőben, Kossuth és Táncsics sírjánál. 1942 februárjában megjelenik az illegális 
Szabad Nép. Márciusban létrejön a Magyar Front. Március 15-én lezajlik a nevezetes tüntetés a 
Petőfi-szobornÁ 1, Hitler és a háború ellen. -  Az erőteljes megmozdulásokra a fasizmus újabb terrorral 
válaszol. Márciusban kivégzik a KMP két központi titkárát, Schönherz Zoltánt és Rózsa Ferencet. 
Kettőjük kivégzését további letartóztatások előzik meg és követik. Május 1 -tői július végéig nem 
kevesebb, mint hatszáz embert hurcolnak börtönbe. -  A politikai terrorral egyidőben, az év márciu
sától Kállay Miklós kormányalakításával megkezdődik az úgynevezett „hintapolitika” korszaka.

A rémségek és a remények döbbenetes időszakában Móricz Zsigmondra egyedül a rémségek 
döbbeneté nehezedik. Bár a nép ügye és gondja árad műveiből, a nép erejére képtelen felfigyelni, 
s így nem érzékelheti a reménytkeltő jelenségeket sem. Irodalmi alkotásai most is, mint mindig, 
biztos talajra építenek, „aktív szociális értéket jelentenek” -  miként Bálint György írta - , de 
politikai tekintetben nem tud eligazodni; az egyén nem lát előre, perspektívátlanná, remény- 
vesztetté válik.

-L ehet-e  szörnyűbb ellentmondás, mint az övé?! — Halála előtt néhány hónappal jelenik meg 
Rózsa Sándor regényének második kötete, s máris írni óhajtja a harmadikat. És egyéb tervei között 
ott szerepel az a téma, ami oly régen foglalkoztatja: a Dózsa-regény. Utolsó évében, éveiben is 
szerkeszt, szervez, publicisztikai tevékenysége sohasem volt olyan kiterjedt, mint ekkortájt. Keresi 
az utat; de míg irodalmi alkotásaiban -  ismét Bálintot idézve -  „megtaláljuk a tények irtózatos 
erejű dialektikáját”, az alkotások létrehozója bizonytalanul jár; reménytelenség, a feloldhatatlan 
magány érzése nehezedik reá; reményvesztett küzdelem játszódik le benne.

Ilyen atmoszféra áradt körülötte utolsó, fájdalmasan szomorú találkozásunk idején.
A Margit körút és a Szász Károly utca sarkán szálltam fel, a Margit-híd felé haladó villamos 

első peronjára. Elhúztam a vezető mögötti ajtót. A hosszú padsoron, közvetlenül az ajtó mellett 
Móricz Zsigmond ült. Szikár botját összekulcsolt két kezével tartotta, s megfáradt tekintettel nézett, 
maga elé. Megdöbbenve álltam meg előtte. Arca hamuszürke volt, leírhatatlanul sovány és beesett. 
Megőszült oroszlánsörénye kuszán kandikált ki kalapja alól. -  Üdvözöltem. -  Máskor a kézfogása 
is csupa mosoly volt, s kedvességet sugároztak szemei. Most úgy fogadta köszöntésemet, mint akinek 
már az üdvözlés is teher; teher minden szó, s a legnagyobb teher elviselni önmagát, a maga gon
dolatait. — Hogyan is kezdhettem volna a beszélgetést? — Ügyetlenné váltam, elveszítettem jó ösz
tönömet, alkalmazkodó készségemet. A szokványos kezdőszavaknál semmi sem lehetett most ke
gyetlenebb. És én nem tudtam nem szokványos lenni.

-  Hogy tetszik lenni Zsiga bácsi? -  mondottam. A hamuszürke, beesett arcú öregember rám
nézett — merő fájdalom volt a tekintete -, s azután jobb kezével keserűen legyintett. Másodpercek 
teltek el némán. Móricz maga elé meredt, s amikor végre megszólalt, mindössze ennyit mondott :

-  Élni se érdemes már, fiam ! -  Annyira rámnehezedett a belőle áradó szívettépő atmoszféra, hogy 
észre sem vettem mellette ülő legkisebb leányát, egy ismeretlen fiatal férfival. Önmagába záruló 
világából Móricz a jelenlétem nyilványossága miatt bizonyára ki akart emelkedni, s régi mosolyá
nak valami halvány árnya jelent meg az ajkán:

-  Ismered Lili lányom új férjét? — kérdezte jókedvet erőszakoló tekintettel. S miután bemutatott 
bennünket egymásnak, a németeket kezdte szidni, következetesen így mondva: -  „a svábok.”

A villamos megállt a Margit-híd budai hídfőjénél. Móricz Zsigmond felállt és lányával, vejével 
együtt leszállt.

Néztem utánuk a villamos ablakán át. Móricz átkocogott a síneken, s ment a Sztambul-kávéházba, 
- dolgozni, szerkeszteni.
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JEG YZE TEK

'M ó ric z  szegedi tartózkodásának időpontját a  m agam  emlékei és bizonyos tám pontok alapján 1932 végére, 
vagy 1933 m ájusára valószínűsítettem . A két időpont közül az elsőt ta r to tta m  valószínűbbnek. K érésem re Péter 
László átnézte a  szegedi D élm a g ya ro rszá g  cím ű napilap  1932 decemberi szám ait és olyan közleményre lelt, amely 
alátám asztja  feltételezésemet, igazolva a M óricz-cal való találkozás 1932 decem beri időpontját. „ K é t napig 
Szegeden volt a H ét kra jcár és a  T ündérkert p oé tá ja : Móricz Zsigmond, a  GYÖNYÖRŰ BŐSÉGEK H Ő S E , aki 
elfáradva a pesti élet ritm usában  -  program , cél és irány nélkül -  Szegedre jö tt ,  pihent. Csak nézegette a  szegedi 
várost, csak hallgatta a szegedi em bereket, Szegeden pihent az új m unkához, és egy sereg új följegyzéssel szom baton 
v isszaindult Pestre: újra fáradni, és újra do lgozn i...”  ( Vasárnapi kon ferán sz  -  Délmagyarország, 1932. decem ber 
18.) -  Ezek szerint Móricz Zsigm ond 1932. decem ber 16-án pénteken és 17-én szom baton tartózkodott Szegeden.

‘ Buday első N yugatban m egjelent írása: A  m agyar könyv tá rsada lm i h iv a tá s a  cím et viselte (1931. I .  53— 56.). 
B oldogasszon y búcsúja című fam etszet-sorozatáról ismertetés jelen t m eg (1931), s ugyanebben az évben  több  fa
metszetét reprodukálta a  folyóirat.

3 N em  Bálint Györgyről írok, hanem  M óricz Zsigmondról. De mégsem tu d o m  megállni, hogy az elm ondottak  
nyom án — legalább jegyzetekben — ne érintsek vele kapcsolatban egy kérdést. A róla szóló cikkek, tanu lm ányok  
többsége (Koczkás Sándor, Szabolcsi Miklós, Fehér Ferenc, Diószegi A ndrás) helyes elemzését n y ú jtja  m űvének, 
s jól jelöli ki helyét a két világháború  közti irodalm unkban. Nincs senki közülük, aki ne hangsúlyozná a két 
világháború közti M agyarországon — kiemelkedő ideológiai felkészültségét, m arxista tájékozottságát. A zonban 
Bálint György müvének egyik elemzője sem te tt kísérletet eddig ideológiai felkészültsége, irodalom elm életi, 
esztétikai tájékozódása forrásainak feltárására. Személyes emlékeim a lap ján  tanúsíthatom , hogy könyvtárában  
-  az akkori viszonyokhoz képest — nagy szám m al voltak marxista klasszikusok; néhány magyar nyelvű  külföldi 
kiadás, s még több idegen nyelven. De én m ost csupán egy kérdést szándékszom  érinteni, azt is jelzésszerűen; 
felhíva a figyelmet irodalom elm életi, esztétikai ismereteinek egyik fo rrására ; e téren is a további k u ta tá sra  bízva 
a részletek feltárását. A B a rb á ro k ró l szóló írásának idézett utolsó bekezdésének egésze, különös hangsúllyal annak 
utolsó m ondata: „...ezek az elbeszélések aktív  szociális értéket jelentenek, tekintet nélkül arra, hogy írójuknak, 
m int m agánem bernek m ilyen a  világnézete”  -  Lukács György 30-as években készült tanulm ányainak ism eretéről 
tanúskodik. Főként a B a lza c -ta n u lm á n y  elemzését idézi emlékezetünkbe. L ukácsnak ez a m unkája azo n b an  csak 
1934-ben jelenvén meg, fel kell tételeznünk, hogy a tanulm ány gondolatm enetének egy korábbi m egfogalm azását 
olvasta Bálint György, valam elyik német nyelvű folyóiratban. Feltételezhető ez, mivel a 30-as évek n ém et kultu
rális életében viták folytak a  N eu e  Sachlichkeit problém ájáról, amelyben Lukács is részt vett, és e vita felvetett hasonló 
kérdéseket, m int Balzac életm űve. És végül : azon ném et nyelvű folyóiratok közül, amelyekbe Lukács dolgozott, 
például az Internationale L ite r a lu r t — személyes emlékeimre támaszkodom — B álint György olvasta.

VIKTOR SKLOVSZKIJ

Néhány szó az OPOJAZ könyveiről '

Első cikkeim kis, véletlen folyóiratokban jelentek meg, még az első világháború előtt. 1916-17-ben 
kezelték kiadni a „Könyvek a költői nyelv tanulmányozásáról” című sorozatot, a Költői Nyelv Ta
nulmányozására Alakult Társaság, röviden az OPOJAZ* első kísérleteit. A második kötetben nyom
tatták ki „A művészet mint módszer” című tanulmányomat. 1919-ben jelent meg a „Poétika”, - 
az a kötet, melynek szerzői O. Brik, J. Polivanov, B. Eichenbaum, L. Jakubinszkij és én voltunk. 
Ez már jelentős kötet volt. Egyébként a próza elméletére vonatkozó alapvető tanulmányokat 
negyvenöt-ötven esztendővel ezelőtt írták és adták ki.

*

Fiatal ember voltam, amikor írni kezdtem, egyetemi hallgató, akinek nem maradt ideje befejezni 
az egyetemet. 1893-ban születtem, az 1905-ös forradalom előtt, de az első forradalom felriasztott és 
élt bennünk az új forradalom előérzete: tudtuk, el kell következnie; s megkíséreltük időpontját is 
meghatározni.

* O P O JA Z : Obscsesztvo po izucsenyiju poeticseszkogo jazika: a  K öltő i Nyelv T anulm ányozására Alakult 
Társaság -  (A ford.)
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Majakovszkij úgy számította, hogy 1916-ban következik be: „Én, / akin a kortárs-nemzedék nevet, / 
mint hosszú, I sikamlós történeten, / én látom, ami az idő hegyén át közeleg, / és amit nem lát senkisem. / Éhes 
horda élén, ködös homályban, / hová pillantás nem hatol el, / a forradalomtól töviskoronásan / a tizenhatos év 
menetel.” („Nadrágba bújt felhő” -  Eörsi István fordítása.)

Ezt a verset 1915-ben hallottam. És ugyanazt Hlebnyikovtól még korábban megtudtam. 
Hiebnyikov, 1912-ben, Herszonban adta ki „A tanító és a tanítvány” című füzetét, melyet később 
átvett az „Ifjúság szövetsége” című folyóirat (Peterburg, 1913), a táblázatok pedig, a magyarázó 
szöveg nélkül belekerültek az „Ordítás” című kötetébe.

A nagy birodalmak pusztulásának évszámait idézve, Hiebnyikov megkísérelte e bukások ritmusát 
felvázolni. Ezt írta : „...vajon nem 1917-ben kell várnunk az állam bukását?” Az orosz impériumról 
volt szó. Ezt maga Hiebnyikov mondta nekem, még az első világháború előtt.

Forradalmakat, változásokat vártunk -  és olyan változásokat, melyekben magunk is részt vehe
tünk. Mi nem ábrázolni és érezni akartuk a világot, hanem megérteni és megváltoztatni. Hogy mi
ként — nem tudtuk. Majakovszkij, Hiebnyikov költészete -  és annak a korszaknak a festészete -  új 
módon akarta látni a világot, és ezért megváltoztatta a vers hangzását. A költők a tárgyak felkelését 
írták meg.

Disputáinkban észrevettük, hogy nem vagyunk egyedül, hogy a múlt költői, írói ugyancsak új 
módon akartak szólani, hiszen ők is a maguk módján látták a világot.

Ez idő tájt-talán  1916-ban -  jelentkezett a „megközelítés” elmélete. Ebben az elméletben álta
lánosítani kívántam az érzékelés megújulásának, a jelenségek ábrázolásának lehetőségeit. Mindez 
függvénye volt a kornak, azoknak a fájdalmaknak, annak az ihletnek és világracsodálkozásnak.

így írtam akkor: „Az irodalmi alkotás tiszta forma, tehát nem tárgy, nem anyag, hanem az 
anyagok viszonya. Ahogyan minden viszony, ez is — az anyagok viszonya. Ezért közömbös az alko
tás mérete, számlálójának és nevezőjének számtani jelentősége; fontos: a viszonyítás. A tréfás, a 
tragikus, a békés, a kamaraalkotások állítsanak bár világokat egymással szembe, vagy csak egy 
macskát egy kaviccsal -  egyenlőek egymás között.”

Ebben, a csupán jelzésként idézett részletben azt állítottam, hogy a világ nincsen jelen a művé
szetben — létezik egy tiszta forma, és a forma érzelmeken kívüli. Ezt nagyon lelkesen írtam, de 
nagyon pontatlanul.

Létezik egy morzsányi muslicafajta, melyet bormuslicának is neveznek. Arról nevezetes, hogy 
rendkívül rövid ideig él. Ezeknek a morzsányi élőlényeknek a keresztezését nagyon pontosan meg 
lehet figyelni és alig kell rá idő. Volt nálunk egy kor, amikor azt mondták az embereknek, hogy 
lám, „ön a bormuslicák keresztezésével foglalkozik, de minek? hiszen nem ad az sem húst, sem 
tejet”. De a bormuslicák keresztezése módot nyújt a genetika törvényeinek megvilágítására. Ilyen
kor, ahogyan Vlagyimir Majakovszkij mondotta -  „az élet egészen más metszetben mutatkozik, és 
a nagy dolgokat semmiségekben érted meg”.

Ha a művészetben a macskát a macskával, a virágot a virággal hasonlítjuk össze, akkor a művé
szi forma nem merevedik meg a keresztezés pillanatában: akkor ez nagy robbanások gyutacsa 
lehet, — mintegy belépő a megismerésbe. Ha megtagadjuk az érzelmeket vagy az ideológiát a 
művészetben, akkor megtagadjuk, többek között, a forma megismerhetőségét, ennek a meg
ismerésnek a célját és élményét. Ebben az esetben a forma és a tartalom elválnak egymástól. Ez a 
kihívó formula valójában a megadás formulája; elválasztja a művészet szféráit, megsemmisíti az 
érzékelés egységét. A bormuslicákat azért lövik fel a kozmoszba, hogy példájukon megértsék, 
miként hat a világűr az élő szervezetre, -  és nem azért, hogy ezek a muslicák ott sétafikáljanak. Én 
is felküldöm a muslicákat az űrbe. Ez a világok összehasonlítása.

Lehetséges, hogy mindezt túlságosan egyszerűen fejeztem ki, de meg akartam ismerni a hibák 
gyökerét. Sok könyvet írtam századunkban -  jókat és rosszakat : az „Érzelmes utazás”-t, a „ZOO”-t, 
a Majakovszkijról szóló könyvet. Ezek mind emocionális eredetű könyvek, megszenvedett könyvek; 
Lev Tolsztoj életrajza számomra rendkívül sok érzést jelentett. Tolsztoj és Dosztojevszkij, amúgy 
egészében -  nagyon konkrét, nagyon emocionális -  és mindez teljesen új formailag. Dante „Pokla” 
úgy firenzei, hogy földek és korok lakói és minden olaszok ott szoronganak benne. E nagyszerű 
eposz telítve van konkrét érzelmekkel, konkrét élettel, akár egy újság: ezért kell ma is olvasni.
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Az eltávolítás — mint a megismerés lehetősége

„A próza elméleté”-ben sok szó esik az „eltávolítás módszeréről”. Nem beszélek most a meghatá
rozás helyességéről, ötven évvel ezelőtt jött a világra. Itt úgy használom, ahogy hajdanán.

Az ember éli és elveszti a környező világot. Ez „elkerülhetetlen, mert kénytelen élni a szavakkal, 
a megszokásokkal, a régi tapasztalatokkal. Az ember szinte számtani rendbe szorítja a világot, mert 
sok mindent már ismertnek vél. Azt látja, ami a szükséges információt megadja számára ; erre össz
pontosítja figyelmét. Mindezt azzal a megkülönböztetett figyelemmel látja, amely már maga is 
cselekvésnek számít. A „köznapi” világ vaksága és süketsége azon alapszik, hogy látása ellenőrizet
len maradt, és ezért egy öntudatlan, hagyományos folyamatosságot észlel és regisztrál. A művészet 
változásaiban, a műfajok, a konvenciók váltakozásában arra törekszik, hogy megőrizze önmaga 
számára a változó információk valóságát, hiszen a változatlan információ már nem is információ. 
A világ változik, a művészet pedig azért változik -  így gondolom ma - , hogy megőrizze a kapcsola
tát az élettel. De változásaiban megőrzi a régi formákat is, mint a felmérés mértékét.

A megszokott változása könnyebben felfogható, mint a teljesen újé, mert ez az új rendkívül ellen
tétesen érzéklődik. Egy példa. Mi az eltávolítás Tolsztojnál? Tolsztoj gyakran ír le éppen csak 
megpillantott tárgyakat, hogy nem nevezi meg azokat, hanem csupán ismertetőjegyeiket sorolja elő. 
Például nem mondja ki, hogy „nyírfa”, hanem azt írja: „nagy, lombos fa, fényes-fehér törzzsel és 
ágakkal”. Ez nyírfa és csak nyírfa lehet, de egy olyan ember írja le, aki teszi, hogy nem ismeri a fa 
nevét és csodálkozik, mint egy szokatlan jelenségen. Borogyinót a „Háború és béké”-ben a sevar- 
gyinói erőd magaslatából írja le, azaz egy olyan helyet keres, mely az adott korban megszokott 
a harc kommentálására. Természetesen, a realitás szempontjából, Pierre látásmódja túlzó, de az 
eseményeket éppen Pierre látja, egy olyan ember, aki semmit sem ért a katonai dolgokhoz, aki 
közelharcba keveredik a franciákkal, nem tudva, mit cselekszik. Az a színház, melyet Natasa 
Rosztova végignéz, annak a kislánynak a látásmódjával jelenik meg előttünk, aki az isten háta mögül 
érkezett. A díszletekről, az áriákról, a zenekar hangzatairól alig esik szó, mintegy csak mellékes 
dologként említődnek.

Milyen művészi célja lehet ennek a leíró módszernek? Idézem Tolsztoj egy naplójegyzetét 
1857 februárjából. Tolsztoj ezt írja: „Andersen meséje a ruháról. A szó és az irodalom kötelessége 
-  mindent úgy megmagyarázni, hogy a gyermek számára is hihető legyen.” Ez a „Meztelen király”-' 
ról szóló mese. A világot a megszokott asszociációkon kívül kell megmutatni : a szertartás ünnepé
lyessége nem feltétlenül rejti el, hogy az élen egy meztelen ember halad.

Tolsztoj március közepén folytatja : a naplójegyzetek szoros egymásutánban követik egymást.
„A büszkeség, más emberek megvetése, melyet összekötnek aljas monarchikus kötelezettségekkel, 

az ostobaság gőgjére és önállóságára hasonlít.” Ez a jegyzet a „Feltámadás” megfejtésének kulcsa. 
A lényeg nem az, hogy Nyehljudov elcsábította a kislányt és ezzel végeredményben prostituálttá 
tette. A lényeg az, hogy az úgynevezett rendes emberek, akik Katyusát körülveszik — Tolsztoj szá
mára hasonlatosak ehhez a szegény prostituálthoz; hozzá hasonlítjuk őket és ebben a változásban 
jelentkeznek tudatunkban. Erről Tolsztoj egyenesen ír: Nyehljudov elmegy a börtönbe, hogy vi
szontlássa Katyusát. Meglepődik: „Főleg az késztette csodálkozásra, hogy Maszlova nemcsak szé
gyenkezik helyzete miatt -  nem a letartóztatás ténye érdekes (mert ezt szégyellte), hanem a pros
tituált helyzete - , hanem mintha elégedett lett volna, csaknem büszkélkedett vele.” Később Tolsztoj 
részletesen megmagyarázza ezt a helyzetet. A következő oldalon így ír: „De vajon nem ugyanez 
a jelenség tapasztalható a gazdagok között, akik gazdagságukkal hivalkodnak, azaz rablásaikkal; 
a hadvezérek között, akik győzelmeikkel hivalkodnak, azaz gyilkosságokkal; az uralkodók között, 
akik hatalmukkal hivalkodnak, tehát erőszakosságukkal.”

Tolsztoj 1857-ben rögzítette az Andersen meséről alkotott véleményét, aztán félretette és körül
belül negyven esztendő múltán használja fel megfigyeléseinek summáját, mely a környezetébert 
történtek törvénytelenségét mutatta meg; Katyusát nagyvilági ismerőseihez, a bírákhoz, a generáli
sokhoz, a méltóságokhoz méri, és csak Katyusa az, aki kiemelkedik ebből a Tolsztoj által leleplezett 
körből, s éppen akkor, amidőn visszautasítja Nyehljudovot, jóllehet szereti őt.

Az ilyen művészi építkezés feltárása már filozófia. Idézek abból a jegyzetből, melyet Lenin készí
tett Hegel „Logiká”-járól. Az első rész címe: „A lényeg”.

1. A megszokott elképzelés megerősíti a különbözőséget és az ellentmondást, de nem az átmenetet 
az egyiktől a másikig, holott ez a legfontosabb.
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2. A szellemesség és az ész. A szellemesség megerősíti az ellentmondást, kifejezi azt, a tárgyakat 
•egymáshoz való viszonyukban mutatja meg, kényszeríti, hogy „a fogalom az ellentmondásokból 
■világlik ki”, de nem fejezi ki a tárgyak fogalmát és viszonyukat.

3. A gondolkozó értelem (az ész) kiélezi a különböző eltompult különbségét, a képzetek egyszerű 
változatosságát, a lényeges különbségig, az ellentmondásig. Csak az ellentmondás szintjére hozott 
különbözőségek használhatóak és elevenek egymáshoz való viszonyukban, -  nyerik el azt a negatí
vumot, mely az önmozgás és az életesség belső lüktetése.”

Az ellentmondásosságukban megújult fogalmak, mintha vitáznának egymással, s éppen ezzel 
újítják meg, mélyítik el és kutatják önmagukat. A művészet -  véleményem szerint -  a világ 
folyamatos ellenőrzésén alapszik, és mi, ennek az ellenőrzésnek az eszközeként, párhuzamosan a 
világgal, mintegy tükrözéseként annak, létrehozunk egy másik valóságot, érzéseink és tapasztala
taink változatosságát szembeállítva a művészet finom és ugyanakkor távoli, mesterséges szerkeze
teivel.

Albert Einstein „A tudományos kutatás elvei” című tanulmányában ezt írja: „Az ember arra 
törekszik, hogy egy adekvát eljárással megteremtse önmagában a világ egyszerű és világos képét; 
ez nemcsak arra kell néki, hogy legyőzze azt a világot, melyben él, de azért is, hogy bizonyos 
mértékig megkísérelje helyettesíteni ezt a világot az általa létrehozott képpel. Ezzel foglalkozik a 
művész, a költő, a bölcselkedő filozófus és a természettudományos kutató, mindegyik a maga 
módján. És ebbe a képbe, ennek megformálásába az ember átviszi lelki életének súlypontját, 
azért, hogy ebben nyugalmat és meggyőződést leljen, melyet nem képes megtalálni önnön életének 
túlságosan szűk, szédítő fordulataiban.”

Ennek ellenére, a művészet által létrehozott szerkezetek gyökeres módon különböznek a tudo
mány teremtette szerkezetektől. A tudomány a tárgyak ősjelenségek pontos meghatározására törek
szik — olyan meghatározásokra, melyek egy bizonyos jelenségre vonatkoznak és semmi másra. 
A tudomány a tárgyakat árnyéktalan fénnyel világítja meg.

A művészet szabadon használja fel az úgynevezett képeket: a hasonlatokat, egy rész nevét 
alkalmazza az egészre, felhasználja a párhuzamosságokat, egy meghatározott érzelmi állapotban 
új nézőpontból láttatja a tárgyakat, és egyetlen tárgy sokféle jelentését tárja fel.

A művészet a világot egészében, de a maga ellentmondásosságában ismeri meg. És azzal az igaz
ságossággal ismeri meg, ami sajátja, és ennek eredményeképp lényegének valóságos ritmusát adja 
vissza. Ezredévek múlnak el és mi közvetlenül vagy a költőkommentátorok munkájában újra látjuk 
a világot. A világ jelenségei túlélik a világ művészi megismerését. Ezek a jelenségek részei lesznek 
mai tudatunknak.

A konvenciók

Mostanában úgy gondolom, hogy a művek nem lépcsőzetesen változnak, hogy az irodalom fejlődése 
korántsem egyenletes -  ellenkezőleg: szaggatott vonallá áll össze; mintha egy hosszú lépcsősor 
lenne, melyet időnként kerek pihenőterek szakítanak meg.

A változás nem valamely egyes tulajdonságban történik, hanem az alkotás részeinek egészében 
megy végbe. Az alkotó és az olvasó, illetve a néző közötti konvenciók változnak meg. Az általános, 
a közös vonások megmaradnak, csak változott formában -  és újra meg kell magyarázni ezeket.

Platon, egyik dialógusában említi a szimmetriát, és ennek a szónak rendkívül gazdag jelentést 
tulajdonít, amikor kifejti, hogy a művészek egy épület távolabbi részleteit kisebbnek rajzolják, 
mint a közelieket. Az épületnek megvannak a maga arányai, melyeket az építész teremtett meg. 
Az épületnek azok az arányai, melyet a perspektívában való rajz lekicsinyít, megváltoztatják az 
•építészeti arányokat. Platon helytelennek vélte ezt. így írt: „...Ily módon nem hagyják-é el az 
igazságot azok a művészek, akik a tőlük távolabbi alakoknak, nem adják meg valóságos szép 
-,,méreteiket” (tas oysas simmetrias), de eltorzítják azokat?”

A perspektivikus ábrázolás konvenciója még nem lett törvénnyé, még vitatkoztak róla.
A tájkép konvenciója más az eposzban és más a regényben.
A tér felépítésének konvenciója más az orosz ikonokon, mint Szeröv képein. A néző számára 

azért érzékelhető mindegyik rendszer, mert az már ismeri ezek érzékelésének lehetőségét.
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Úgy gondolom, hogy egy eposzban szereplő falevél akkor érzékelhető, ha külön kiemelik, körül
írják, mint gondolati részletet, de nem érzékelhető egy általános tájképben. Egy „teljes totálban”, 
ahogy ma a filmesek mondják, nem fogható fel ez a levél.

Tolsztoj mást mondott. Ö azt állította, hogy ha gyönyörködni akarna egy messzi erdőben, a feje 
fölött ugyanolyan fáknak kell összeborulniok, és látnia kell e fák leveleit. Lev Tolsztoj egyszerre látta 
a világot részleteiben és egészében.

Az a világ, melyet régi regényekben érzékelünk és újrateremtünk a mai regényekben, különböző 
konvenciókon épül. Az idő konvenciója -  bonyolult jelenség. A művészi alkotás rendszerint nagyobb 
kiterjedésű eseményeket fogad magába, mint amennyi idő alatt lehetséges ennek az adott műben 
az érzékelése. A klasszikus prózában az idő -  úgy tetszik -  reális formában van jelen, mégis fel
gyorsított jelenségként. Létezik egy olyan konvenció, mely szerint az az idő, mely a fejezetek, a fel
vonások, a kötetek között telik el, létező idő, és ez pótolja az ábrázolás időleges mulasztásait.

A francia filmművészek kísérleteztek olyan filmekkel, melyberi a filmbeli idő azonos a cselekvés 
idejével, tehát valós idő. Ilyen például az „Öttől hétig” című film. A filmszalag két óra hosszúságú: 
ez a két óra arra szükséges, hogy egy asszony várakozzék orvosi leletére. Ez a valóságos idő a film
vásznon feltételessé lesz, annyira elnyújtott az alkotás, hogy nem más, mint valami hóbortosság.

Filding sokat foglalkozott a „Tom Jones”-ban az idő konvenciójával. Az író a regény minden 
kötetét időbelileg pontosan körülhatárolta : s így megvilágította, miért gyorsítja fel, vagy lassítja le az 
idő folyását regényében.

Voltak a prózában is olyan kísérletek, hogy egy alkotásban le kell lassítani az időt. Ezek közé tar
tozik Lev Tolsztoj kevéssé ismert első műve: „A tegnapi nap története”. A fiatal Tolsztoj olyan 
regényre gondolt, melynek cselekménye mindössze huszonnégy óra lett volna.

„Egyedül az isten tudja, mennyi különböző és érdekes élményt, gondolatot ébresztenek éppen ezek 
a jóllehet sötét, nem egészen világos, de lelkem számára érthető élmények, melyek egyetlen nap alatt 
hatnak reám. Ha elmondhatnám őket úgy, amilyen könnyen olvasom őket magamban, s mások is 
úgy olvashatnának bennem, mint én, akkor rendkívül tanulságos és érdekes könyv kerekedne ebből, 
és akkora, hogy nincsen a világon annyi tinta és nincsen a nyomdákban annyi betű, hogy elegendő 
lenne végigírni ezt.” (Tolsztoj: összes művei. 1. kötet, M., 1935. 279. old. -  oroszul.)

Ez a kísérlet száz évvel előzte meg Joyce-ot, aki, persze, mit sem tudott Tolsztoj látomásáról.
Tehát a külsőre azonos részletek, melyek különböző konvenciókat szolgáló szerkezetek tartozékai 

-  nem azonosak egymással. A konvenció magában foglalja a megmunkálás törvényeit és a művészet 
minden előző információját. A klasszicizmus festészete és szobrászata ezért használta fel oly gyakran 
az antik és a keresztény mítoszokat. Ezért oly gyakori -  a rejtett vagy nyílt -  vita minden művész 
alkotásában a megelőző korok művészetével.

Utószó e tanulmányhoz

Most fejeztem be új könyvemet „A hasonlóságok eltéréséről”. Össze kell hasonlítanunk a különböző 
időben keletkezett műveket; így választhatjuk ki belőlük a közöset.

A fiatal, korának kritikusaival elégedetlen Csehov azt javasolta, hogy „gyűjtsék halomba mindazt 
a jót, melyet minden idők művészei teremtettek és tudományos módszerekkel meg kell találni 
bennök azt a közös nevezőt, mely hasonlóvá teszi őket, azaz értékessé. Ez a közös nevező törvénnyé 
is válhat.” (Csehov: Levél A. Sz. Szuvorinnak 1888. november 3-án.)

Ezt a javaslatot egy olyan fiatal író tette, aki még messze járt a művészi érettségtől. Meg akarta 
érteni a széppróza szerkezetét, és ki szerette volna emelni ezt a közös tulajdonságot, mely meghatá
rozza a művésziségüket, s melyet különböző korokban, különböző módokon értek el.

De az, ami külsőleg hasonló, nagyon gyakran, bensőleg tökéletesen eltérő.
Egy adott szerkezet megismétlődik, de az a funkció, melyet egy kifejezés, egy bizonyos esetben, 

mint annak a szerkezetnek a művészi feladata, betölt-más, holott ugyanaz a szerkezet ötven vagy 
ezer esztendeje létezik már. Ezért tűnt úgy számomra, hogy a hasonlóságok eltéréséről kell írnom, 
ha valami általános törvényre szeretnék rábukkanni az irodalomban.

„A  művészet iránt kevésbé érzékeny emberek -  fejtegette Lev Tolsztoj Guy de Maupassant művei 
elé írt előszavában -  gyakran vélekednek úgy, hogy a műalkotás egységes egész, mert ugyanazok a 
személyek cselekszenek benne, mert egyetlen bonyodalomra épül, vagy egy ember életét örökíti 
meg. Ez helytelen. Csak felületes szemlélődő gondolhatja így: az a cement, mely egységessé köti
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a műalkotást, és amelyik az élet tükrözésének illúzióját biztosítja -  ez korántsem a személyek és a. 
helyzetek egysége, hanem a szerzőnek a tárgyával szemben megnyilvánuló önálló erkölcsi viszonyá
nak egysége.” - t .

Az elemzésnek ez a bonyolult egysége a maga egészében nem mindig világos a művész számára. 
Különböző vizsgálódásokkal, az összehasonlítások egész sorával igyekszik a művész ezt a világossá
got elérni. Az elemzés folyamatának törvényei bonyolultak, jóllehet látszatra megismétlődnek. 
Szergej Eizenstein a „Montázs” című kései tanulmányában, Lessing „Laokoon”-ját elemzi és. 
megállapítja : ,,A kompozíció maga, a fejlődés magasabb fokán, átvállalja a cselekmény vezetésének 
funkcióját, amikor már nincsen szükség az események állomásainak folyamatos bemutatására, mert. 
ezek kompozíciós megoldásként öltenek testet a múlt és a jövő kereszteződési pontján, ami maga a. 
kép, Lessing finom meghatározása szerint.” Következésképp, az alkotásnak csak egyetlen rétegét, 
elemezni, legyen az bár a „legarchaikusabb”, egyáltalán nem kielégítő, mert így nem dönthetjük 
el azt a kérdést, miért éppen így szerkesztődött a mű ; -  ha nem határozzuk meg a hasonlóságok 
eltérését, ha nem vizsgáljuk a szavak egymáshoz való viszonyát — semmire sem jutunk.

A hagyományos bonyodalom is érdekes, és az is lehet az elemzés tárgya. De a műalkotás részletei. 
különböző művészi értékkel bírnak, amiért az új leleményű dolgok sokkal tanulságosabbak. Ezek 
színezik a hagyományt.

Idézek egy részletet A. Biok „Jegyzetei”-nek tizenötödik füzetéből; a feljegyzés dátuma 1906 
decembere: „Minden költemény — néhány szóban csúcsosodik ki. Ezek a szavak világlanak, mint a. 
csillagok. Mögöttük létezik maga a vers. Minél komorabb maga a vers, annál távoliabbak ezek a 
szavak a szövegtől. A legkomorabb költeményben ezek az önálló szavak már nem fénylenek, a vers. 
nem általuk él, hanem egy komor zene táplálja és telíti meg a sorokat. Olyan csillagos és csillagtalam 
verseket lenne jó írni, ahol csak föllobbannak a csillagok vagy porig égetik a verset.”

Én beszélgettem Blok-kal. Egyik beszélgetésünket nyugodtan idézem föl, mert ott volt találkozá
sunkkor V. M. Zsirmunszkij, ma akadémikus, tehát még van élő tanú. A Művészet Házában, 
tanácskozás gyűlt össze. Biok hosszú, kétsoros fekete kabátban állt a fal mellett, mint mindig r 
nyugodtan. Amint befejeztem gyors előadásomat, Block kezdett beszélni. Ezt mondta :

-  Először hallom, hogy a költészetről az igazságot mondják el, de azt hiszem, hogy az, amit 
ön állít, a költőnek ártalmas lehet.

Példákat említett, melyek arra vonatkoztak, amiről én is beszéltem. Ezeket a példákat azért nem 
ismételhetem itt el, mert nagyon pontosan kellene idézni. Ezek a példák abból a hangzavarból 
származtak, melyből később finom költői sorok fénylettek fel.

Nem lehet azt mondani, hogy a költő ösztönösen dolgozik. Bizonyos, hogy kevésbé tudatosan dol
gozik, mint a tudós, hiszen kísérleteit nem ismételheti meg. Munkájában vannak olyan elemek, 
melyeket nem lehet azonnal érteni. Azt a fátyolt, mely -  mondjuk -  az ihlet új csúcsait elfedi, már 
annak a bizonyos versnek a keletkezése előtt megteremtették, ez a fátyol a költők tengerének, a világ 
költői megismerésének fátyla.

Az új értelemmel való felruházás felfedezése megváltoztatja a korábban ismert fogalom jelentését, 
s ez a felfedezés, mint a találmányok általában, meglepik alkotójukat is, s minden profétikusnak, 
ellentmondásosnak tetszik számára.

A tudomány kísérleteinek kaotikus sokfélesége a gondolkozás némely egységes rendszerével való 
összhanghoz vezet el. Idézem Einstein tanulmányának, „Az elméleti fizika alapjaidnak beveze
tését : „Ebben a rendszerben a különálló kísérletek úgy felelnek meg egy elméleti struktúrának, hogy 
a következtetés harmonikus, egyértelmű és meggyőző.” A tudományos megoldásnak mentesnek 
kell lennie a többértelműségtől, a másféle magyarázat lehetőségeitől.

De van hasonlóság is. A költői alkotások megoldásai csodálkozásra késztetnek. A szó, mintha 
elkülönülne a költőtől és az egyedi gondolat álellenőrzése helyett az összemberi gondolkozás 
kontrollja alá kerül. Bekapcsolódik az összemberi költői tapasztalás struktúrájának mozgásába, és a 
maga módján értelmezi a világot, sokszínűségével, dialektikus ellendmondásaival együtt, melyek 
megvilágítják a lényeg valóságos értelmét.

De csodálkozik a tudós is. Einstein írja önéletrajzában : „Nem kétlem, hogy gondolkozásunk alap
vetően mellőzi a szimbólumokat (szavakat) és öntudatlanul viszonyul hozzájuk. Ha ez másképpen 
lenne, miért kellene olykor „csodálkoznunk”, mivel teljesen spontán érzékelünk valamit? Ez a 
„csodálkozási aktus” láthatólag akkor keletkezik, amikor érzékeink konfliktusba kerülnek a világ 
által eléggé megerősített fogalmakkal. Azokban az esetekben, amikor ezt a konfliktust mélyen és

4 4



•intenzíven átéljük, erős hatást gyakorol értelmi világunkra. Ennek az értelmi világnak a fejlődése 
ifügg a csodálkozás érzésének leküzdésétől -  és állandó menekülést jelent a „csodálkozástól”, a 
„csodától”.

A művészet kötve van a megközelítés csodálkozásához. A megközelítés azonban szükségesnek 
mutatkozott a tudományban is. Ez nem jelenti azt, hogy a tudomány véget érne az öntudatlan cso
dálkozásban. A „csodán” túl az ellenőrzés állapotában áll meg, az ellenőrző módszerek új lehető
ségeit teremtve meg. Aztán, a spirális vonalú fejlődésnek megfelelően, újra visszatér a megismerés
hez.

A költészetnek ugyancsak része a megismerés, és csupán ez után az állomás után haladhat előbbre. 
A poétikák alapja a megismerés. A poétikák összegezik a költői szerkezeteket.

Véleményem szerint, az irodalomtörténész munkája felgyorsítja a költői megismerés előretörését. 
.Az OPOJAZ-ban arról beszéltünk, hogy mi nem lelepleztük a művészetet, hanem elemeire szereltük 
szét. És nem kell türelmetlenkednünk a vizsgálat befejezésével. A boncolatlan anyagban új szerke
zetek ígérete rejtezik.

A. Zsolkovszkij és J. Scseglov tanulmányának („Strukturális poétika -  teremtő poétika”, Vopro- 
szi Lityeraturi, 1967. 1.) mottójában örömmel olvastam: „A Szimfonetta, 1914-es változatában 
nem nagyon elégített ki, ezért az egészet elemeire szedtem szét és újra összeállítottam...” (Szergej 
Prokofjev : ,,Önéletrajz” . )

Nemcsak Prokofjev döntött így a művészet és a megismerés viszonyáról.
Az irodalomtörténészek gyakran hangsúlyozzák az irodalomtól való függetlenségüket, és azt emle

getik: nem kell halnak lenni ahhoz, hogy valaki az ichtiológiával foglalkozhasson. Ezzel nem értek 
egyet. Nem értek egyet mégpedig azért, mert én magam hal vagyok, író és irodalomtörténész egy- 
személyben, benne élek a művészetben. Hogy mélyen vagy kevésbé mélyen -  ezt mások döntik el.

A mi szovjet korszakunk jelentős teoretikusának tartom Szergej Eizensteint. Zseniális rendező 
volt. Megláthatta munkájának eredményét a filmvásznon ; filozófus volt, átélte a csodát és leellenő
rizte;, hitelesítette azt. Elméleti munkáiból három kötet már megjelent. Most adják ki a negyedik 
kötetet. Összes művei, a forgatókönyvek változataival, az ötletekkel, a megvalósítatlan maradt 
tervekkel, valószínűleg hat vaskos kötetet töltenek meg. Most írom Eizenstein életrajzát. Meglehet, 
sikerül valamit még világosabban látnom. Egy dolgot azonban már most tudok: a művészet a 
korhoz kötött, azaz aktuális és vitákban születik. Minden kísérlet, mely a mai napot akarja meg
fejteni számunkra -  kísérlet arra, hogy meggyorsítsuk a napfelkeltét.

Csupán megírni az életet -  ezt nem akartuk. Részt akartunk venni az új élet megteremtésében.
Az OPOJAZ századunk első negyedében működött. Az európai tudomány sok megállapításunkat 

elfogadta, megközelítőleg ötven év múltán. Ez nagy idő. Közben a munka évtizedei múltak el. 
Ha ma nem értenek egyet velem, remélem, hogy húsz év múlva egyetértenek. Sajnos, aligha lesz 
akkor már lehetőségem személyesen elbeszélgetni Önökkel.

( E. Fehér Pál fordítása )
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■Á llásfoglal ás
PACH ZSIGMOND PÁL

Molnár Erik társadalomtörténet-írásáról
(A M agyar T örténelm i T ársu la t centenárís ülésszakán 1967. V II I .  23-án  elhangzott felszólalás)

A felszabadulás óta eltelt időszak hazai történet
írás-történetének — amelyről Pamlényi Ervin 
előadása érzékletes képet nyújtott -  aligha van 
markánsabb alakja, jelentősebb egyénisége a kö
rünkből immár egy éve eltávozott Molnár Erik
nél; aligha van történetírásunkra termékenyeb
ben ható műve két társadalomtörténeti köteté
nél : az Árpádkort, illetőleg a Mohács előtti tör
ténetünket tárgyalóknál.

A magyar társadalom története — ezt a címet adta 
köteteinek; tudatosan társadalomtörténetet kívánt 
írni.

Első kötete első együttes kiadásának elősza
vában erről így ír: „e munka tárgya a magyar 
társadalom történetének legkorábbi szakasza. 
Ehhez képest bemutatja az ősi osztálynélküli 
társadalmat, annak felbomlását, s a helyén lét
rejött osztálytársadalmat”. Szemléletének „alap
ja a társadalom törvényszerű szerkezete és 
fejlődése... Új benne... az, hogy elsőnek al
kalmaz egy meghatározott tudományos mód
szert a forrásanyag feldolgozásánál. Ez vonja 
maga után tárgyalásmódjának gyakran pole
mikus formáját, azokkal szemben, akik e mód
szer szerepét eljátszottnak hirdetik.”1 Nyílt és 
világos beszéd ez az 1944 januári keltezésű elő
szóban: a társadalomtörténeti munka célja a 
történelmi materializmus a magyar történe
lemre való alkalmazhatóságának bizonyítása, — 
a gazdasági viszonyok meghatározó szerepének 
kimutatása, — a társadalom törvényszerű szer
kezetének és fejlődésének ábrázolása, -  annak 
feltárása, hogy az osztálytársadalom és állam ki
alakulásáról, szélesebben: a társadalmi formá
ciók váltásáról szóló marxista tanítás a kulcsa a 
magyar társadalom sajátos és egyedi fejlődés- 
menete megértésének is.

Aligha kell bizonygatni: mindez forradalmi 
fordulatot jelentett a magyar történetírásban, — 
olyan fordulatot, amelyhez csak Révai József
nek újabbkori történetünkről, kivált 1848-49- 
ről adott elemzése fogható.

S hadd idézzünk még egy mondatot Molnár

Eriktől, — immár második társadalomtörténeti 
kötetének előszavából. A részproblémák „reális 
kapcsolataikban s így teljességükben csak akkor 
vetődnek fel -  írja -, ha figyelmünket az egész 
történeti fejlődésre fordítjuk. A rész csak az 
egészben, az egésszel való összefüggésben vilá
gosodik meg.”2

A társadalomtörténeti szintézisnek az idézett 
megállapításban jelzett igénye nemcsak arra 
vonatkozik, hogy a szerző egész történelmi kor
szakok összefoglaló áttekintésére vállalkozott, 
hanem arra is, hogy a társadalom egész életműkö
désének történetét tűzte céljául tanulmányozni, 
a társadalom egész életfolyamatát: a termelő
erőktől, a gazdasági alaptól -  az osztálystruk
túrán keresztül -  egészen a felépítményi jelen
ségekig.

E körben nincs szükség szólni ez átfogó cél
kitűzés nagyszabású megvalósításáról; nincs 
szükség méltatni általános és részleteredményeit, 
szempontjait. Mindez történettudományunk
nak ma már közkincse, árpádkori történetírá
sunknak marxista alapvetéséhez tartozik, -  még 
akkor is, ha az első társadalomtörténeti kötetről 
összefoglaló értékelés mindazóta sem jelent meg.

Éppen ez a tény, az első kötet elvitázhatatlan 
historiográfiai jelentősége engedi meg, hogy 
ezúttal csupán egy megjegyzésre szorítkozzam, 
éspedig -  éppen Molnár Erik szelleméhez mél
tóan -  kritikától nem mentes megjegyzésre. 
A nagyszabású mű rendkívüli szabatossággal, 
logikus következetességgel fejti ki a meghatáro
zó hatást, oksági kapcsolatot a gazdasági vi
szonyoktól egészen a felépítményig, odafelé ; de 
hogy -  képletesen szóljak -  még nem járja be 
ezt az utat ugyanilyen következetességgel, mély 
elemzéssel visszafelé; még nem szentel ugyan
ennyi teret, elmélyedést a felépítményi jelen
ségek visszahatásának.

Molnár Erik történetírói fejlődésének, a tár
sadalomtörténetről alkotott felfogásának és meg
valósító gyakorlatának következő etapját, éppen 
ebben a tekintetben, az első kötet második, át
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dolgozott kiadása és a vele szinte egyidőben, 
ugyancsak 1949-ben, megjelent második társa
dalomtörténeti kötet jelzi.

Ha — mint a szerző annak idején egy heves 
légkörű vitaülésen megjegyezte — első kötete 
voltaképpen kritika nélkül maradt, illetőleg egy 
Kossuth-díj volt a bírálata, akkor második kö
tete már széles körű vitát, éles reagálást váltott 
ki. Ez volt a fordulat éve után a marxista 
történettudomány első emlékezetes vitája, első 
úgynevezett „Molnár-vitája” — longus post hoc 
ordo sequitur idem decus petentium -, s maga 
is serkentő szerepet vitt történettudományunk 
fejlődésében.

Ma már azonban -  sőt nemcsak ma, hanem 
jó néhány év óta-az is világos előttünk, hogy ez 
a vita nemcsak a marxizmus uralomrajutását 
jelezte történetírásunkban, hanem azt is, hogy 
a marxista elméletet dogmatikus vonások ter
helték meg; világos, hogy a vita számos meg
állapítását revideálni kell, éspedig Molnár Erik 
javára.

E feladatot ellátni -  mi helytálló, mi nem az 
akkori kritikából -  persze meghaladná a jelen 
hozzászólás kereteit. Most csupán egyetlen 
mozzanatot érintenék : mit jelentett az első kö
tet második kiadása és a második kötet Molnár 
Erik történetírói fejlődésében, a társadalom- 
történetről alkotott felfogásának további érlelő- 
désében?

Ügy ítélem meg, igen fontos állomást: a visz- 
szahatások, kölcsönkapcsolatok dialektikus elem
zésének fokozott igényét s valóra váltását.

Főleg a felépítményi jelenségek egyik csoport
jára : a politikai felépítményre áll ez.

Idézzük az első kötet második kiadása elő
szavának -  amely lapidáris tömörséggel veszi 
számba a módosításokat az első kiadáshoz ké
pest -  egyik passzusát: „A munka, átdolgozott 
formájában, ... az államnak az osztálytársada- 
lom kialakításában jelentős szerepet juttat. A 
magyar államban, amely, mint osztályállam, 
az ország meghódított őslakosságának s a be
hurcolt rabszolgáknak a fékentartására jött lét
re, a magyar dolgozók osztályalávetésének az 
eszközét látja”.3 S a mű valóban a korábbinál 
jóval nagyobb figyelmet szentel az állam szere
pére a dolgozó szabadok alávetésében, a poli
tikai felépítmény hatására az osztályviszonyok 
kiteljesedésében. Ha a szerző műve első kiadásá
ban arra a kérdésre koncentrált: a gazdasági
társadalmi fejlődés, az osztályviszonyok kiala
kulása hogyan tette szükségszerűvé az állam- 
alapítást, -  most ehhez a vele szorosan össze
függő másik kérdés részletesebb kifejtése tár

sult: az államalapítás, az újtípusú politikai fel
építmény megjelenése hogyan hatott vissza az 
alapra, hogyan vált maga is a feudális osztály
társadalom kibontakozásának előrelendítőjévé,

S ez a dialektikus, az anyagi viszonyok és a 
politikai felépítmény kölcsönhatását érzékeltető
szemlélet jut kifejezésre a társadalomtörténeti 
mű második kötetében is. Gondoljunk csak rá, 
milyen figyelmet fordít rendiség és centralizá
ció problémájára, a mátyási monarchia értel
mezésére, ennek gazdasági és osztályfeltételeire, 
egyben visszahatására a gazdasági és osztályfel
tételekre. Társadalomtörténeti módszertanának,, 
a marxista metodológia konkrét alkalmazásának 
további gazdagodását jelenti ez, -  még akkor is,, 
ha az egész kérdéskört persze nem tudta vég
legesen lezárni, s egyes értékelései utóbb tovább
fejlesztést vagy helyesbítést tettek szükségessé.

Ha végigtekintünk a második kötet hatalmas 
anyagán, gondolatokban rendkívül gazdag elő
adásán, talán egy, általánosabb jellegű hiány ér
zete merülhet fel bennünk: a gazdasági alapot 
és osztálystruktúrát vizsgáló, s immár politikai 
felépítményre, illetve annak visszahatására is ki
terjedő fejtegetések mellett -  miként az első kö
tetben is -  kisebb súllyal szerepelnek vagy éppem 
hiányoznak az ideológiai felépítményt vizsgáló
fejezetek, eszmetörténeti elemzések.

Aligha tévedünk tehát, ha Molnár Erik tör
ténetírói pályájának, a társadalomtörténetről 
vallott felfogása és gyakorlata további kristá
lyosodásának harmadik nagy állomását abban az 
időszakban látjuk, amikor figyelmét egyre szé
lesebben terjeszti ki ideológiatörténeti problé
mákra is, amikor -  kritikusan és önkritikusan -  
ismételten szóvá teszi: „eddigi történetírásunk 
egyik gyengéje, hogy elhanyagolja az ideológiai 
tényezők vizsgálatát.”4 -  Erre az 1956-ot követő
években, életútjának utolsó évtizedeiben kerül 
sor.

Persze nem előzmények nélkül. Már az 50-es. 
évek első felében — amikor második társadalom- 
történeti kötetének, jogos érzése szerint, túlzott 
kritikája a harmadik kötet már folyamatban lé
vő munkálataitól eltérítette -  a filozófia, a „nagy 
teória”, a történelmi materializmus (marxista 
tevékenységének másik nagy területe) felé for
dul. Mindig is szíve, érdeklődése tárgya volt ez. 
(gondoljunk csak korábbi, Dialektika című mun
kájára), de most kettősen az. A kritikát, mégha 
túlzott is, elsősorban úgy értelmezi: ismét a 
klasszikusokhoz kell fordulnia, hogy további ösz
tönzéseket nyerjen a materialista történetszem
lélet problémáinak elméleti kimunkálásához és. 
konkrét alkalmazásához.
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Ezirányú újabb vizsgálódásaiból születő mű
veiben (A történelmi materializmus ideológiai előz
ményei, A történelmi materializmus filozófiai alap
problémái, Dialektikus materializmus és társadalom- 
tudomány) már egyre nagyobb teret nyer a tu
datformák történeti értelmezése, a társadalmi 
pszichológia és ideológiai kérdései. És már ekkor 
erősen foglalkoztatja a nacionalista ideológia 
szerepe, a történeti szemléletünkben megbúvó 
ilyen színezetű maradványok.

A döntő lökést azután az 1956-os időszak ad
ja meg: a burzsoá múltból örökölt, revizionista 
és dogmatikus forrásokból táplált nacionalizmus 
felburjánzása, az eszmei elbizonytalanodás je
lenségei, a nacionalista ideológia jelentékeny 
befolyása.

Hogyan következnek be -  teszi fel magának a 
kérdést — olyan történelmi szituációk, amikor 
egyének és csoportok, akárcsak ideiglenesen is, 
nem osztályhelyzetüknek, osztályérdekeiknek, 
megfelelően, hanem ellenkezőleg cselekednek; 
amikor a léttudat meghatározottság hosszabb- 
rövidebb időn át bizonyos körön belül nem ér
vényesül; amikor az ideológia nem tükrözi, ha
nem elfedi a létérdekeket és osztályviszonyla
tokat; amikor a tudat „átmenetileg elszakadhat 
osztályalapjától, és átmenetileg... a cselekvést 
meghatározó önálló erővé válhatik.”5 -  így jut 
el a hamis tudat marxista kategóriájához.

Hamis tudatnak (Marx és Engels nyomán) 
egyrészt azt nevezi, amikor „a történetileg cse
lekvő emberekben nem válnak tudatossá össze
ütközéseiknek valódi, anyagi hajtóerői”6, vagyis 
nincsenek tudatában annak, hogy voltaképpen 
meghatározott osztályérdekeket képviselnek ; 
másrészt azt, amikor a tudat nem tükrözi adek- 
vát módon a létet, az osztályhelyzetet, az anyagi 
érdekeket, hanem felemásan, eltorzítva, vagy 
éppen feje tetejére állítva, áltató, osztálymeg
tévesztést szolgáló ideológiai alakzatként.7 Ilyen 
eredetűnek tekinti azoknak a dolgozó embe
reknek a magatartását, akiknek tevékenysége 
öntudatlanul, más szóval : hamis tudati elemek
től — köztük nacionalista elemektől -  befolyásol
va, a szocializmus érdekei ellen irányul.8

A hamis tudat formáit is figyelembe véve 
vizsgálja tehát újabb tanulmányaiban a törté
nelmi cselekvés keletkezését.

A társadalmi jelenségek, történelmi cselek
vések alapvetően gazdasági meghatározottsá
gúak, de nem vezethetők le mechanikusan az 
anyagi érdekekből. Mert mindennek, ami az 
embert mozgatja, -  hangsúlyozza Engels téte
lét — a fejen kell keresztülmennie, az anyagi haj
tóerőnek eszmei motívumokká kell alakulniok,

hogy tettre váltódjanak9, -  ideológiák nem rit
kán bonyolult labirintusán kell utat találniok, -  
keveredve régi, már idejét múlt, korábbi objek
tív viszonylatokat tükröző, társadalmi alapjukat 
vesztett, mégis megrögződött gondolatokkal, -  
vegyülve más osztályoktól származó, más szoci
ális talajról sarjadt tudati elemekkel; a szo
ciológia nyelvén azt is mondhatjuk: megrögző
dött vagy átvett értékrendszerekkel és maga
tartásnormákkal; s mint a szociológusnak a je
lenre nézve, úgy a történésznek a múltra nézve 
ezt is, e bonyolult transzmissziókat is ki kell 
bogoznia.

És Molnár Erik mint történész a múlt felé 
fordul, hogy genezisétől próbálja nyomon követ
ni a magyar társadalom ideológiai alakulását : 
Molnár Erik mint történész a múlt felé fordul, 
hogy megírja társadalomtörténete első s máso
dik köteteinek és a félbeszakadt harmadiknak, 
nagyrészt hiányzó ideológiatörténeti fejezete
it, — hiszen „az ideológiai fejlődés ismerete nél
kül a történeti fejlődést nem lehet teljesen meg
érteni, a maga teljességében átfogni.”10

Ideológiai kérdések a feudalizmusban -  ezt a címet 
viseli egyik átfogó írása, amely mintegy beve
zeti történetszemléletünk nacionalista marad
ványaival kapcsolatos vitacikkeit, — egyben azt 
a legújabb és sajnos immár legutolsó Molnár
vitát, amelynek utóhullámai mindmáig gyűrűz
nek, s amely (túlhajtásaival, vitatható meg
állapításaival együtt is) megint csak hosszú 
időre pezsdítette fel, mozgatta meg marxista 
történettudományunkat.

Megírja tehát a korábbi köteteiből nagyrészt 
hiányzó ideológiai fejezetek vázlatát, alapve
tését, hogy társadalomtörténeti művét igyekez
zék teljessé tenni.

De lássuk világosan. Itt nem valami formális
didaktikus értelemben való teljessé tételről van 
szó : a gazdaságtörténeti, az oí.stáfystruktúráról és 
politikai viszonyokról szóló fejezetek egyszerű ki
egészítéséről az addig elmaradt ««metörténeti 
fejezetekkel. Arról sincsen szó, hogy valami ön
magában álló kultúrtörténet vagy ideológiatör
ténet művelésében látná a magyar történészek 
vagy szűkebben a Történettudományi Intézet 
feladatát, mintegy részben kisajátítva az iroda
lomtörténészek vagy a filozófia-történészek ter
rénumát. Még kevésbé van szó bárminő elvi 
engedményről a következetes, hajlíthatatlan 
marxista álláspontból a gazdasági viszonyok el
sődleges szerepéről, a materialista monizmus- 
ból. Szó sincs bármiféle engedményről valami
lyen hajlékony eklekticizmus vagy éppen homá
lyos dualizmus felé, amelynek veszélye néha ott

48



kísért még a kifejezetten marxista törekvésű 
társadalomtudományi-szociológiai vizsgálódá
sokban is, csakúgy, mint társadalomtörténeti 
fejtegetésekben, -  hogy csupán a közelmúltban 
megjelent Max Weber-fordításkötet e tekintet
ben is tanulságos előszavára utaljak.

Molnár Erik felfogásában még árnyéka sincs 
az ilyféle elméleti engedékenységnek. „A mar
xizmus az osztályérdekeknek, az anyagi érde
keknek tulajdonít elsőrendű fontosságot a tör
ténetben”, „bennünket történészeket elsősorban 
az anyagi osztályharc, az anyagi érdekellentétek 
kérdései érdekelnek” -  hangsúlyozza lépten- 
nyomon ideológiatörténeti fejtegetéseinek kap
csán is.11

Miről van tehát szó? A történelmi-társadalmi 
mozgás bonyolult mechanizmusa nyomon kísérésé
nek igényéről, a dialektikus történetszemlélet 
teljesebb, finomabb kifejtéséről, alkalmazásáról. 
Arról, hogy a társadalmi cselekvések egyének és 
osztályok történelmi magatartását, végső soron 
és alapvetően gazdasági rugók határozzák meg, 
de az anyagi érdekeknek ideologikus-tudati for
mákat kell ölteniök, hogy egyéni és társadalmi 
cselekvéssé érlelődjenek, tetté váljanak. A tudat
formák pedig nem feltétlenül tükrözik adekvát 
módon az anyagi létet, hanem bonyolult köz
vetettségekkel, áttételekkel, átvételekkel. Kö
vetkezésképpen a marxista történésznek, a társa
dalomtörténet kutatójának nem lehet úgy eljár
nia, hogy csupán az objektív osztályviszonyla
tokat rekonstruálja a történeti forrásokból gaz
dagon, széleskörűen, s aztán ebből elméletileg 
vezesse le az azoknak megfelelő tudatformákat, 
-  hanem ugyanolyan beható kutatást kell foly
tatnia az ideológiák történetére, -  teljes széles
ségében kell feltárnia az osztályok és rétegek 
tudatvilágát, pszichikumát: az osztályhelyze
tüknek megfelelő, adekvát vonásokkal, valamint 
az inadekvát mozzanatokkal, megkövesedett, 
vagy más osztályoktól átvett, illetve más osztá
lyok által rájuk kényszerített, kevesebb vagy 
több sikerrel propagált eszmei elemekkel, ideo
lógiai hatásokkal.

Az ideológia a társadalmi élet olyan sajátos 
szférája, amelyben széles lehetősége van a más 
szociális talajról sarjadt képletek hatásának, 
szétáramlásának, átvételének, illetőleg szándé
kos átvitelének. Persze abban, hogy egy társa
dalmi osztály, réteg vagy egyén mit és hogyan 
vesz át a más szociális eredetű ideológiai ele
mekből, jelentős részben saját osztályhelyzetétől 
függ. Ámde az osztálytársadalmakban az ural
kodó osztály anyagi hatalmával együtt ideoló
giai hatalommal is rendelkezik: „Az uralkodó

osztály gondolatai minden korszakban az ural 
kodó gondolatok” , -  idézi Molnár Erik többször 
is a Kommunista Kiáltvány tételét’2. A mar
xista történésznek tehát, amikor a társadalmi 
osztályok, rétegek tudattartalmait rekonstruálja 
a feudális vagy a tőkés társadalom fejlődésének 
meghatározott szakaszán, egyben feladata szét- 
különböztetni : mi az elnyomott osztályok gon
dolatvilágában az osztályhelyzetükből sarjadó, azt 
tükröző eszme, -  mi az uralkodó osztályok (ural
mi helyzet által alátámasztott) ideológiai ráha
tása, -  s hogyan próbálják az elnyomottak az 
őket ért eszmei befolyásolásból származó ideoló
giai elemeket a maguk képére formálni, a maguk 
objektív helyzete, osztályharca követelményei
hez idomítani. Mindezek az elemek együtt alkot
ják a történelmi cselekvés ideológiai motivációját.

Ebbe a nagy összefüggésbe helyezi el tehát 
Molnár Erik az „eszmei tényezőt”, így állítja a 
társadalomtörténet egészébe az ideológiatörténe
tet. A társadalomtörténésznek, aki társadalmi 
osztályok és rétegek cselekvésének, történeti ma
gatartásának rugóit a maguk teljességében kí
vánja feltárni, kettős feladata van. Egyrészt a 
politikai, filozófiai, vallási, jogi és egyéb tudat
formák mögött, az eszmék burkában meg kell 
látnia és fel kell tárnia a végső soron meghatá
rozó anyagi-gazdasági hajtóerőket. Másrészt a „le- 
hántott” ideológiai burkokat, tudatformákat 
magukat is a magatartás olyan közvetlen eszmei 
mozgatóinak tekintenie, amelyek hozzájárulása 
révén születik a tett, a történelmi-társadalmi 
cselekvés.

Az eszmei köntösben a gazdasági meghatáro
zottság felderítése, egyben a gazdasági megha
tározottság bonyolult ideológiai közegen, sok
rétű kölcsönhatásokon át történő érvényesülésé
nek felderítése (amikor az okozat maga is okká, 
a cselekvést meghatározó erővé válik) — ez a mar
xista ideológiatörténeti kutatásnak (a történésztől 
önálló munkát, egyben az irodalomtörténészek
kel, filozófusokkal és más társadalomtudósokkal 
való életteljes együttműködést megkívánó) tár
sadalomtörténeti jellegű feladata.

Molnár Erik ezt az elvi álláspontját nyomta
tásban kiadott munkáin túlmenőleg is kifejtette. 
A Történettudományi Intézet Tudományos Ta
nácsa 1962 végén vitaülést tartott a társadalom- 
történeti kutatás feladatairól, módszereiről. Az 
előterjesztésben és a vitában a marxista társa
dalomtörténet tárgyának különböző, szélesebb 
és szűkebb értelmezései nyertek kifejtést. A leg
átfogóbb interpretációt Molnár Erik a követ
kezőképpen fogalmazta meg13: „A társadalom- 
történet a társadalom fő folyamatának története.

4 Kritika 49



Marxista szellemben ez azt jelenti: az osztályok 
fejlődésének, az alapvető osztályok és a közbeeső 
osztályok, rétegek és ezek kölcsönhatásának és 
fejlődésének története. Ez a fogalmazás kimeríti 
a gazdasági, politikai, ideológiai történetet is... 
Szakítani kellene azzal az eddigi magatartással, 
hogy fejből konstruált ideológiát tételezzünk, 
ahelyett, hogy a történeti forrásokból igyekez
nénk azt a történeti valóságnak megfelelő helyre 
állítani. A társadalomtörténeti kutatás egyik fel
adatának az osztályok és rétegek ideológiájának 
kutatását kell kitűzni. Itt rendkívül nagy szerepe 
van az irodalomnak, művészettörténetnek stb. 
Jobban rájuk vagyunk utalva — ebben az eset
ben — mint fordítva.”

Ez a formulázás ma is helytálló, vitathatatlan, 
-  ma is programot nyújt Társulatunknak, mar
xista társadalomtörténet-írásunknak.

j e g y z e t e k

-  1. A magyar társadalom története az őskortól az 
Árpádkorig. Bp., 1945. 3-5. old. -  2. A magyar 
társadalom története az Árpádkortól Mohácsig. Bp., 
1949. 5. old. -  3. A magyar társadalom története az 
őskortól az Árpádkorig. 2. kiadás. Bp., 1949. 5. old.
-  4. Ideológiai kérdések a feudalizmusban. Törté
nelmi Szemle, 1961. 10. szám. — Lásd: Vita a 
magyarországi osztályküzdelmekről és függetlenségi 
harcokról. Bp., 1965. 29., 44. old. (A továbbiak
ban csupán erre, a vitacikkeket egybegyűjtő kö
tetre hivatkozunk.) -  5. Ugyanott, 73, 75. old.
-  6. Ugyanott 68., 96. old. -  7. Ugyanott 45. old. 
- 8 .  Vö. ugyanott, 1. old. — 9. Ugyanott, 64., 
29. old. -  10. Ugyanott, 29. old. -  11. Ugyanott, 
72., 75. old. -  12. Ugyanott 34., 46., 94., 144. 
old. — 13. Gyorsírásos jegyzőkönyv, 10. old.

: Dokum entum  _
M ilyen vers írassék?
(József A ttila kritikai szemléletéről)

„ ...N em  szükséges, hogy én írjak 
verset, de úgy látszik szükséges, hogy 
vers írassék, különben meggörbülne a 
világ gyémánttengelye”

Ügy toppant be a szigorú ítészek, a hajthatatlan és hajlékony műbírálók, a szorgos filológusok 
közé is — olyan nyílt szóval, olyan ellenállhatatlan, kamaszos lendülettel -  mint a költők közé : 
„én, József Attila, itt vagyok! ” . Egyik esztétikai előadását ezekkel a szavakkal fejezte be: „Úgy 
vélem mégis, hogy a művészet körüli évezredes herce-hurcát és tarka zűrzavart már ezzel a válasz - 
szal is nyugalomra sikerült intenünk.” Huszonhat éves volt ekkor.

Bírálatainak, kritikai dolgozatainak hangja éles, nemegyszer nyers, mondatai kihegyezettek. 
Mi sem állt távolabb tőle, mint a körmönfont fogalmazás, a ravasz óvatoskodás. Heves vitázó haj
lama, lobbanékonysága gyakran fogas kérdések elé állítja az irodalomtörténetet, néhol kényelmet
len helyzetbe is hozza irodalmi, irodalompolitikai vonatkozásokban. Ezért többen fölvetették már, 
hogy miként viszonyulnak bölcseleti, esztétikai művei a költészetéhez, egyenértékűek-e vele, vagy 
csupán a szerényebb képességű öccs szerepe jut nekik? Fölvetették azt is, hogy vajon nem a neuró
zis vezette-e tollát, akkor, amikor olyan kérdésekben nyilatkozott, amelyekben, ha nem nyilatko
zott volna, talán egyszerűbb lenne az utókornak illően méltatnia. Természetesen a tisztelet nem 
szinonimája a kritikátlanságnak, s egy nép akkor becsüli igazán nagy íróit, ha éber figyelemmel 
olvassa műveiket. Mégis : nem a rosszul értelmezett hagyománytisztelet hangja szólalt meg azok
ban az irodalomtörténészekben, esztétákban, akik a József Attila kritikai kiadás III. kötetének 
megjelenése után és azóta, a megújuló vitákban a költő elméleti műveit a magyar marxista iro
dalmi gondolkozás maradandó alkotásai közé sorolták. Kritikái pedig elméleti, publicisztikai írásai 
között is a legkerekebb egészet alkotják: korának minden fontosabb irodalmi kérdéséhez hozzá
szólt; kritikai szemlélete nem szorul kiegészítésre, töretlenül bontakozik ki bírálataiból.

Első nagyobb kritikai tanulmányával azonnal a kor irodalmi harcainak elevenébe vágott bele.
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Ady-vízió címmel hozzászólt A Toll nevezetes, 1929-es vitájához. Politikus és taktikus írás volt ez -  
politikus és taktikus, mert nem politizált benne. Nem a forradalmár Adyról szólt, hanem „csak” 
a költőről. Ady versalkotó módját, nyelvi eszközeit, képeinek immanens rendszerét elemezte, a 
műhelyt, az alkotófolyamatot, amelyben versei fogantak. Saját fegyvereit szegezte Kosztolányi 
mellének, és az esztétika mezején gyűrte le a „homo aestheticust” . Állásfoglalása azt tükrözte, 
hogy ő értette meg a legmélyebben A Toll vitájának a lényegét, Kosztolányi cikkének valódi szán
dékát. Ö értette meg a legmélyebben azt, hogy Ady költői nagyságának detronizálása a forradal
már Ady lejáratását jelentette volna. Tanulmányát így együtt kell olvasnunk egy évvel később 
írott versével, az Ady emlékezetével : a tanulmány és a vers kiegészítik egymást. Mégis hibát követ
nénk el, ha József Attila viszonyát nagy elődjéhez csupán e két mű alapján próbálnánk megraj
zolni, figyelmen kívül hagyva a Forrás a sivatagban, az Ahogy azt a nagy Móricz elképzeli és az Uj 
Szellemi Front c. cikkeinek egyes megjegyzéseit Ady eszmei ellentmondásairól, polgári forradalmi- 
ságáról. Mert József Attila nemcsak elődjének tartotta Adyt, hanem öntudatosan hirdette azt is, 
amiben túljutott rajta.

Az Ady-vízió egyben a Nyugathoz való viszonyának első fontos dokumentuma is volt. Koszto
lányi mellett Ignotusszal, Fenyő Miksával és Babitscsal is polemizált -  Babitsosai a leggúnyosab
ban, legélesebb hangon. Alig fél évvel később pedig, ugyancsak A Toll hasábjain megjelent Babits 
elleni híres támadása, Az istenek halnak, az ember él, amely minden bizonnyal a magyar irodalom- 
történet legkegyetlenebb és legdurvább hangú kritikái közé tartozik. Mi indíthatta megírására? 
Talán csak a személyes bosszú a Nyugatban róla megjelent bírálatért? Csak kicsinyes riposzt lett 
volna? Vagy hetyke polgárpukkasztás? Vagy már hosszú ideje lappangó elvi-művészi ellentétek 
hirtelen kirobbanása? A filológiai kutatások remélhetőleg fognak még további adatokat szolgál
tatni a kérdés megválaszolásához. Annyi azonban már most is bizonyos, hogy József Attila cikké
nek módszere és ezen keresztül taktikai meggondolása azonos volt Kosztolányi Ady-revíziójával : 
lehet-e a magyar irodalom vezére az, aki rossz verseket ír? Ö is a művészi érték devalválásával 
akarta trónfosztani a vezért. A módszer azonban őnála is hamis volt, ő is tévedett, miként Koszto
lányi, a kiragadott példákon őneki sem sikerülhetett a bizonyítás. Hiába emelte ki biztos kézzel 
Babits kötetéből a gyengébben sikerült sorokat, hiába elemezte képeit, hasonlatait, jelzői i a vers
írás technikájának tökéletes birtokában levő költő minden ismeretével. A puszta formai elemezés 
a tartalmi vizsgálat nélkül nála sem vezethetett célhoz. A tartalmi szintézis nélküli forma-analízis 
olyan kritikai módszer volt, amely szögesen ellentmondott az éppen ebben a tanulmányban föl
vetett esztétikai elveknek, amelyek a vers funkciójáról és „műalkotás bontatlan egészéről” szóltak.

Ez az alapjában elhibázott tanulmány, ma negyedszázad távolából, mégis magávalragadó olvas
mány. Egy varázslatos pillanatban ugyanis feltárja József Attila versalkotó műhelyének ajtaját, és 
olyan bepillantást nyújt alkotómódszerének rejtett titkaiba, amelyre ritkán találni csak példát. 
Az történik, hogy a szigorú kritikus mögül hirtelen előlép a költő, és félretéve a fogalmi bizonyítás 
eszközeit, merész mozdulattal átkölti Babits egyik rossznak tartott szakaszát. Vessük össze a két 
első versmondatot. Ez a babitsi kép:

A csupasz fák csúcsa mint tűk hegye bök be 
az égi Jlanellba :

így alakul át József Attila arcmására :

Csupasz fák gémberedő ágát 
puha gyolcs-ködbe csavarja, fedi :

A változás nemcsak ritmikailag lényeges, hanem tartalmilag is, nemcsak az emjámbement válik 
szelídebbé, hanem a kép is. József Attila költészetében ugyanis nem acsarkodnak egymásra a ter
mészet tárgyai, őnála, ha megnézzük az ebben a költői korszakában született verseket, ilyen sorokat 
olvashatunk : „.S' a köd szoptatós melle buggyan \ a ráncos szoknyája hegyek közt”. -

Nála a fák ágai nem böknek bele a légbe, legfeljebb : „A lég \ finom üvegét \ megkarcolja pár hegyes 
cserjeág.”

A kétféle képrendszer mögött a költői látásmód, a világszemlélet különbözősége húzódik. Az a 
mód, ahogy József Attila átalakította Babits sorait, arra a tudatos törekvésre vall, hogy költészeté
ben a természet a szépséget, a jóságot, a harmóniát szimbolizálja, azt, amitől megfosztották az
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embert. Az ő verseiben nem a „világ” rossz, ember és természet együtt, hanem egy adott kor konk
rét társadalmi viszonya, amely elől nem lehet elmenekülni a téli táj csendjébe.

A Babits-kritika fordulópontot jelentett kritikai munkásságában. Bírálatai ezután elmélyültek, 
esztétikai nézeteinek hű kísérőivé szegődtek, művészetelméletének gyakorlati anyagává váltak. 
Elméleti-esztétikai gondolatainak egyre pontosabb megfogalmazásával egyidőben, mélyrehatóan 
megváltozott kritikai módszere is. A formai elemzés nem végcél, hanem kiindulás lett, a művek 
eszmeiségéhez vezető út. A műből indult ki, s elemzése mindvégig a művön belül maradt : nem 
az író szubjektív szándékát, lelkivilágának „rejtett” titkait kutatta, hanem az objektív tartalmat, 
a művészi formában megtestesülő anyagot. Híven megvalósította nézetét, hogy „a kritikus első 
célja, feladata volna annak megállapítása, hogy a szóbanforgó vers, kép stb. valóban műalkotás-e, 
vagy sem.” Az Irodalom és szocializmus című tanulmányában arról írt, hogy „a forma az a tevékeny
ség, amely szemléletileg folyik, amely szemléletünkben elébe áll. A tartalom pedig az a jelentés, 
amelyet a szemlélet számára szükséges forma a szemléleten át az értelemnek nyújt.” Ennek meg
felelően alakult kritikai módszere. A megismerés általános dialektikáját követve a szemlélet, az 
érzékelés — tehát a mű formája -  felől közeledett a fogalomalkotáshoz, a mű végső tartalmi elem
zéséhez.

Ennek a kritikai módszernek az alkalmazásával született Kosztolányi költészetéről írott bírálata, 
a magyar kritikai irodalom e remeke. Egyetlen vers, a tízsoros Őszi reggel elemzéséből bontotta 
ki benne Kosztolányi költészetének jellegzetességeit, és húzta meg társadalmi szemléletének határ
vonalát. Azok, akik a kritika művészi jellegének elvét vallják, akik úgy gondolják, hogy nagy kri
tikus csak nagy művész lehet, mert -  úgymond -  a műalkotás teljes megértéséhez, a kritika-íráshoz 
is művészi erő szükséges, azok e kis tanulmány olvasásakor a maguk igazát érzik bizonyítva. Pedig 
aligha a verset az ujja bögyében is érző költő szólalt meg benne csupán. Sokkal inkább a tudatos 
elvi kritikus, a műalkotás bontatlan egészének elvét hirdető esztéta -  ez vette észre Kosztolányi 
versében a jelzők (nehéz, sötétsmaragd; hatalmas, jáspisfényű) és a jelzett szók (szőlő; körte) 
ellentétét s az ellentét tartalmának kulcsát az utolsó előtti sor sóhajtásában: „Jobb volna élni”. 
Ebből az ellentétből először Kosztolányi alkotómódjára, verseinek sajátos „álomtechnikájára” 
következtetett, majd a módszert szembesítette a költő hirdetett világnézetével: a homo aestheti- 
cusszal. Végül pedig a módszer és a hirdetett világnézet vizsgálatának szintéziseként visszajutott 
a műhöz, a mű mondanivalójában megtestesülő objektív világnézet társadalmi tartalmához. Ekkor 
azonban már kiszélesült az elemzés, s a kis tíz-soros versbe belefértek A szegény kisgyermek panaszai 
és a késői költemények egyaránt. Az Őszi reggel gyümölcsöstálán ott csillogott Kosztolányi egész 
lírája, a korai impresszionista versektől az Ének a semmiről-'щ.

A Kosztolányi-kritika az explication de textes hagyományainak marxista felhasználását példázta. 
József Attila a műbírálat olyan módszerét dolgozta ki benne, amely egyszerre tagadta az impresz- 
szionista, a szellemtörténeti és a dogmatikus kritikát, eszközeivel pedig a legalkalmasabb volt 
arra, hogy a rangos irodalmi ismeretterjesztés és az elvhű kritikai értékelés feladatát egyaránt 
ellássa.

József Attila kritikai tevékenységének nagyobbik felét azok a tanulmányai alkotják, amelyekben 
korának elvi, mai szóval „irodalompolitikai” kérdéseit vizsgálta. Míg az előbbi írásaiból a kriti
kus és esztéta szólt az olvasóhoz, ezekben a cikkekben a kritikus és a társadalmi publicista nyilat
kozott meg. De mindkét kritikai műfajban, az elemző bírálatban is és az elvi, publicisztikai kriti
kában is, írásainak alapvonása a proletár pártosság volt : ez volt vezérfonala, amikor Ady, Kosz
tolányi, Kassák Lajos, Mécs László verseiről, Tamási Áron novelláiról írt, amikor a szocialista 
irodalmat védelmezte Nagy Lajos művészetét méltatva -  és amikor a polgári irodalomtörténet 
osztályszempontjait elemezte, amikor állást foglalt az Üj Szellemi Front vitájában és akkor is, 
amikor öntudatosan visszautasította a szektás, rappista szellemű irodalmi platformtervezet vád
ját, amely fasisztának bélyegezte őt.

Publicisztikai kritikáiból a legelevenebb irodalmi térkép tárul elénk : alig volt kritikusa e kornak, 
akinél a frontok és határvonalak olyan élesen, olyan félreérthetetlenül rajzolódtak volna ki, mint 
őnála. S ha e maga készítette térképen megkeressük az ő helyét, úgy találjuk, hogy magányos sziget 
volt az irodalmi áramlatok és írói csoportosulások között. Egyaránt elhatárolta magát a „hivatalos” 
irodalomtól, a Nyugat polgári liberalizmusától és a népi írók reformizmusától. Bírálatainak a 
proletariátus osztályérdeke, a nemzetközi antifasiszta harc céljai és a tudományos szocializmus 
elmélete szabott mértéket. Bizonyságul hangjának tisztaságáról, ítéleteinek hajthatatlan kemény
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ségéről, kritikáinak megalkuvást nem ismerő társadalmi felelősségtudatáról álljon itt minden bő
vebb magyarázat helyett néhány idézet.

Egy francianyelvű magyar irodalmi antológiával kapcsolatban így írt a hivatalos magyar iro
dalompolitikáról: „...Tömörkény István Móra Ferenccel, az Ének a Búzamezőkről című, lélekrc- 
eszméletre mélyenható regény költőjével együtt, csak jegyzetben szerepel, és ott ketten összevéve 
öt sorocskát kapnak, életrajzi adataikkal egyetemben. Lehetetlen hát észre nem venni e könyvben 
is azt a minden téren érvényesülő, hivatalos, úri módszert, amely a magyarság zömét, a három
millió koldust, a parasztságot, meg a munkásságot a magyar közösség szellemi folyamatából ki
tagadni próbálja.” (Forrás a sivatagban; 1930).

Móricz Zsigmond utópista eszméit bírálva ekképpen jellemezte a Nyugatot : „Móricznak mind
végig igaza van ellenfeleivel szemben, és támadóival szemben védem is. Mert Móricz a tőkés 
polgári rend fegyvereivel hadakozik a hűbéri maradványok ellen. A huszonnégy esztendős Nyugat 
folyóirat kamaszkorából való eszméit hangoztatja mélyebb hangon, férfiasabb melegséggel, a maga 
módján, hogy ne mondjam magyarosabban. Csakhogy, mintha ez a férfiasság -  Móricztól füg
getlenül -  aggság volna. Mintha későn futna a kor munkába járó szépasszonya után -  akkor, ami
kor már tehetetlen.” (Ahogy azt a nagy Móricz elképzeli; 1931).

A népi írók mozgalmát végigkísérte bírálataiban a Bartha Miklós Társaságtól a Márciusi 
Frontig. Az ő nevét dicsérte az Új Szellemi Front legkeményebb és legigazibb kritikája: „Zilahy 
mozgalmát érték támadások a napisajtó részéről. S ő megérezve, hogy okfejtésével fogalmi ingo- 
ványon jár, védekezésül kitalálta, hogy azért kötelessége a »látható kormány« segítségére sietni, 
mert az éppen most vív a »láthatatlan kormánnyal«, nevezetesen »a papi birtok, a nagytőke és 
a világi nagybirtok hármasszövetségével«. Zilahynak, mielőtt ily kijelentéssel lepné meg olvasóit, 
illett volna tűnődnie a következőn : A nagytőke elleni küzdelemben a kormányzat természetes szö
vetségese volna a munkásság. Vajon miért a munkásság szervezeteinek jósol vészt és pusztulást a 
»látható kormány« elnöke? ... A papi és világi nagybirtok elleni harcban a kormány természetes 
szövetségese a mezőgazdasági munkásság és a kisparasztság volna. Vajon miért szavaztatta őket 
nyíltan a kormány? Vajon miért nem kapott nagy részük még így sem választójogot? A három
millió mezítlábas közül miért nincs egy is az országgyűlésben? ...Általában, ha nem csupán a re
form szóval jelzett fogalmat akarja megreformálni a kormány, hanem valóban az a törekvése, hogy 
oly formát alkosson a törvényhozás útján, amelyben a dolgozó nép -  a magyar nép ! -  életakarata 
jut kifejezésre, miért nem alapozza hatalmát demokratikus fordulattal a munkásnép tömegeire? 
Hogy én is lelkes híve lehessek a kormánynak, Gömbösnek, lelkesebb, mint ma Zilahyék!” (Új 
Szellemi Front; 1935.).

A Márciusi Frontot meleg hangon üdvözölte, a párt népfrontpolitikájának jegyében azonban 
kijelentette: ,,... én, aki társadalmi kérdésekben a tudományos szocializmus logikáját veszem irány
adóul, legfeljebb csak fegyverbarátjuk lehetek az új népieseknek, s az is csak addig, amíg valóban 
demokratikus és szociális, ha nem is szocialista követelésekkel megérdemlik a rokonszenvet. Nagyon 
sajnálnám, ha sok gyakorlati pontban megegyező közös követeléseinkért az új népiesek vonakodása 
miatt nem léphetnénk fel a jövőben együttesen...” (Van-e szociológiai indokoltsága az új népies iránynak?, 
1937.).

így vallanak írásai kritikai szemléletéről.
*

Utcát, lakótelepet, iskolát és úszódarut elneveztek már róla régen, évfordulóit is megüljük illőképp. 
Életművének teljes, tudományos felmérése, irodalomtörténeti, esztétikai, ideológiai elemzése azon
ban még csak az elmúlt esztendőkben indult meg komolyan. A készülő szintézisben bizonyára helye 
lesz kritikusi tevékenységének, mint ahogy helye kell, hogy legyen a magyar kritika történetében is. 
Mert ritka kritikusa volt századunknak: legjobb kritikai műveit egyaránt hitelesíti a történelmi 
igazság és a történelmi igazságot kifejező költészete. Harcos költő és harcos kritikus volt. Ezért nem 
olvashatjuk megrendülés nélkül 1936-ban írott sorait: „Én boldog pillanataimban gyermeknek 
érzem magam és akkor derűs a szívem, ha munkámban játékot fedezek fel. Félek a játszani nem 
tudó emberektől és mindig azon leszek, hogy az emberek játékos kedve el ne lankadjon, hogy azok 
a szűkös életfeltételek, melyek a játék kedvét és lehetőségét szegik, megszűnjenek. A diktatúrák 
légkörében divat »szép szónak« becsmérelni a szellemi humanizmusnak mindama megnyilatko
zásait, amelyeket rengeteg szenvedés és erőfeszítés hozott napvilágra, s amelyek művelődésünk
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elveiként lebegnek előttünk. Mi, amikor szép szóval akarjuk kifejteni azt az emberi öntudatot, 
amelyet a világszerte fellépő erőszak a lelkek mélyére kényszerít, nem ismerhetjük el a szellemi erő
szak fölényét azzal, hogy az általa kigúnyolt szép szótól megfutamodunk. Mi vállaljuk a becsmér
lést. »Szép szó«, magyarul nem fölcicomázott kifejezést, hanem testet öltött érvet jelent. A szép 
szó nemcsak eszközünk, hanem célunk is. Célunk az a társadalmi és állami életforma, melyben a 
szép szó, a meggyőzés, az emberi érdekek kölcsönös elismerése, megvitatása, az egymásrautaltság 
eszmélete érvényesül. Fellépésünkkel, írásainkkal, gondolatainkkal, értelmességre hivatkozó hitünk
kel az emberi egység igényét próbáljuk ismét életre hívni, a réginél fejlettebb egységre tartó hala
dottabb igényt, a modern, magamagát fegyelmező, rendbefoglaló szabadságot.”

Kenyeres %oltdn

K É P Z Ő M Ű V É S Z E T

írta: Németh Lajos

Uitz Béla művészete

Művészettörténetírásunk régi adósságai közé tartozik a hiteles Uitz-portré megrajzolása. Persze, 
nem is ígérkezik könnyű feladatnak. Uitz sokarcú művész, életművének több, gyakran ellentétes 
töltésű szakasza van : realista portrék után barokkos, klasszicizáló képek, a magyar aktivizmus konst
ruktív szellemű monumentalitása, a Tanácsköztársaság plakátművészetének lapidáris formanyelve, 
a kubizmussal elegy nyers expresszionizmus és a jó értelemben vett neoreneszánsz stílus egyformán 
összetevői ugyancsak impozáns életművének. Nehéz egybemarkolni e tartalmában és formájában 
ellentétes művek sorát és kihámozni belőlük a közös vonásokat. De talán még ennél is nehezebb 
tényszerűen számba venni Uitz oeuvre-jét, hiszen alig volt olyan magyar festő, akinek oly hánya
tott lett volna az élete, mint az övé. Negyedik gimnazista korában kizárták az ország összes közép
iskolájából, géplakatos inas lett, majd másodszori nekirugaszkodásra bejutott a főiskolára, ahon
nan azonban nemsokára távoznia kellett, mert összekülönbözött a mestereivel. 1914-ben az Ifjú 
Művészek Egyesületével állított ki a Nemzeti Szalonban, és már első bemutatkozását így üdvözölte 
Elek Artúr, a kiváló szemű kritikus: „Uitz nagy temperamentumú művész, rajzaiban igazi erő 
érzik. Kompozíciói még nem eléggé képszerűek, de ezt majd megtanulja. A közönség figyelmét 
szeretnők erre a fiatal emberre ráirányítani. Ha az élet túlságosan meg nem nehezíti fejlődését, 
nagy jövő vár reá.” (Az Újság, XII. -  1914. 38. sz. 12. L). És csakugyan, a következő évben már 
aranyérmet nyert San Franciscóban. Ezután következett a nagy fordulat, Uitz a TETT, illetve a 
MA köré csoportosuló avantgardeok közé csatlakozott, sőt a mindig vitára kész, hallatlanul im- 
pulzív fiatal művész csakhamar azok egyik szószólója lett. A Tanácsköztársaság alatt vállalt szerepe 
közismert. Plakátja szimbólummá nemesedett, megszervezte a Proletár Tanműhelyt. A bukás 
után börtön, majd emigráció volt a sora. 1920 októberében már Bécsben állított ki, freskóterveket 
készített, itt alkotta főművét, a Generali Ludd rézkarc-sorozatot és Komját Aladárral szerkesz
tette az Egység-et. Közben, 1921-ben részt vett a komintern moszkvai kongresszusán, ekkor lépett 
be a kommunista pártba. Ajánlói Kun Béla és Varga Jenő voltak. 1924-26 között Párizsban élt, 
kétszer is kiállított a Clarté-Szalonban. Díszleteket festett Gorkij-bemutatóhoz és „Contre la 
guerre impérialiste” címen albuma jelent meg, amelynek előszavát Marcel Cachin írta. 1926 
novemberétől a Szovjetunióban élt, Kirgiziában, Harkovban és Moszkvában festett nagyobb- 
szabású műveket, de mint Kun Béla közvetlen baráti köréhez tartozó emigránsnak, itt is elég 
hányatott volt az élete. Magától értetődő, hogy hiába volt különösen termékeny művész, munkái 
szétszóródtak és nagyszabású freskótervei közül a legtöbb csupán csak terv maradt.

*

Uitz Béla neve elsősorban a magyar aktivizmussal kapcsolatban, Nemes Lampérthtel együtt sze
repel a művészettörténeti kézikönyvekben. Jogos társítás. Bármilyen sokatígérőek, a maguk nemé
ben jól megoldottak is a fiatalkori realista stúdiumai, igazi énjére akkor talált, mikor csatlakozott
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az aktivizmushoz. Az elsőség Nemes Lampérthot illeti, az ő művei nyitották fel Uitz szemét is, 
művészete eredetibb és magvasabb. A Nyolcak utáni avantgarde hullám vezéralakja ezért Lam- 
pérth -  e megállapítás azonban nem csorbítja az aktivista Uitz művészi rangját, hiszen a hatás 
inkább csak szemet felnyitó volt, útjuk csakhamar el is tért, Uitz maga is új színekkel tudta gaz
dagítani az aktivizmust. A tízes évek végén Lampérth volt a magyar festészet legforradalmibb 
szellemű és jelentőségű alakja, hasonló feladatra vállalkozott, mint az Allegro barbarót komponáló 
Bartók Béla. Míg a Nyolcak túlnyomó része nem tudta megemészteni Cézanne, a kubizmüs, a 
fauves és az expresszionizmus friss hatását, és művészetükben a konstruktív monumentalitás az 
ornamentális átírás, a stilizálás könnyebb megoldása felé csúszott, Lampérth valóban új képépítési 
elveket keresett, és egyéni módon értelmezte a nemzetközi avantgarde eredményeit. A fény-árnyék 
ritmusképletre épülő kompozíciói csakugyan vaderejű ostinato-ütemre emlékeztetnek, a gruppí- 
rozás, a világos-sötét váltogatás nála tudatosan kontrapunktikus. Uitz művei ezzel szemben át
menetet alkotnak a Nyolcak stilizáló szándéka, Lampérth és a magyar kubisták (Galimberti, a 
fiatal Kmetty) belső feszültségtől telített, drámai konstruktivitása között. Nem hiába vallotta, hogy 
a főiskolai tanáraival (Balló Ede és Ferenczy Károly) szemben igazi mesterei Michelangelo, Tin
toretto, Greco, Goya, Rembrandt és Cézanne voltak. A tízes évek végén festett képei gyakran ba
rokk lobogásúak, és később pedig tudatosan vállalta fő feladatának a monumentális, dekoratív fali
kép tervezését. E barokkos korszaka után azonban ő is asszimilálta a kubizmus elveit, jóllehet eze
ket összekapcsolta a hangsúlyozottan plasztikus koncepcióval. A motívumok önmagukban erő
teljesen éreztetik a térbeliség és a testiség plaszticitását, ám a kompozícióban elfoglalt helyük, kép
építő szerepük rokon a korakubista képekével. Leginkább Léger korai korszakával vethetők össze 
e művek -  különösen a MA 1921-es számában is reprodukált konstrukciók -, míg az anya-gyermek 
motívumot variáló vagy varró nőt ábrázoló, a kék és az okker árnyalataira épített, néhány évvel 
korábbi képei Picasso kék korszakának tanulságait elevenítik fel kubisztikus átírásban. Egyébként 
Uitz aktivista korszakának fő művei e Picasso-reminiszcenciájú, érzékeny emberlátású, hideg szí
nekkel komponált képek.

Az aktivista Uitzot azonban nemcsak a kubizmus hatása termékenyítette meg, hanem az expresz- 
szionizmusé is. A magyar avantgarde és az expresszionizmus kapcsolata igen összetett volt. A ma
gyar művészet indulati töltése mindig is erős volt, a romantika szelleme ugyancsak sokáig rányomta 
bélyegét a fejlődésre, és ebből fakadóan az alkotó tevékenységben gyakran dominált a szubjektív 
faktor. A Munkácsy-tradíciót folytatóknál még a realizmus is expresszivitással telítődött. Magától 
értetődően, az expresszionizmus áthatotta a magyar avantgardeot is, sőt szüntelen jelenléte meg 
is nehezítette a tiszta stílusképleteknek a kristályosodását. Elég e szempontból akár a fiatal Berény 
Róbertnek vagy Tihanyi Lajosnak az expresszionizmust és a kubisztikus szerkesztést elegyítő hib
rid stílusára utalnunk. Nemes Lampérth stílusában -  ha az előbbieknél szuverénebb módon is - 
a konstruktivitással egyenlő hangsúlyt kapott az expresszivitás, indulata Van Goghéval mérhető 
és formálisan a die Brücke festőihez rokonítható. A műfaj és a funkció jellegéből fakadt, hogy a 
Tanácsköztársaság plakátművészetében ugyancsak nagy szerepet játszott az expresszionizmus. 
Ezért nem tekinthető pusztán egyedi esetnek, hogy a húszas évek elején a magyar aktivizmus útját 
Uitz az expresszionizmus irányába fordította. Ezt megelőzően azonban a forradalmi kor élményé
nek a hatására Uitz is-m ár a kubisztikus-expresszív képekkel némiképp egyidőben — a klasszikus 
veretű monumentalitás lehetőségét kereste. E szellemben születtek a bécsi freskótervei is. Ismét 
nem állt egyedül e vágyával, hiszen a Nyolcak művészei közül többen -  különösen Pór Bertalan -  
ugyanezt áhították. Kmetty érdeklődése is a kubista indulás után a klasszikus reneszánsz kompozí
ciók felé fordult, ebbe az irányba tapogatózott -  igaz, hogy épp Uitz hatására -  a fiatal Szőnyi és 
Aba Novák is. A külföldi példák ugyancsak közismertek. Az első világháború végén fellobbanó 
forradalmi hullám hatásaként Picasso neoklasszicizmusától kezdve Braque-on át a Valori Plastici 
mozgalmáig megfigyelhető az újhumanista, klasszicizáló monumentalitás iránti vonzalom. A fehér
terror börtönéből szabadult, eszméiben bizonyos mértékig szektáriánusan doktrinér Uitznál azon
ban a neoklasszicista monumentalitás szükségképp csak illúzió, átmenet lehetett, a társadalmi ala
kulás könyörtelen logikája megfojtotta ilyen irányú próbálkozásait. Igazi életérzése, a szívvel-lélek- 
kel vállalt forradalom leverése utáni lélekállapota, tragédiaélménye „dühödt” expresszionizmusban 
robbant ki, és 1923-ban megalkotta élete fő művét, a ludditák gépromboló lázadását jelenítő réz
karcsorozatát.

Az expresszionizmus mindig telítve volt a dühödt, indulati elemmel, „lírai expresszionizmusról”
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nem is igen beszélhetünk, hacsak Derkovits munkásanyát ábrázoló, simogatóan rózsaszín kolo- 
ritú képeit nem illetjük e meghatározással. Az expresszionizmus stílusát sokkal inkább a klasszikus 
kánonok sutbavetése, a torz, a diszharmonikus, a barbár jellemezte. Az expresszionisták úgy
szólván dühödten tépték szét az akadémikus értelemben vett szépet, úgy érezték, mintha a klasz- 
szikusan szép formák, a harmóniák mindig leplezni akarnának valamit. Munch lidérces szorongást 
sugárzó képeitől, Ensor maszkvilágán, Van Gogh lobogó ciprusain, Kokoschka önmarcangoló 
arcképeiig, Soutine borzalom csendéletéig, vagy Nőidéig,- akinél még az anya-gyermek motívum 
is tremendummal telítődött - , az expresszionizmuson végigvonul az elveszett éden, a széttört tel
jesség miatti bosszú dühe, és e leleplező szándék legalább olyan fontos összetevője az expresszioniz- 
musnak, mint a művész belső világa kivetítésének az igénye.

A Tanácsköztársaság hónapjaiban készített plakátokon a közvetlenül vállalt agitatív feladat -  
mint említettük -  segítette az expresszionizmus térhódítását, és magától értetődően az újhuma
nista, klasszicizáló intermezzo után, a Tanácsköztársaság leverése után ismét az expresszionizmus 
vált a progresszív művészet vezető stílusává. Jellemző mód, a tízes évek végén a naturalista plein 
airhez visszaszelídülő Kernstok Kokoschka és Nolde művészetéhez közeledett, az árkádiai kon
certeket festő Derkovits a Halottsiratás döbbenetéig jutott el, Egry pedig életműve legdrámaibb, 
expresszionista korszakához. Uitz is rokon utat járt meg. A ludditák témaválasztásánál több mint 
valószínű, szerepet játszott Ernst Toller német szocialista író „Géprombolók” című, 1920/21-ben 
írt drámájának a hatása -  mint ahogy erre Horváth Béla hívta fel a figyelmet a Ludditák esküje 
című rézkarcról írt kis tanulmányában (Élet és Tudomány, 1966. nov. 4. 2097-2100.1.). Ám ez 
csak azért történhetett meg, mert a téma alkalmas volt Uitz életérzése művészi kifejezésére. A rom
bolás motívuma itt a tehetetlen düh manifesztációja, a vereség utáni fájdalomnak a vágy szférájába 
vetítése. Keserű káromkodás, tehetetlen szitok e rézkarcsorozat, a formák expresszív fokozása, a 
mindent tépő düh elementáris jelenítése öntépés és egyúttal a művészet mágikus erejével való ön
mentés, bizakodás, a tragédiát is túlélő hit megvallása. A magyar forradalom leverése utáni szitu
áció lélekállapotát ilyen magas művészi szinten senki sem tudta kifejezni. Derkovits ekkor még a 
saját nyelvét kereste, Egrynél az élmény áttételesebb volt, krisztiánus-panteista elemekkel keve
redett. A Nyolcak művészeinek nem volt elég ereje a szörnyű élmény megfogalmazásához, közülük 
a legérzékenyebb, Berény inkább néhány évre le is tette az ecsetet. Nemes Lampérth elborult 
elmével m ár csak belső ördögeivel viaskodott, és utolsó tusrajzaiban a végső emberi szorongást 
vetítette ki. A korabeli magyar költészetben sincs Uitz erejéhez mérhető hang, hiszen az Ady és 
József Attila közötti periódus ez, mikor is a legjobbak ajkán a szó „Csönd éjén égő jajjá” (Tóth 
Árpád) keseredett. Uitz emigráns társai -  mint Komját Aladár -, művészi erejükben nem hason
líthatók hozzá.

A sorozat legjobb lapjaiban — így a méltán legismertebbé vált Ludditák esküje címűben -  Uitz 
megőrizte azt a konstruktivitást is, amely a magyar aktivizmusnak mindvégig az egyik jellemvonása 
volt. A reneszánsz mesterek példáján okulva Uitz egyébként is vonzódott a geometriai meghatáro
zottságú, számításokon alapuló kompozíciós elvhez. Horváth Béla említett cikkében közöl is a 
laphoz készült mértani kompozíciós szkémát, amely jól mutatja, hogy Uitz szándékában hogyan 
ötvöződött a szerkezeti váz az expresszivitással. Uitz azonban a konstruktivitást csupán képei egyik 
összetevőjének tekintette, tudatosan el is határolta magát a tételes konstruktivizmustól. Ez térí
tette el egyébként az útját Kassákétól is. Míg a Kassák-körben a magyar aktivizmus a non figuratív 
sík-konstruktivizmus, illetve ennek magyar variánsa, a kép-architektúra felé sodródott, Uitz a 
konstruktivizmust „nagypolgári diktatórikus” iránynak bélyegezte, képviselői közé sorolván barát
ját, Kassákot is. Ezzel ő a proletárművészetet állította szembe, a „kommunista művészek kollektív 
diktatórikus” művészetét, melynek a tartalma és a formája rokon kell hogy legyen az építészetben, 
a festészetben, sőt a zenében is. A ludditák-sorozat szerinte ezt az „új, kollektív, centrális dikta
tórikus tartalmat és formát” reprezentálja (Uitz Béla levele Németh Antalhoz, 1924. MDK-C-I 
10/1087, 1-10). Csakugyan, e rézkarc-sorozat nem is csupán a magyar képzőművészet vetületében 
jelentős, hanem joggal minősítette Lunacsarszkij is a baloldali művészet egyik főművének.

*

A későbbi évek során nehéz nyomon követni Uitz művészetének az alakulását, mert művészete 
belső logikáját, önfejlődését a külső körülmények túlzottan befolyásolták. Ahogy a Kassák-kör 
konstruktivizmusa lényegében túlment a magyar művészet határain és Moholy-Nagy tevékenységén
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át bekapcsolódott a konstruktivizmus internacionalista áramkörébe, úgy a Szovjetunióba emigrált 
Uitz Béla művészete is mindinkább a szovjet művészet útkeresésének, a szocialista realizmus szov
jetunióbeli értelmezésének vált az összetevőjévé. Jóllehet, a kirgiziai munkái és az ő hatása alatt 
készített Mészáros László-tervek még megőriztek valamit az aktivizmus szelleméből, e tervekben 
a monumentalitásra törekvés az expresszivitással párosult, később Uitz, mint formalista, sok bírá
latot kapott. Л moszkvai mezőgazdasági kiállításon kivitelezésre kerülő freskó fríze már stílusában 
is megegyezik a többi realista alapállású, monumentális dekoratív freskóéval. Pedig néhány korábbi 
terve, a hatalmas méretű portrévázlatok csakugyan reneszánsz veleitású, vérbeli freskófestőt ígér
tek, aki hivatva lett volna Európában valami olyan originális monumentális művészetet csinálni, 
mint tették a mexikói freskófestők. Ez azonban már a szocialista realizmus egyetemes történetéhez 
tartozik.

FILM
Irta: Nemeskürly István

A szovjet filmművészet ötven éve, Magyarországon

1967 tavasza óta egyre sűrűbben jelennek meg a bemutató mozik vásznain régi sikeres szovjet 
filmek: A sivatagi tizenhármak, a Cirkusz, a Csapajev; kisebb mozik pedig a legkülönbözőbb soro
zatokat indítják el Eizenstein halhatatlan Patyomkinjától a fiatal Tarkovszkij : Iván gyermekkora 
című filmjéig. A magyar filmművészet és filmipar így ünnepli a szovjet állam fennállásának ötve
nedik évfordulóját. Ezzel a dolog rendben is lenne, és az ilyenkor illő, őszintén meghatott cikkek és 
megemlékezések után napirendre is térhetnénk felette.

Ez a tervszerű felújítás-sorozat azonban több egy ünnepi megemlékezésnél ; sok szempontból tu
dományos és filmtörténeti jelentőségű és ezért különös figyelmet érdemel.

Első eset, hogy Magyarországon egy ország filmművészetének eredményeit általános moziháló
zatra kiterjesztve, az egész lakosság nézőközönsége elé bocsátva mérik fel. Mint kísérlet is érdekes 
ez, hisz a filmművészetről szólván, még annak lelkes hívei között is gyakori a reménytelen múlandó
ság emlegetése. Még öt év is a végleges feledés porával boríthat el sikeres filmeket, nemhogy húsz, 
harminc vagy akár ötven. És most íme, nem kisebb dolog történik, mint hogy emberek százezrei 
váltanak jegyet harminc vagy negyven esztendővel ezelőtt készült filmekhez. Mindez a filmművé
szet igazán jó alkotásainak halhatatlanságát is bizonyítja -  ( ha ugyan nem merészség negyven év
ről szólván halhatatlanságot emlegetni) -  és azt a megnyugtató tényt mutatja, hogy a filmmű
vészetre is pontosan az a „halandósági statisztika” érvényes, mint más művészetekre, például az 
irodalomra. Mert végül is ki számolta meg azt a sok százezer könyvet, mely mondjuk a Werther 
kiadásának évében megjelent, mégis eltűntek az emberek tudatából, pedig nyilván ma is ott 
porosodnak a könyvtárak polcain.

Hogy azonban mindezt bizonyíthassuk is, tényekre és adatokra kell támaszkodnunk. Ebben az 
esetben annál is fontosabb ez, mert közvetlenül a felszabadulás után még annyira sem volt rend
szeres filmkritika és filmtudomány, mint ma, és ezért jószerint senki sem tudja pontosan, hogy a 
szovjet filmművészet különböző korszakaiból milyen filmeket láthatott a magyar közönség.

A felszabadulás után a szovjet filmeket forgalomba hozó szerveknek sokszoros nehézségekkel kel
lett megküzdeniük. Először is: Magyarországon a felszabadulás előtt szabályos moziforgalmazás
ban, torzítás nélkül egyetlen szovjet filmet sem mutattak be. A húszas évek második felének remény
telen, de rokonszenves kísérletei, hogy egy-egy szovjet filmet a közönségnek bemutathassanak, a 
szaktudomány kutatási körébe tartoznak, akárcsak a Nagy Péter háború előtti bemutatása a szov
jet kiállításon. Üjabb nehézséget jelentett, hogy közvetlenül a felszabadulás után más országok 
filmművészetének egyéb alkotásai valósággal bezúdultak a mozikba és a teljesen ismeretlen szovjet 
filmeknek a háború során eltiltott, és ezért nagyon várt amerikai, angol, francia és olasz filmekkel 
kellett megbirkózniuk a piacon. Másodszor: semmiképpen sem lett volna helyes mindjárt a be
mutatás évében vagy akörül keletkezett filmekkel előhozakodni, amelyeket pedig a közönség min
dig legjobban kedvel; feltétlenül be kellett mutatni a háború előtti szovjet filmművészet eredmé
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nyeit is, annál inkább, mivel ezek méltán híresek voltak a világon. Figyelemre méltó, hogy milyen 
meglepő tervszerűséggel találkozunk. Ezt akkor egyetlen lelkes mozilátogató sem érezhette; az 
ember emlékezetében tíz-húsz háború előtt készült szovjet film bemutatása él mindössze, pedig 
sokkal több került a mozikba. A háború előtti korszak nagy alkotásait tíz évre elosztva 1945-1955 
között mutatták be, az ötvenes évek elején fokozatosan egyre kevesebbet. Ez forgalmazási szem
pontból a szó üzleti értelmében szerencsés fogás volt, sőt, a közönség tudatformálását is ügyesen 
és észrevétlenül szolgálta. A legtöbb ilyen film még ma is szakadatlanul forgalomban van; meg
lepő, hogy el nem évülően korszerűnek, újnak érzett filmek mennyire régiek már. Hibája volt vi
szont ennek a módszernek, hogy a legfontosabb korai nagy filmeket, azok filmtörténeti jelentőségét 
nem tudatosította kellőképpen, egy-egy nagy rendezőről nem segített egységes képet kialakítani, 
és ez az oka, hogy így a mából visszapillantva, nincs meg az a határozott képünk és emlékanyagunk 
a harmincas évek szovjet filmművészetének magyarországi bemutatásáról, mint amit a statisztika 
cáfolhatatlanul bizonyít. Éppen ez a jubileumi felújítás egyik jelentősége : rendszerezi, összefoglalja 
az addig szórványosan szerzett élményeket.

1945 és 1955 január elseje között 245 szovjet játékfilmet mutattak be; ebből 74 készült 1941 
júniusa előtt. Meglepően nagy szám. Ha ehhez hozzászámítjuk a 36 háború folyamán készített 
filmet, kiderül, hogy az összes bemutatott filmnek csupán valamivel több mint a fele volt kortársi 
alkotás. Ugyanakkor sikerült elérni, hogy a kortársi alkotásokból sem maradjanak el a legfontosab
bak, hiszen volt esztendő, amikor úgyszólván minden egyes szovjet filmet bemutattak nálunk egy- 
egy év terméséből, különösen 1947-1953 között. 1954-ben már egyáltalán nem került háború előtti 
film bemutatásra; ettől kezdve a mai.napig lényegében a kortársi filmek kerülnek mozikba. így 
tehát a nagy korszak filmjeit bemutató program a tizedik évre, 1954 elejéig lezárult. Ha viszont 
lezárult, vizsgáljuk meg ennek a programnak a filmjeit, nézzük meg, mennyire jellemzőek ezek 
magára a korra, és vegyük számba azokat a filmeket, amelyeket ez a program nyilván szándékosan 
és tudatosan kihagyott. Végül nézzük meg, hogy a mostani, körülbelül 40 filmre terjedő felújítási 
„keret” mennyiben foglalja össze jobban ennek a nagy korszaknak a tanulságait.

A legfeltűnőbb azoknak a némafilmeknek hiánya, melyekkel szinte megjelenésük pillanatától 
kezdve tele van a világ szakirodalma. A vizsgált időszakban mindössze két némafilmet ismerhetett 
meg a magyar közönség: Pudovkin 1928-as művét, a Dzsingisz kárt utódát, -  (melynek egy cson
kított változatát hajdan Magyarországon is bemutatták) — és, aránylag későn, 1951 -ben Eizenstein 
Patyomkin csatahajóját. E két film közül nagyobb hatása és közönségsikere Pudovkinnak volt, ez 
a később zenével és zörejekkel ellátott némafilm napjainkig le sem került a mozik műsoráról. 
Eizenstein Patyomkinja. viszont majdnem közönybe fulladt, még olyan nyilatkozatok is megjelen
tek róla, hogy formalista, és csak legújabban támadt föl. Ez a két film csupán jelkép, talán még 
annak is kevés, és csak sajnálhatjuk, hogy A föld, Az anya, a Régi és új, A cár utolsó alattvalója nem 
került a mozikba. A józan ész azonban arra int, hogy ezt a sajnálatos hiányt mégse rójuk fel a 
filmeket bemutató vállalat hibájaként, hiszen alig elképzelhető, hogy 1945 után, amikor a mai 
Erkel Színház hatalmas nézőterét zsúfolásig megtöltötte az amerikai cowboy-filmek közönsége, 
némafilmekre is befizettek volna. A húszas évek nagy szovjet némafilmjeinek rendszeres bemuta
tása a filmklubok és a filmmúzeumok programjába tartozik.

Nézzük akkor a hangosfilmeket. Itt már súlyosabban esik latba a jelentős alkotások távolma
radása. Érthetetlen, hogy nem láthattuk Nyikoláj Ekk Üt az életbe című remekművét, melynek 
nyomán pedig nemcsak számtalan, nálunk is sikeres amerikai film készült — (amint azt éppen leg
újabban az amerikai Jay Éeyda, az 1967 júliusi repinói konferencián tartott előadásában kimu
tatta) —, hanem ami a Valahol Európában alapvető ihlető forrása is volt. Ugyanilyen feltűnő 
Dovzsenko majdnem teljes hiánya. Az 1948-as Micsurin ugyanis semmiképpen sem képviseli mél
tón ezt a nagy művészt, annál is kevésbé, mert ez az agyonvagdosott film az eredeti Micsurinnak 
mindössze töredékeit tartalmazza. Az Iván, az Aerográd, a Scsorsz nem jutott magyar közönség 
elé, de még a szakma sem igen látta ezeket a filmeket a tárgyalt időszakban. A híres Kulesovot is 
hiába keressük, pedig 1933-ban készített filmje, A nagy vigasztaló még egy elsősorban közönség
igényt szemmel tartó programba is jól beillett volna, hiszen O’Henry novellái nyomán a század- 
eleji amerikai élet kegyetlen tragikomédiáját adja. Pudovkin hangosfilmjei közül éppen olyanok 
hiányzanak, mint például a Szökevény (1933). Bár Julij Rajzmant öt film képviseli, éppen a leg
fontosabb, az 1942-ben bemutatott Mdsenyka, ez a kis remekmű, a modern filmművészet egyik 
legfontosabb előfutára hiányzik. Dziga Vertov nevét is hiába keressük a listán. Nem nehéz
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megállapítani, hogy a háború utáni évek zsdánovi kultúrpolitikája tiltotta el ezeket a filmeket. 
Minden olyan rendezőt, aki nem egy szabványosított, „közérthető” realizmus jegyében alkotott, a 
formalizmus birodalmába száműztek, képviseltek légyen bármilyen más stílusárnyalatot, a Má- 
senyka miniatűr megfigyeléseitől -  (ez a módszer később a neorealizmusban diadalmaskodott) -  
Dovzsenko tájköltészetén át Dziga Vertov majakovszkiji indulatú pártos pátoszáig.

Ezeket a hiányokat azóta pótolta a második tíz esztendő, Dovzsenko Scsorszát éppen tavaly mu
tatták be a moziban, talán csak Julij Rajzman Mdsenykdja az a fájóan hiányzó film, amit ebbe a 
mostani programba is illett volna mindenképpen felvenni.

Melyek azok a nagy alkotások, kik azok a nagy rendezők, akik viszont szerepelnek a 74 film 
között, akik tehát alapvetően hatottak a magyar filmművészetre is? Már a számok is sokat mon
danak. Iván Pirjev, Vlagyimir Petrov, Mihail Romm filmjeiből mutattak be legtöbbet — (8-8 
filmet) -  és ezeket tartották műsoron leghosszabb ideig. Petrov a látványos történelmi filmek mes
tere, Pirjev az unos-untalan dalra fakadó boldog traktoristák és kolhozparasztok rózsaszín világát 
idézi, azóta sokszor és joggal megbírált, de furcsa módon a közönség széles rétegeinek nagyon tetsző 
filmjeivel, Romm pedig éppen legrosszabb korszakának filmjeivel szerepel, a két Lenin-alkotást 
kivéve, melyek méltán tartoznak a legjobbak közé. Hármójuk után következik Geraszimov, Pudov- 
kin, Jutkevics, Alekszandrov, Lukov, Zarhi és Hejfic hat-hat filmmel; ők azok, akik a magyar 
filmrendezők stílusát ezekben az években leginkább meghatározták. Ha ideszámítjuk Donszkoj 
és Csiaureli öt-öt filmjét, teljes az a lista, melynek alapján a magyar filmrendezők első próbálkozá
sainak „forrásait” kimutathatjuk. Ha a leggyengébbeket, Pirjevet, Csiaurelit leszámítjuk, ez a hatás 
semmiképpen sem rossz. Az ötvenes évek elején fellépő magyar rendező nemzedéknek Donszkoj, 
Zarhi és Hejfic, a fiatal Geraszimov, Ermler és három „egyfilmes” rendező, Jefim Dzigan (Kron- 
s tad ti tengerészek) és Sz. és G. Vasziljev (Csapajev) az ihlető forrása. A Csapajev élménye, még ha 
gyakran ellenkező előjellel is, de állandóan ott érződik Jancsó filmjeiben épp úgy, mint Makk 
Harminckilences dandárétban; Donszkoj halhatatlan Gorkij-trilógiája nélkül szinte pedig az egész 
felszabadulás utáni magyar filmművészet elképzelhetetlen. Különösen a trilógia középső része, az 
Emberek között az, melynek számtalan beállítása ismerhető fel filmjeinkben, és melynek bámulatos 
érzelmi gazdasága, humorral átszőtt naiv emberi tisztasága annyi rendezőnket ihlette meg. Éppen 
ezért sajnálatos, hogy Donszkoj e három Gorkij-filmje nem szerepel az idei felújításban ; talán azért, 
mert a primitív magyar szinkron méltán rontaná le a film néhány szép jelenetét, és borzasztaná 
el a nézőt ettől a remekműtől. Érdekes, és külön vizsgálatot kellene rá szánni, hogy a nagy Pudovkin, 
aki pedig két ízben is hosszabban időzött tanácsadóként Magyarországon, miért nem hatott dön
tően a magyar filmművészetre; talán éppen azért, mert legjobb filmjei távol maradtak. Ugyan
ilyen érdekes Eizenstein magyarországi sorsa. Ez egyszersmind Eizenstein világhatásához hasonló. 
Eizenstein legjobb filmjei az általunk tárgyalt időszakban raktárak mélyére szorultak; amint az 
köztudott, a Rettenetes Iván második részét csak a hatvanas években mutathatták be a szélesebb 
közönségnek szerte a világon. Ugyanakkor tudományos hírneve változatlanul ragyogott, de inkább 
csak az elméleti irodalomban. Az ötvenes évek második felében Eizenstein a legjobb úton volt ahhoz, 
hogy mindenki által elismert, de soha nem látogatott, vitrin alatti darabbá váljék. Attrakciós mon
tázsán mosolyogtunk. És íme, most a legfiatalabb szovjet rendező-nemzedék, majd közvetlen utána 
a francia új hullám, aztán a fiatal olaszok, napjainkban pedig a legifjabb nemzedék, így például a 
magyar Szabó István, lépten-nyomon alkalmazzák attrakciós montázsát és Eizenstein frissebb, 
mint valaha. A Sztrájk, a Régi és új hatása még az Apa meghökkentő képsoraiban is világosan fel- 
isrrierhető.

*

Mint említettük, 1955-től kezdve napjainkig lényegében ugyanazokat a filmeket mutatták be, 
amelyeket a Szovjetunióban is. Általában egy-két éven belül még az elkésett alkotások is megjelen
tek a magyar mozik vásznán. De éppen ez a körülmény adta azt az érdekes feladatot, hogy most, 
ezen az ünnepi bemutató-sorozaton ugyanúgy foglalják össze a forgalmazó vállalatok az elmúlt 
tíz esztendő tanulságait, mint ahogyan annak idején 1945-1954 között pillantottak vissza a har
mincas évekre. Ha a felújításra kiválasztott filmek listáját nézzük, valamennyi fontos film ott sze
repel; fiatal és idősebb rendezők, Kalatozovtól Danyelijáig újra megmérhetők, és azt is ellenőriz
hetjük, hogy az eltelt évek változtattak-e műveik értékén. Aki a televízió képernyője előtt nagyobb 
társasággal megnézte a Szállnak a dar vakut, vagy a Negyvenegyediket, maga is meggyőződhetett
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róla, hogy ezeknek a tízéves filmeknek a hatása változatlan. Ugyanígy változatlan művészi érté
kük is. Pedig ahány film, annyiféle stílus és irányzat. Ha a lelkes túlzás vádjától nem kellene tar
tanunk, azt mondhatnánk, hogy napjaink szovjet filmművészete színesebb és változatosabb, mint 
irodalma. És a felújítások ez irányban is jól eligazítanak. A kritikusnak éppen az a legfontosabb 
feladata, hogy annak unosuntig való bizonygatása helyett, hogy milyen jók is a szovjet filmek, 
kimutassa az irányzatok egészséges sokféleségét. Szergej Paradzsanov filmjeiben Dovzsenko szel
leme éledezik (Elfelejtett ősök árnyéka), Szergej Jutkevics Lenin Lengyelországban című filmjében 
a már említett eizensteini attrakciós montázs támad fel újra, Batalov Gogol-filmváltozatában 
(A köpeny) a múlt századi pétervári kosztümös világ értékelődik át. De legérdekesebb az az irány
zat, mely a kérlelhetetlen igazmondást száraz tárgyilagossággal és egy különös fanyar iróniával 
keresi, anélkül azonban, hogy mondandója cinikus fanyalgássá válnék. Ilyen Elem Klimov filmje, 
a Hurrá nyaralunk, Frunze Dovlatyán: Jónapot, én vagyok című alkotása, Marlen Hucijev Mi húsz
évesekbe, Larissza Sepityko Szárnyakba vagy Mihalkov-Koncsalovszkij : Az első tanítóba. A nevek ol
vastán lehetetlen föl nem figyelni egy látszólag teljesen filmen kívüli érdekességre, a rendezők ne
veire. Új nevek ezek, nem a régi orosz pravoszláv keresztnevek; Marlen Marx és Lenin rövidítése, 
Frunze mint keresztnév a híres forradalmár vezetékneve, Elem pedig Lenin és Marx rövidítése 
(LM). A húszas évek forradalmi évei adták ezeket a neveket viselőiknek, akik erre nagyon büszkék, 
és ha filmjeikről beszélget velük az ember, a harmadik-negyedik mondatnál kibukkan belőlük, 
hogy forradalmi hagyományokból merített, szokatlan nevükhöz híven valami olyan meghökken
tően újat akarnak mondani filmjeikkel, mint amilyen meghökkentő a nevük, de egyben olyan 
forradalmi hagyományokhoz akarnak visszanyúlni, mely hagyományok Marx, Lenin, Frunze har
cos életéhez kapcsolódnak.

DRÁMA
Irta: Szabó B. István

Darvas József: Zrínyi*
,,Befed ez a kék ég, ha nem fed koporsó,
Órám tisztességes csak légyen utolsó” -  fogalmazta meg a költő Zrínyi Miklós Az idő és hírnév című versben a hittel, 
becsülettel végigvállalt életnek ugyanazt a konklúzióját, amely a saját sorsára éppúgy illett „kész a leltár”-пак, mint 
csaknem száz esztendővel korábban, Szigetvár ostrománál vértanú-halált halt dédnagyapjáéra, a hadvezér Zrínyi 
Miklóséra, s amely konklúzió a szigetvári hős életének példázatában izzó aktualitással tölthetett meg ma is egy 
ízig-vérig modern drámát. Darvas műve a választás tragédiája. Középpontjában a konzekvens hűség vagy a 
„praktikum”, az áldozatot kívánó becsületesség vagy a — bár nem becstelen, sőt jogosultnak tetsző — önérdek
okosság közötti választás dilemmája áll. Tehát — mint annyi nagy alkotás — a tisztességes élet értelmét keresi, az 
élet tisztességességét értelmezi. Az egy eszmére és célra feltett, „elpolitizált” ; sem az intim, családi boldogság 
megillető pihenőjét, sem az érdemek szerinti elismerést el nem nyerő életnek feltett „ megéri-e ?” „ megérte-e ?” 
kérdéssel szegezi szembe a vállalt eszme, a választott ügy, bármennyi megcsalatással és bármennyi megaláztatással 
járó, hűséges szolgálatának -  a meg-megújuló s növekvő kétségek, az egyre keseredő szkepszis fölött mégiscsak 
érvénybe lépő -  erkölcsi parancsolatát.

Ennyiből is kitetszhet, hogy Darvas József -  hasonló módon, mint a Fáklyaláng és a Kegyenc vagy a Galilei és Az 
áruló írói — a történelmi dráma metaforájába mai konfliktust állít; saját nemzedékének sors-meghatározó dilemmá
ját feszíti ki. Ám a történelmi metafora itt bontatlanul teljes és zárt. Sem nyelvi, sem egyéb „anakronizmusok” 
nem nyitnak benne közvetlen utat a tanulságoknak az aktuális jelen felé, ekként hangsúlyozva a történelmi 
szituáció hasonlat jellegét. Még a végső formába fogalmazott morális törvények és az ezeket megelőző viták is szer
vesen a történelmi cselekményből fakadnak. Vagyis a jelkép szuverén, önálló életet él, részleteződig kiteljese
dik, — mégis: jelkép mivolta az olvasó szemében első pillanattól fogva napnál világosabb. Meggyőző ereje is ez
által növekszik: a közönség történelmi ismereteinek ellenőrzése alatt álló cselekmény a maga történelmi útját járva, 
saját logikája szerint fejezi ki a „megdöbbentően időszerű” tartalmakat. Ezért érdemes minden kor írójának 
történelmi drámát írni. És ezért nehéz.

Darvas József is nehéz feladatot vállalt, midőn a szigetvári főkapitány mártíromságát teremtette újjá mondani
valója jelképéül. Mindjárt a lendületes expozíció, az első néhány jelenet után világos az alapkérdés: 1566 nyarán, 
hírül véve, hogy a török hatalmas, Bécsre készülő sereggel Szigetvár felé vonul, Zrínyi elmenjen-e onnan — mint

* M egjelent a JE L E N K O R  1967/7-8. és 9. számában.
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joga engedi es családja kéri -  felsőbb birtokaira, vagy maradjon őrhelyén? Természetesen egyetlen magyar olvasó 
sincsen, aki ne tudná, hogy végül miként választott „Zríni, jól esmérvén életének végét, / Ötszáz bátor vitézt 
számlál maga mellett... / ... Kiviszi magával azért mind ezeket...”, s hogy „...janicsár-golyóbis Zrínit földre veti: / 
Mellyében ez esett, más homlokát üti, / Vitézivel együtt az földre fekteti.” Tehát az alapkérdés -  előző ismere
teinkben -  kezdettől eldöntött, efelől tekintve, minthogy a megoldás köztudott, a választás „nem izgalmas” . De 
épp ezen a ponton válik el a magával ragadó művészi izgalmasság a logikai játék izgalmától: a szituációk, a lehető
ségek összességével, a jellemek mértani szabályossággal szerkesztett egész viszonyrendszerével szembesítve meg
mutatni és igazolni, hogyan jutott el a főhős az ismert végkifejletig. A történelmi drámának mindig is ez volt a 
feladata -  s ezt a feladatot Darvas mesterien oldotta meg. A bevezető öt jelenet kirajzolja a szigetváriak állás
pontját a várkapitány tervezett, halogatott elvonulásáról. Fia, Zrínyi György, a dráma „reálpolitikus” gondol
kodója feltétlenül -  még fondorlatokkal is — a család elmenekítésére akarja bírni apját. Alapy Gáspár -  Zrínyi 
unokaöccse, hűséges tanítványa, s ha ő elmegy helyettese és utóda a kapitányságban -  bár vallja, hogy az el- 
menés árulás volna, Zrínyi szeretete és körülményeinek ismerete miatt eltitkolja ezt, és szintén az indulásra kész
teti. A várbeli nép nyugtalansága -  látva a Zrínyi-család napok óta felmálházott szekereit, s hallva a török 
közeledéséről — már-már zendülésig fokozódik, egyedül Zrínyi török-rettentő oltalmában bíznak, kérik, köve
telik, hogy maradjon; — e követelést Zrínyi ekkor még főúri gőggel és könyörtelenséggel töri le.

íme az adott helyzet, de ebből az még nem érthető, hogy miért merült föl egyáltalán a hős Zrínyiben az el
menekülés terve-kényszere. Darvas egy íróilag, dramaturgiailag egyaránt sikeres fogással — elkerülve a 
hosszú, nehézkes, múlt-magyarázó dialógusokat -  a 6. jelenetben három évvel előbbre és Pozsonyba, a király
koronázó országgyűlés színhelyére „vágja vissza” -  hogy valójában megindítsa -  a cselekményt. így a pozsonyi 
eseményeket már mindet, mint Zrínyi három évvel későbbi döntésének motívumait szemléljük.

Vagyis a dráma egymást váltó, szinte egymásra rímelő képekben illeszti össze a „múltat” : az 1563-as pozsonyi 
országgyűlést -  a drámai „jelennel” : a szitegvári ostrom 1566-os nyarával. A kettő közt kezdetben hatalmas a 
kontraszt: Pozsonyban Zrínyi kulcs-ember, a király után az első, hozzájárulnak szövetséget kérni az egymással is 
ellenséges főúri csoportok. S Zrínyi, akiből egyáltalán nem hiányzik -  százada irodalmának szavát használva -  
a „fösvénység” : a hatalom- és birtokvágy minden áron; úrrá lesz mind a viszálykodók felett; hatalma teljében, 
győzelmei dicsőségében várja a királyt. Közéleti sikerének perspektívája mellé pedig felrajzolódik a boldogságba 
érő családi élet biztos ígérete is: az 55 éves megözvegyült hadvezér fiatal, kedves, szerető menyasszonnyal készül 
kézfogóra. Egyetlen erő, egyetlen följebbvaló van és lehet csak, amely előtt meghajolna: az eszme és az ügy paran
csa, azé, melyre egész életét feltette. S épp erre az eszmére és ügyre (a török elleni egység és harc ügyére) hivat
kozva, ennek nevében parancsolja térdre a császár. Gyors, szaggatott jelenetekben látjuk, miként hanyatlik alá 
Zrínyi, hogyan fosztja meg a király hatalmától, seregétől, miképpen alázza porig, s alázza még lejjebb, midőn 
Zrínyi utoljára -  a nagy eszme, a közös ügy nevében -  hozzá fordul ; miként ítéli őt a császár -  ugyané nagy eszme 
és közös ügy nevében -  halálra, ha Szigetben marad, vagy egész életének elárulására, ha elmegy onnét. Ekkorra 
már fedik egymást a dráma „múltjának” és „jelenének” képei. Ami korábban éles kontraszt volt: a pozsonyi pom
pa és a szigetvári komor vívódás -  immár logikus, következményes viszonyban áll. A kör bezárult, — a Zrínyi körül 
koncentrikusan elhelyezett szereplők tablójára tekintve is. Egyikük sem jelez olyan irányt, mely felé Zrínyi bízvást 
mozdulhatna. Az „eszme” , az „ügy” hivatalos képviselői: a király és a főurak felé nincsen útja többé, becsapták 
előtte az ajtót. Ügy tűnik Györgynek, a „reálpolitikusnak”, a prakticistának, a „nagy eszmére” , „magasztos ügy
re” s egyéb elvontságokra keveset adónak lett igaza. Leköpni az eszmét, melynek nevében megalázták, kijátszot- 
ták, prédává tennék, s elmenekülni -  ez az egyik irány, Györgyé. Van másik is, a szenvedélyes igazság-kereső „tör
ténelmi rezonőr” , János pap mutatja: elfogadni a török felkínált szövetségét, 180 fokos fordulattal százados ellen
sége mellé állni, a császár ellenében, aki meggyalázta, kiszolgáltatta. Vagyis így adni fel az „eszmét” , az „ügyet”. 
A harmadik irány a „magánemberé” : az „eszme” , az „ügy” képviselői rászedték, megalázták, ragaszkodni hát 
ahhoz, ami épen megmaradt: 58 éves, szerető feleségével, kicsi fiával nincs-e joga békcsséges, visszavonult nyugalom
ban eltölteni a hátralevőket? A dráma végén Zrínyi ezt a szempontot venné -  joggal -  irányadónak: a megfuta- 
modásnak, az árulásnak ezt a menthető, igazolható módját választaná. ímmár politikára, hatalomra, hírnévre, 
karrierre nem tekint; csupán önmagát, lelkiismeretét ismeri el saját élete bírájának, s úgy hiszi ez a legmagasabb- 
szintű bíráskodás. így megméretve magát s lehetőségeit, a visszavonulás keserűn eltökélt szándékával hívja össze 
búcsúra a várnépet. De ekkor kap jelentőséget egy másik, a drámában mindvégig jelenlevő irány: a népé, a közös
ségé. Ezzel szembenézve Zrínyi rádöbben arra, hogy létezik egy még magasabb fórum, amely „közéleti” elismerés
nél, „reálpolitikus számításnál, „magánemberi” lelkiismeretvizsgálatnál hitelesebben minősítheti az ember sorsát: 
a közösség ítélete. A búcsúbeszéd közepén -  felfogva azt a felelősséget és igényt, melyet benne bízó, évtizedek óta 
vezetése alatt küzdő polgárai állítanak vele szemben -  megváltoztatja elhatározását: mégis Szigetben marad. Ez 
a dráma arkhimédészi pontja. Ennek kell íróilag is, de különösen, ha majd bemutatják, a rendezésben hitelesnek 
lennie. Itt kell — hasonlóan, mint Darvas korábbi műveiben, leginkább A törökverő ben -  a népnek, a tömegnek 
olyan aktív, „statisztériából” egyéni sorsot és történelmet alakító szereplővé nőnie, hogy igazolhassa a főhős válasz
tását. Ha ez nem sikerülne, az egész darab megbillenne, hitelét veszítené.

Tehát a döntéssel magával végződik a tragédia, s nem tárgyalja következményeit. Nem látjuk a vár alá fel
vonuló török sereg eposzba illő képeit, nem az egy hónapig és két napig tartó ostromot, nem ábrázolja a kiroha
nást, s hogy „Gázol rettenetestül Zríni vértóban, / Vérkataraktákat indít meg pogányban” ; nincs győztes vívása
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Szulejmánnal, mint a Szigeti veszedelemben, s nincs szó hősi haláláról, mely után „Angyali légió ott azonnal 
leszáll, / Dicsérik az istent hangos muzsikával. / Gábriel bán lelkét két tized magával, / Földrül felemeli gyönyörű 
szárnyával.” S mindez természetesen nemcsak azért nincsen, mert Darvas nem 17. századi hőskölteményt 
írt, hanem 20. századi modern drámát, melynek színpadán nehéz volna ily antik eposzi jeleneteket elkép
zelni. A dráma mondanivalója sem kívánná a folytatást. M ert bár a Zrínyi az áldozatvállalás példázata, ko
rántsem a vér-áldozat, a hősi halál magasztalásáé. A Szigeti veszedelem Zrínije -  a 17. századi, törökkel viaskodó 
költő-hadvezér céljának és eszméjének megfelelően -  boldog holtában is győztes, isteni hős. Darvas Zrínyije nem 
győztes, hanem vesztes. Két vereség közül választhat : a megfutás, a jelleméhez, múltjához méltatlan, tehetetlen 
megbúvás — és a reménytelen, az öngyilkosság-szerű hősiesség között. Nem könnyen választja emezt, de kénytelen, 
mert csupán ez a választás kompenzálhatja erkölcsileg és visszamenőleg -  az igaz ügy szolgálatában elszenvedett -  
vereségét. Darvas Zrínyijének az a tragédiája, hogy mindent megpróbált ugyan, de körülményei között nem talál 
a két rosszon kívül más lehetőséget. Ám döntése senkit nem akar meggyőzni afelől, hogy dicsőbb dolog hívén 
meghalni egy nagy eszméért, egy igazi ügyért, mint híven élni érte, -  ahogyan lehet, ha másként nem lehet, hát 
hűtlenségek látszatával őrizni meg az igazi hűséget. Ezt a gondolatot János pap hozza a drámába, de amit — 
a török szövetségét -  látszat-hűtlenségnek ajánlhat, az Zrínyi számára egész életének, eszméjének az elárulása: 
valódi hűtlenség volna -  elfogadhatatlan tehát. S minthogy délre nem, s immár sem nyugatra, sem keletre, sem 
északra nem fordulhat, maradna a Verbóra szökés, de mivel ott sincs erő, amivel harcát, életét továbbfolytathatná, 
-  kapitulálni kényszerül. Igen; azért marad kivont karddal Szigetvár falán -  mert fel kell adnia a harcot. Veresége 
választott módjával azonban a hűség évszázados példáját statuálhatta.

„Kétely csak ott van, ahol hit is van. Ezek édes tejtestvérek. Bennem nagyon erős a hit; nagyon erősen gyötör hát 
a kétkedés is” -  fogalmazza meg János pap e vívódó dráma alapélményét. Eme erős hiten azonban nem érthető 
vakhit, semmiféle fanatizmus. „A hála legigazibb formája a hűség” -  mondja Oláh Miklós érsek Zrínyinek, eszébe 
idézvén, hogy Ferdinánd király mindig atyai jóakarója volt. „Sose is voltam hálátlan. Nem is leszek -  válaszol 
Zrínyi. -  Embernek, akár a legmagasabban áll is, csak hála jár. Ha megérdemli. Hűség csak az eszméhez kössön. 
S az ügyhöz, amiben az eszme testet ölt.” -  „Az eszmét emberek képviselik” -  vetik ellene. -  „De vallasd meg 
őket, hogyan képviselik? Ha előre mindenre rábólintasz, kócbábu vagy; nem ember.” S az eszme sosem testetlen 
illúzióként szerepel ebben a műben. György ekképp vélekedik felőle: „Az eszme -  duruzsoltad mindig. Az én fülem
be is. Az eszme lehet szép, de én a te életeden mérem, hogy a csinálás mindig elrútítja. Én tőled tanultam -  és tőled 
iszonyultam el...” Majd később, legvégül: „Kegyetlen akarok lenni hozzád; mert a fiad vagyok. S a kegyetlenség 
joga csak a fiáknak adatott meg. Meggyűlöltem az életedet!... Te gyilkoltál ugye? -  Gyilkoltam. -  És raboltál 
ugye?— Raboltam .— Ésmindezt az eszme nevében. Legalábbis így magyaráztad magadnak. — Igen, mindezt az 
eszme nevében. — Akkor most eljössz innen. Leköpöd az eszmét, amely kurvává tett. Leköpöd a császárt, aki a hit
ben nincstelen ringyóvá tett! Attól azért a birtokaid még megmaradhatnak. Részben ugye, ha nem foglalja el a 
török...” Minderre azonban Zrínyi egy megküzdött élet nyugalmával, illetve az író az önvizsgálat legmaga
sabb és legőszintébb fokán, a művészetben igazolt válasszal felel: „Vállalni a gyávaságot, vagy legalábbis 
a gyávaság látszatát, ahhoz is hősiesség kell. Mit vállaltam én? Magamat. Semmi mást, csak az utolsó pilla
natban azt a felismerést: légy hű az életedhez. Az az élet volt, amilyen volt, -  de hűtlen mégse legyél hozzá és 
sose menekülj... »Császárok jönnek, császárok mennek, de az eszme él«... Vigasztalhatnám magam így. De a csá
szárokkal én is megyek. Nekem is egy az életem... De akkor is igaz, hogy én ott máma este az óváros terén 
szembenéztem egy tömeggel s belém vágódott az érzés: ez a hazám, ez Magyarország! Ha másért nem, ezekért 
vállald az életedet úgy ahogy van... és ahogy elrendeztetett. Különben összeroppansz attól, hogy nincs rajtad 
teher... Mindenkit elárulhatok, de őket nem! Az életemnek úgy lesz értelme... ha lesz... annyi csalódás után egy
általán... De az élet mindig az értelmét keresi... azt hiszem, élet se lenne enélkül... Itt maradok, bárki bármit is 
mond!”

Ezek az idézetek egyenes beszédben szólnak. Belőlük is sejthető, hogya^Vi/p>i a mi korunk nemzedékeinek vívó
dásait idézi létre, mai sorsok nyerik el benne — nehéz küzdelemben — igazolásukat.

E tragédia mind a jellemek szimmetrikus, kristályos rendszerére, mind a jelenetek szinte máris élővé, láthatóvá 
formált dinamizmusára, mind a történelmi és pszichológiai hitelességre és szuggesztivitásra, mind a finom 
mértékletességgel archaizáló, sokszor a 16. századi hitviták vagy históriás énekek hangulatát idéző nyelv szépen 
mondhatóságára, másutt ugyancsak a telivér nyelvezet derűjére tekintve — minden ízében színpadra kívánkozik, és 
bizonyára —, s remélhetőleg hamarosan - ,  a magyar színház ünnepi eseménye lesz. A témát Déldunántúl históriája, 
a megírás alkalmát (Szigetvár ostromának 400. évfordulójára) Baranya megye kulturális vezetősége kínálta, az 
első megjelentetésnek is ott volt, a pécsi Jelenkor című folyóiratban, a természetes illetékessége. A mű azonban — 
kétségtelen — annak a mintegy másfél évtized óta épülő modern nemzeti dráma-sorozatnak lesz fontos darabja, 
amely a hazafiság mai értelmét, a társadalmi haladás problémáját, az illúziók helyett az önmegismerés feladatát 
próbálja mind teljesebben kifejezni egy-egy történelmi metafora újraélesztésében.

Ezért nem  érezzük pontosan a darabhoz illőnek a Jelenkor 7—8-as számának végén, A Jelenkor krónikája ban 
(766. old.) Darvas Józsefnek „A hazafiság és a hazaszeretetre nevelés problémái az ifjúsági irodalomban címmel rendezett 
tanácskozáson elhangzott felszólalása ismertetését, illetve az író példáját. Darvas -  olvashatjuk -  „szembeszállt tör
ténelmünk dezillúzionáló szemléletével. Ezzel kapcsolatban hozta fel példának... Zrínyi-drámáját is: „Ha azt 
(ti. a dezillúzionáló szemléletet) vettem volna alapul..., akkor Zrínyi alakjában egy önző, csak a birtokszerző
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rothadt főurat kellett volna bemutatni. Ez is volt ugyan Zrínyi. Azonban a középkori erkölcsök mások voltak. 
Gyilkoltak is, ha kellett, a birtokért. De nem csak ez volt Zrínyi, hanem az is, akinek ma is ismerjük: a török 
hódítással szembeni szabadsághős.”

Darvas éppen ilyennek ábrázolta hősét, amilyennek itt írja: hatalom- és birtokvágyó főúrnak, aki szabadság
hős is volt. De ez nem nevezhető történelmi illúzionizmusnak, s akik a reálisabb (úgymond : dezillúzionáló) tör
ténelemszemléletért emelnek szót, ábrázolását aligha fogják vitatni. Gátlástalan, pályáját orgyilkosként kezdő, 
parvenü feudális volt Zrínyi; századának lendületesen feltörekvő típusa, aki, midőn a saját osztályérdekeiért bát
ran síkraszállt, egyszersmind s ezzel együtt nemzeti célkitűzésekért, a haladásért harcolt és halt meg, mint a nemzet 
vértanúja. Példázata is azokhoz szól, akiknek ma az a hivatásuk, hogy saját érdekeik bátor és nem alkuvó keresz
tülvitelével a nemzet és az emberiség érdekeit vigyék előre. A saját -  és történelmileg haladó -  érdek és eszme 
hűséges vállalása -  int e dráma is -  sokszor gyötrelmesen nehéz és hősiességet igénylő hivatás. Ebben az érte
lemben igazolja Szigeti Zrínyi Miklós sorsát dédunokájának strófája is:

„És előbb éltemet,
Hogysem hűvségemet

Testembül kibocsáttam.”

VILÁGIRODALOM
Irta: Sipos István

Andrej Voznyeszenszkij: Óza

Andrej Andrejevics Voznyeszenszkij neve nem ismeretlen a verset szerető s a szovjet irodalom újabb törekvéset 
iránt érdeklődő magyar olvasók előtt. Először a hatvanas évek elején hallottunk róla; ő is szerepelt a Mai orosz líra 
című válogatásban, méghozzá nem kisebb egyéniségek között, mint az akkor jól ismert Jevtusenko vagy Vino
kurov. E. Fehér Pál, e kötet utószavának írója már itt jelezte, hogy Voznyeszenszkij személyében érdekes, kissé 
talán bizarr, formabontó költőt ismerhetünk meg, aki többek között a „technika és humán tudományok szintézisé
vel kísérletezik” , de azt hiszem, igazi elismerést és közönségsikert csak 1964-ben aratott, mikor Fémszirén c. kötete 
megjelent. Ennek alapján vált ugyanis világossá, hogy Voznyeszenszkij valóban teljes értékű tagja annak a főleg 
fiatalokból álló író-költő csoportnak, a szovjet „új hullámnak”, mely az SZKP XX. és XXII. kongresszusa után 
lépett fel, s a valóság gazdagabb, sokoldalúbb ábrázolását, s egyben a költészet megújhodásának szükségességét 
írta zászlajára. Mint tudjuk, nem volt e csoport útja, fejlődése töretlen, s tagjainak nemegyszer az értetlenséggel, 
a bizalmatlansággal, sőt a csúfolódással is meg kellett küzdeniök. S lehet, hogy leginkább Voznyeszenszkijnek. 
Míg ugyanis Jevtusenkóban a dagályosságot, Vinokurovban pedig a mindennapiságot, az ún. mikrovilág roman- 
tizálását hibáztatták, addig őt formalizmussal, érthetetlenséggel és epigonizmussal is vádolták, s az is gyakran el
hangzott, hogy verseiben túlságosan lemezteleníti a világot, megfosztja emberi arculatától. Ez persze már a 
múlté: Voznyeszenszkij ma ötkötetes, elismert költő, mind szülőhazájában, mind Párizsban, New Yorkban 
vagy a szocialista országokban, s ha akadnak is -  néha jogos -  bírálói; tehetségét, eredetiségét már nem vitatják.

Voznyeszenszkij valóban nem mindennapos költő, s nem szabad csodálkozni, hogy fellépése után egy ideig so
kan meg nem értéssel fogadták. Eddigi munkásságának átfogó értékelésére természetesen most nem vállalkozha
tunk, annyit azonban meg kell kísérelnünk, hogy költészetének legalább néhány sajátosságát bemutassuk.

Bonyolultság, összetettség, dinamikus világszemlélet : ezek lennének talán a legmegfelelőbb szavak, ha költésze
tének tartalmi oldalát akarnánk jellemezni; fölényes biztonság a szavakkal való bánni tudásban, a váratlan effek
tusok felhasználásában, a kompozícióban -  ha a formai oldalt vizsgáljuk. Ez így, együtt, valóban ritkaság fiatal 
költőnél. Pedig nem volt csodagyerek, hiszen 1934-ben született, s amikor első kötete (Parabola, 1960) megjelent, 
már 26 éves is elmúlt — bár ezt megelőzően sokat foglalkozott festészettel és építészettel. Inkább arról van szó, 
hogy Voznyeszenszkijnek, mint érzékeny, fogékony lélekkel megáldott fiatalembernek, már első kísérleteiben is 
sikerült a huszadik század különböző irodalmi törekvéseiből átvenni, és sajátos, egyéni szintézisbe építeni egy 
sereg fogást és módszert, ami átsegítette a kezdők j ellegzetes botladozásain. Sokan Majakovszkij követőjének tartják, 
különösen nagyobb lélegzetű, izgatott ritmusú poémái miatt (A háromszögletű körte; Mesterek stb.), de Aragon, 
Éluard, Paszternák és T. S. Eliot neve is gyakran felmerül, ha elődeiről esik szó, sőt, Lorcát sem hagyhatjuk ki, 
hiszen maga a költő vallja be, hogy roppant tiszteli ezt a spanyol mártír-költőt, mert „lírájából kicsap a festőiség”, 
s mért „Lorca -  asszociációk sora” .

De nemcsak a gazdag, sokszínű hagyományra kell gondolnunk. Voznyeszenszkij költészetében fontos szerep
hez jutnak az építészet törvényszerűségei, a belső és külső arányok, a színek és a mozgalmasság, ami a festészet 
iránti érdeklődésének tulajdonítható. Elég, ha csak a Grúz piac c. versére utalunk itt: e költeményben a piac 
kavargó színfoltjai, a széles gesztusok, s maga a mozgás olyan valószerűséggel jelenik meg előttünk olvasás közben,
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mintha valóságos festményt látnánk. S végül : e vázlatszerű jellemzésben feltétlenül szót kell ejteni Voznyeszenszkij 
költészetének harmadik sajátos vonásáról; sűrítettségéről és metaforagazdagságáról. A költő ugyanis a tárgyaknak, 
jelenségeknek egyszerre több oldalát ragadja meg és foglalja egy-egy képbe vagy -  gyakran groteszk -  metaforába, 
ami az olvasóban rendkívül gazdag asszociációs folyamatot indít el, s további gondolkodásra késztet. Lehet, hogy 
ezek a képek néha túlságosan eluralkodnak egy-egy versében, már-már nehezen követhetővé teszik a gondolat
menetet, de sohasem öncélúak. Mint L. Szkorino, Voznyeszenszkij egyik méltatója írja, a lírában minden attól 
függ, hogy „a forma élessége és eredetisége eltávolít-e a reális világ ábrázolásától... vagy lehetővé teszi valamilyen 
új, lényeges és teljesen reális oldal felfedezését”. Márpedig Voznyeszenszkijnél az utóbbiról van szó. Költészetének 
valóban vannak meghökkentő elemei, szürrealisztikus vonásai, mondanivalója azonban nagyon is egyértelmű: 
hit a szépségben, a humanizmusban, akkor is, ha néha úgy érzi, hogy a modem világ ellentmondásai túlságosan 
megsokasodtak. Voznyeszenszkij átéli a belső ellentmondásokat, ebből fakad lírájának feszült drámaisága, keser
nyés fintora. De hisz az emberben, az értelmes, teremtő alkotás erejében, s éppen ez a szilárd hit avatja az új szovjet 
költőnemzedék egyik legerőteljesebb alakjává.

Voznyeszenszkij költészete műfaji szempontból is gazdag, változatos, mégis leginkább a poémák mestere. 
S nemcsak azért, mert Majakovszkijtól éppen e tekintetben tanult a legtöbbet; azért is, mert alapvetően intel
lektuális természete és komponálóképessége ezekben érvényesül a legerőteljesebben. Jelezte ezt már a költő 
amerikai élményeit megörökítő Háromszögletű körte is, vagy a rövidebb, de szinte egyetlen lélegzetre írt Longjumeau, 
melyben Leninnek állít emléket, legérdekesebb poémája azonban kétségtelenül az 1964-ben megjelent 0га. 
Erről részletesebben is kívánunk szólni, részben abból az alkalomból, hogy Garai Gábor fordításában 1967-ben 
önálló kötetben is megjelent, részben azért, mert kulcsműnek tekinthetjük, mely elősegíti Voznyeszenszkij világ- 
szemléletének és költészetének mélyebb megértését.

Ez a poéma a legtöbb kritikus véleménye szerint csúcsot jelent a költő fejlődésében; bizonyítéka ennek a költe
mény gondolati érettsége, képalkotásának roppant tömörsége, s első olvasásra talán lazának, szétesőnek tetsző, 
valójában azonban annál feszesebb kompozíciója. Persze nem könnyű olvasmány. Az Óza bonckést igényel ahhoz, 
hogy teljes egészében megértsük.

Az Óza, melyet a költő -  a mű elé írt rövid tájékoztató szerint — egy, a dubnai szállodában talált naplófüzet 
alapján állított össze, műfaját tekintve poéma, tehát nem elbeszélő költemény. Nem cselekménye, hanem tételei 
vannak: gondolatai, ítéletei a modem világról, az atom- és gépkorszakról, az emberi magatartás formáiról és 
normáiról. És csupán kerete van : kissé rezignált búcsú egy lánytól, egy Óza-Zójától, akivel „iszonyúan lekésték 
egymást”, s már nincs erő, mely sorsukat újra összeköthetné. Ezt az alaphangulatot, miként az eposzok előhangja 
vagy az operanyitány, már a bevezető prezentálja, s a következő fejezetekben egyre újabb és újabb oldalról nyer 
megvilágítást, úgy azonban, hogy mégsem Óza-Zója kerül előtérbe, hanem a világ, az emberiség fejlődésének nagy, 
ijesztő problémái.

De miért Óza-Zója? Ha pusztán a kérdés formális oldalát vesszük, egyszerű a magyarázat: Óza az orosz Zója 
névből keletkezett, egyszerű betűcserével. De ennél lényegesen többről van szó. Óza és Zója ugyanis egy és még
sem egy: hol reális földi lény, fizikuslány, aki éppen a ciklotron előtt áll, hol Moszkva tájain szálló védtelen, 
halálraítélt szépség, hol kínzó, fájdalmas emlék, hol meg felületes, olcsó szórakozásoknak behódoló, könnyű, légies, 
de földi lány. Mindent összesítve azonban e kettősségből mégis a lány szimbólumtermészete kerül ki győztesen : 
Óza szimbóluma egyfajta emberi magatartásnak, mellyel a költő vitázik, ám ugyanakkor azt is tudja, hogy véde
lemre szorul, hiszen alapjában véve kiszolgáltatott.

De milyen az a világ, melytől Ózának rettegnie kell, s mely a költőből kesernyés, néha dühödt reakciókat vált ki ? 
Sokan feltételezik, hogy az Óza elsősorban az atomhaláltól való félelem szülötte, s egyben elítélése a modern 
kornak, a robotgépek, a technicizálódás világának. De nem erről van szó. Kétségtelen : a poémában fel-felbukkan 
a világ pusztulásának, vagy legalábbis egy olyan rettenetes állapotnak a víziója, mikor minden rend felborul: 
a fák folyóként a földön hevernek, árnyuk pedig függőlegesre dermed, mint ahogy a kutak mélye is felfelé növek
szik, s ebben a vad zűrzavarban a történelem lapjai is összekeverednek. S igaz, hogy szó van ebben a poémában, 
ismét csak víziószerűen, a hideg-rideg robotgépekről s korunk egyik félelmetes csodájáról, a ciklotronról, mely 
a  pusztító atomtöltetek gyártásához is nélkülözhetetlen. De Voznyeszenszkij nem általában a technikai fejlődéstől 
fél, csupán e fejlődés antihumánus vonatkozásai ellen tiltakozik, abban a paradox formában fogalmazva meg a 
tételét, hogy a haladás is lehet reakciós, ha pusztulására van az embernek. Ezért teszi nevetségessé az „antiembere- 
ket”, legyenek azok fizikusok, akik egy-egy kísérlet kedvéért a fél emberiséget feláldoznák, vagy károgó, fekete 
hollók, szürke bürokraták, akik szeretnék a szívet is robotgépre kicserélni, s nem képesek egy csókért, egy Ózáért 
vagy egy szép látványért lelkesedni.

Voznyeszenszkij a poémában nemcsak a technikai fejlődés elembertelenítő, lélekölő egyhangúsága és halálos 
veszedelme ellen emelt szót: az „antivilágot” s az „antiembert” a társadalmi élet más szféráiban is felleli. Egy 
ilyen világot ábrázol a moszkvai Berlin étteremben rendezett születésnap bravúros leírásában is, ahol a divatos, 
„kasa modern” verseket szavaló költőket éppen úgy kigúnyolja, mint a külsőségeknek élő, felületes hangoskodókat. 
Nem természetes ez a világ a költő számára; éppen olyan fordított, mint amilyennek a mennyezeti tükörben lát
szik: szánalmas, groteszk és lélektelen. Ezért is mentené innen — akár a tükör szétverése árán — kedvesét, hogy 
visszatérhessen tulajdon világába, „hol a természetesség, az érzelmek földje terül szét, hol égerfa nő és ring a 
hajó...”
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Az Ózát magyarul Garai Gábor ihletett, szép fordításában kapja az olvasó. Minden műfordítás alfája és óme
gája, hogy a fordító legyen mintegy vetélytársa a szerzőnek, s úgy fogalmazza át a művet, hogy c „véres operá
ció” során minden lényeges sajátosságot megőrizzen, s mégis, önmagát is adja. Ügy érzem, Garai Gábornak 
ez a kísérlet teljes mértékben sikerült, annyit azonban meg kell jegyeznünk, hogy Garai az Óza 1964-ben meg
jelent, első változatát vette alapul, Voznyeszenszkij egyik későbbi kötetében azonban ez a mű lényeges módosítá
sokkal jelent meg, s talán nem ártott volna, ha Garai utólag korrigál néhány fejezetet, annál is inkább, mert 
érzésünk szerint az Ózának ez a második változata valóban rendezettebb, feszesebb s még egyértelműbben sugallja 
a költő alapgondolatát: résen kell lenni a szellem embereinek, mert nem sok jó származik abból, ha a világ csak 
a fizikusok kezében van; a szívnek, a léleknek is szerepet kell vállalni az egyensúly kialakításában.
( Európa, 1967)

PRÓZA
írta: Béládi Miklós

Szász Imre: Felhőfejes

Huszonhat éves korában történelmi regénye jelent meg, az akkori időkben sikeresnek számító és díjjal jutalmazott 
Szól a síp, utána csak ifjúsági és gyermekkönyveket írt, majd -  kínos váratlansággal, a magyar prózaírás fölívelő 
szakaszában -  kétszer is horgásztörténettel jelentkezett. Születtek ugyan kiváló műfordítások és tanulmányok is 
a tollán ; folyóiratban viszont alig szerepelt, s nemcsak az irodalmi életben, a mai próza hivatott művelői között 
sem igen forgott a neve.

Szász Imre pályájának alakulását azzal a tudattal követhettük, hogy tehetsége megjelent műveinél többre 
kötelezi; könyvei nem mutatták valóságos képességeit s joggal lehetett várni, igazi munkáját még ezután alkotja 
meg. A Horgászbottal írtam önironikus utószavából kiolvashatóan Szász Imre maga is látta helyzetének felemás
ságát : kis témákba nagy erőt ölt, hogy jelentéktelenségek gondos kidolgozásával kárpótolja magát. „Igen, ez a 
bonyolult, izgalmas, nehéz világ, a ma annyi kérdést ad fel, annyi választ vár, annyi magyarázatot, az életünk, 
az életem magyarázatát, annyi élet újrateremtését, hogy az ilyen kényelmes és lusta nyújtózkodásért, mint ez a 
könyv is, mentegetőznöm kell -  elsősorban önmagam előtt... Nem akartam se többet, se kevesebbet, csak pontos 
részleteket.” Jó könyv volt a Horgászbottal írtam -  írói munka -  annak számára is élvezetes olvasmány, aki soha 
vízpartján horgászbottal a kezében még nem üldögélt és a halfogás izgalmaiba személyesen bele nem kóstolt. 
De mégis csak melléktermék, semmi több; a „bonyolult, izgalmas, nehéz világ” legfeljebb villanásnyira mutatko
zott meg lapjain, a horgásztörténetek közé ékelve, egy-két „pontos részlet” alakjában. Szembetűnő volt a stílus 
fegyelme, a kevés szóval jellemzés képessége; ám a történet szűk körbe világított és szándékoltan korlátozott 
érvényű világot tárt föl. így is érzékelhető volt, hogy Szász Imrének elóbb-utóbb ki kell válnia a rátelepedő 
„névtelenségből”. Mellékutakra kényszerült, nem tehetségének kiforratlansága miatt, s kedvezőbb helyzetben 
megtalálhatta az erőihez illő feladatot.

A Felhőfejes igazolja a föltevést és sok mindent bevált a várakozásból. Még nem igazi áttörés, mű és tehetség 
között továbbra is érződik feszültség, ha az önkorlátozás görcsei föl is oldódtak az igényes vállalkozás hevében. 
Szögezzük is le mindjárt elöljáróban, a Felhőfejes nem tartozik a felfedező-regényeknek ha lassan is, de egyre 
bővülő, új színekkel gyarapodó sorába. Igényes munka, az írói gondosság minden sorában föllelhető; csak nem az 
az első szót kimondó, revelációszerűen berobbanó alkotás, melyet minden hivatott prózaírótól az elmúlt években 
egyre türelmetlenebbül és nem ok nélkül vártunk. A legjobb mai regényeket emlékezetünkbe idézve azonnal 
észlelhető a Felhőfejes némi elkésettsége. Hat-nyolc évvel ezelőtt kiérdemelte volna az úttörő munka rangját, ma 
szerényebb hellyel kell megelégednie. Ez sem kevés, evvel együtt is magasan az átlag fölé emelkedik -  s bár nem 
teljes elégtétel az író számára : az irodalom nem nélkülözheti a földerítők csapásán kirajzók munkáját sem. A Felhő
fejes a maga tárgykörében erre vállalkozik. Az illúziótlanság regénye vagy helyesebben, az elvesző illúzióké -  
tárgyilagos stílusban előadva. Oldalági rokona -  de nem leszármazottja! -  a Próféta voltál, szíremnek.

Szász Imre regénye mindenekelőtt igazolja azt az egyáltalán nem új, de manapság olykor elhalványuló fölisme
rést, hogy az epikának ma sincs kizárólagos oka lemondani a történetről, a fordulatokban bővelkedő cselekményről, 
és a hagyományos értelmű alakábrázolásról. A regény lényege szerint -  bármennyi új kísérletet is mutasson 20. 
századi története, -  az ábrázolásra épül s a jellemből fakadó cselekményre, hogy „magát” az életet eleveníthesse 
meg és a fikciót valóságosnak tüntethesse föl. Igaz, az epika régi naivitása szinte nyomtalanul elenyészett és csak
nem korlátlan hatalomra jutott a legváltozatosabb formai eljárások révén a gondolati szerkesztés. A magyar 
regény is néhány esztendeje -  sok tekintetben megismételve a húsz évvel ezelőtti állapotot -  izgatottan keresi az új 
megoldásokat. Szász Imre regénye nem él az új prózai eszközöknek mindama lehetőségével, mely nálunk az elmúlt 
években honosodott meg és nagyban közrejátszott ízlésünk újjáalakulásában. Az új próza ízlés-változtató kísérlete 
nem múló divat szüleményének bizonyult, korigény tört föl benne -  ám közben túlzásokra is rákapatott bennünket. 
S ezt akkor is elismerhetjük, ha jól tudjuk, hogy az új magyar regény formavilágának módosulása nem „stílus-
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forradalom” volt: a szemlélet, világkép változásából eredt. Mindenekelőtt abból, hogy megnőtt az irodalom 
morális felelősséget vállaló készsége és lehetősége. Az esszé, irónia, parabola, groteszk stíluseszközeihez azért nyúlt 
az irodalom, mert a megmozdult világban, a megoldatlan kérdések özönében nem érezte elegendőnek, eléggé 
kifejezőnek az ábrázolás hagyományosan egyjelentésű közegét. A regényíró kommentárt fűz az eseményhez; 
elmélkedést sző a történetbe; a cselekményt parabolává finomítja és jelképessé növeszti; iróniával vagy groteszkkel 
többjelentésűvé tágítja. Néven nevező, felvilágosító vagy javító szándékait ezekkel az eszközökkel véli leginkább 
elérhetni. Az esszé és irónia, parabola és groteszk nálunk főként ilyen szerepben mutatkozott mostanában, bár 
nem egy példát találunk arra is, hogy az elmondottakkal ellentétes feladatot töltött be: az ember- és valóságfogalom 
megzavarodását vagy szétesését, az író kiábrándulását és közönyét átköltőiesítve közvetítette.

Tagadhatatlan, hogy az elmúlt időkben már kezdtük egyre kevésbé becsülni az önmagáért beszélő cselekményt; 
az egyértelműséget hajlandók voltunk olykor a gondolati igénytelenséggel azonosítani; az előrehaladó időrendben 
a hosszadalmasság visszakísértő rémét látni. Most megint igazolódik -  nem először ugyan -  hogy a hagyományo
sabb eszközökkel dolgozó regény igazi mai tartalmakat hordozhat és jelképesség nélkül is vállalkozhat az élet 
lényeges dolgainak áttekintésére. A FeIhőfejesnék az a mondanivalója, ami történik benne; hősei a maguk életét élik; 
sorsuknak nincs mögöttes tartalma, jelképes vagy ironikus holdudvara. Semmi rejtély vagy rejtvény, semmi 
enigmatikus homály. A regény elbeszél egy kerekre zárt történetet, a részletek jelentőséget nyernek, önmagukban 
is és nem csupán a regénykompozíció magasabb egységében. S amit mondani akar, azt mindig közvetlen formában 
teszi és nem bízza rá az elvonatkoztatások fenntartásos szűrőrendszerére.

Nyelvi stílusa is a tárgyszerű elbeszéléshez simul, tömören összefogott és lényeget kibontó. Nem törekszik szán
dékos dísztelenségre, fölváltva játszik a gunyoros irónia és a visszatartott érzelem húrjain, ám leginkább a tárgyi
lagos leírás modorát követi. Észrevehető, hogy Szász Imre nemcsak a regényt írta, hogy alakjai számára teret és 
levegőt teremtsen, nemcsak az egészet látta maga előtt, hanem a mondatokat is. Figyelmet erősen fölkeltő mon
datai ugyan alig akadnak, inkább utóbb vesszük észre a stílus gondos megformáltságát, mondatainak önmagukban 
is megálló tartalmasságát, hasonlatainak egyéni ízeit. A regényt a főhős beszéli el, az egyes szám első személyű elő
adás, mely sokhelyütt monológszerű formába vált át, a Felhőfejeshen nem jár együtt kusza mondat-áramlással, 
szövevényes utalásokkal. Tapasztalhattuk mostanában egyszer-kétszer, hogy újabb regényeink némelyike tünte
tőén elhomályosítja stílusát, valami szabad és közvetlen áradást mímel vagy gyors „vágásokkal” lep meg, hogy 
„modernségét” szembetűnően bizonyítsa. Szász Imre regénykoncepciójának azonban nincs szüksége hasonló fogá
sokra. A Felhőfejes igyekszik és tud tartalmasán beszélni, egyáltalán nem riadozik a pontos fogalmazástól és szívesen, 
gyakran él hasonlatokkal. Hasonlat-szegény mai prózánkban van bátorsága ilyen szépség-imádó mondatokat 
leírni: „Azzal, hogy beléptem, kihúztam a dugót s kedve most habozva, gyöngyözve kiforrott az unalmas délután 
palackjából, le a földre.” Ezt a mondatot az impresszionizmus stílus-eszményére figyelő író is fogalmazhatta volna. 
A hangulat-teremtő hasonlatok azonban a stílusnak csak egyik rétegét képezik. A regényre inkább az elemző, 
megérteni és megértetni akaró igény üti rá az egyéniség jegyét; az eszmélkedő, elrendező és leszámoló szemlélet 
határozza meg a stílus karakterét. Ezért nem lesz a regény nyelve-erős hangulati légköre ellenére sem-emelked- 
dett, ezért nem finomul stilizálttá; érinti a közbeszédet — különösen a dialógusokban szándékosan köznapi, néhol 
nyers -  és csak épp valamivel jár fölötte, s közben megőrzi a beszélt nyelv természetes közvetlenségét.

Ennek a regénykompozíciós eljárásnak persze fölösleges a létjogosultságát nagy hévvel bizonygatni. A mai 
amerikai, francia vagy olasz regény nem egy alkotója és iránya él vele, a mi hazai tájainkon sem ismeretlen. 
De jelentősége jócskán megcsappant épp a közelmúltban, és inkább a riport, meg a publicisztikus regény válfajában 
küzd a fönnmaradásért, kevés megbecsülést aratva.

Annak a tárgyilagosságnak és elbeszélő modornak azonban, amely a Felhőfejest megkülönbözteti -  változatlanul 
jövője lehet a magyar próza előremozdulásában. E stílus és szerkesztésmód láttán, meg egyébként is, csak megszorí
tásokkal érvényes a „hagyományos” megjelölés. A mai szóhasználatban ez a fogalom is metaforikus jelzéssé 
minősült át. Kialakult egy nagyjából közmegegyezésen alapuló jelentése; meghatározása azonban ismeretlen, 
alighanem azon egyszerű oknál fogva, hogy bajos is megadni. Akkor lehetne találó csupán, ha a „modern” szintén 
eleve tág és ezért körülhatárolhatatlan fogalmát a klasszikus stílust fölváltó eljárások, technikai megoldások alkal
mazására sikerrel tudnánk vonatkoztatni. De mindkét esetben, amint a szemléletnek és világképnek minőségét 
jelleget meghatározó szerepét mellőzzük — csak részletet írunk le, vagy sokszor csupán a felületet érintjük: fölényes 
biztonsággal zsákutcába jutunk. A valóságot jobban megközelítjük, ha az alkotás saját organizmusát kíséreljük 
megérteni — azt a teremtett világot, amely egyszeriségében visszavonhatatlanul egyéni és abszolút; egy korhoz, 
társadalomhoz, eszmerendszerhez kötöttségében viszont közösségi érdekű és rendeltetésű és evvel együtt viszony
lagos érvényű. Az írói alkotás a „hagyományból” éppúgy meríthet mint a „modernből” , önmagát a létével bizo
nyítja és szemléletével karakterizálja. A montázstechnika, belső monológ alkalmazása, a groteszk hangulat festése, 
az ironikus játékosság ma már kezd éppoly keveset mondani egy mű jellege vagy épp értéke felől, mint ahogy tíz
tizenöt évvel ezelőtt a nagykompozíció sem látszott már az egyedüli és legértékesebb regény formának.

A Felhőfejes az elvesző illúziók regénye — beismerése az álmok, ábrándok, nosztalgiák jóvátehetetlen elhamva- 
dásának. A történet rövid leírása -  mint annyiszor -  most sem árul el eleget a regény rétegezett mondanivalójáról 
-  a téma mindig a legkülsőlegesebb meghatározó. A feleségétől különváltan élő apa vakációzni viszi szüleihez a 
lányát; a nyaralás váratlanul és törvényszerűen kalandossá bonyolódik. Már az előzmények sem ígérik az eltervelt 
derűs, boldog együttlétet és a Pestről a dunántúli városba vezető út újabb és újabb várható meglepetéseket kínál.
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A főhős örömet akar szerezni, hogy maga is örömben részesüljön. Az autóút és a gyermekkor régi színhelyén eltölt
hető idő az „önző örömszerzés örömének szertartása” lesz -  mint az író gondoltatja hősével — s ebből a kettős 
tudatból: ábrándkergetésből és kiábrándultságból ered a regény fanyar és szellemesen önironikus hangulata. Mert 
a regény hőse nem rabja az illúzióknak, és jól érti hogy a gyermekkor visszahozhatatlan, s azzal is tisztában van, 
hogy a vele utazó lányának tiszta örömet úgy szerezhetne, ha a saját maga kedvteléseiről teljesen lemondana. 
Csakhogy ennek a belátásáig, ha el is jut a főszereplő, a maga külön világának beidegződéseit sem kívánja és tudja 
megrendszabályozni. Ezért apa és lánya harmóniáját súrlódások zavarják meg, együttlétük örömébe üröm is 
vegyül, s az eltervezett szép összhang helyett az egymástól való távolodás csöndes drámáját kell átélniük.

A regényt nem vizenyősíti el az érzelgősség. Az az erénye épp, hogy az önáltatásokkal száll szembe s az emberi 
viszonyok, érzelmek szövevényébe tárgyilagosan, ha kell önleleplező szókimondással világít be. Ez a szerep jut 
gyakran azoknak a részleteknek is, melyekben a főhős saját gyerekkorának eseményeire, hangulataira gondol 
vissza. Az emlékezés nem a nosztalgiát hivatott megszólaltatni. Ellenkezőleg, ezek a részek rárímelnek az utazás 
eseményeire s így a jelenben folyó eseménysort távolról, a múltból jövő képek kiegészítik vagy fölerősítik. Szász 
Imre nagyon tartózkodóan jár el valahányszor megszakítja az elbeszélés menetét és a jelenben zajló eseménysorba 
múltbeli képet illeszt. Gondolhatnánk arra, hogy a szokásos „visszapillantó” módszerrel van dolgunk, a mai regény
ben nálunk is megszokottá ismerősödött technikával. De nem, itt nem az idősíkok váltogatásával és összekuszá
lásával találkoztunk, mert ha az író a múltba is pillant, akkor sem zökkent ki a jelenben történő elbeszélés illúzió
jából. Az írói tárgyilagosság jelét vehetjük észre ebben a mértéktartásban. Csak semmi irodalom -  mondhatná 
Szász Imre -  hiszen napjaink prózáját ma már éppúgy fenyegeti a bonyodalmas stiláris elfinomultság, amint 
évekkel ezelőtt terhelte a nehézkes körülményesség. Eszménye az a tény-közlésre szorítkozó irodalom, mely kevés 
szóval jellemez, az embert nem véti szem elől és részletező elemzés helyett a magatartás jellegét próbálja hitelesen 
leírni és igyekszik megtalálni a magatartás mozgatóerőit is. Szász Imre azt tartja, amit Henry Green, hogy „a pár
beszéd a legjobb eszköz arra, hogy az életet az olvasó elé tárjuk”.

A regényben apa és lánya között lappang a feszültség: a felnőtt igazság és a gyerek érzékenység ütközik benne 
össze. Az alaphangulatot azonban a főhős csöndes, öngúnnyal viselt és szellemességgel álcázott kiábrándultsága 
adja. „Az emberről lekopik az ezüstös és megmarad az egyszerű, tompa fényű kényszerűség. Esetleg némi 
önzéssel ötvözve, hogy világosabb színű legyen.” Ez az önszemlélet még ridegen józannak is nevezhető. Ám ez a 
kiegészítés társul hozzá: „az a mandátumom, hogy elvont igazságért egymagámban is verekedjem, tizenegy- 
néhány évvel ezelőtt lejárt.”

A főhős a „lélek betokosodott kavemáitól” szenved. Attól, hogy már nincs ereje és kedve nagy erőfeszítéssel fel
ugrani felhőfejesre. A gyermekkori játékok színteréhez, a homokbánya varázslatosnak tetsző tájára is hiába 
zarándokol el. „Néztem a gödröt, unalmas és idegen volt, mintha még sohasem láttam volna.” S ebben a kiábrán
dultságban, önző és számkivetett magányosságban a családi élet bajainál távolabbra utaló indétékok is benne 
érezhetőek.

így lesz Szász Imre regénye is a „rossz közérzet” rajza. Állapotot világít meg, magatartást vizsgál; a kialakulás 
előtörténetével nem foglalkozik. Ha valamit, leginkább épp ezt, a kóros állapot előtörténetének ábrázolását vár
hatnánk most már Szász Imrétől. Ez a regénye is ebbe az irányba mozdul, s bár a családi élet visszásságait méri 
föl, ezzel is a mai regény java alkotásai között kell a Felhőfejest számon tartanunk.

( Szépirodalmi, 1967)

IRODALOMTUDOMÁNY

„Mindenki újakra készül...” IV.

Az 1918-19-es forradalmak irodalma. (Szöveggyűjtemény) IV. köt. Szerkesztette és a jegy
zeteket írta: József Farkas.

A történetírás s ezen belül az irodalomtörténetírás legalapvetőbb feladata, hogy vizsgálatait, értékeléseit hiteles 
és a jelenségeket minden oldalról megvilágító források alapján végezze. E követelmény megvalósítása azonban 
igen gyakran nehézségekbe ütközik -  egyszerűen azért, mert a források alig vagy legalábbis nehezen hozzáférhe
tők. Hosszú és aprólékos filológiai munkával lehet csak őket megközelíteni, feltárni, hogy ismeretükben a na
gyobb távlatú összefüggéseket, megrajzolását elvégezhessük. Mindez fokozott hangsúllyal vonatkozik szocialista iro
dalmunk kutatására, hiszen közismert, hogy annak forrásai -  hírlapok, folyóiratok -  meglehetősen ritkák és a leg
gyakrabban hiányosak. Ezért nevezhető úttörő vállalkozásnak József Farkas 1959-ben indult négykötetes szöveg- 
gyűjteménye, a „Mindenki újakra készül...” , amely „mikrofilológiai” aprómunkával gyűjtötte össze az 1918-as 
polgári forradalom (I—II. kötet) és a Tanácsköztársaság (III-IV. kötet) minden jelentős irodalmi emlékét.
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A gyűjtemény teljességre törekszik: számba veszi a korszak valamennyi könyvkiadványát, sajtópublikációját és 
elérhető kéziratát, illetve levéltári anyagát. A kötetek gerincét alkotó szövegközlések a kérdéses időszak legjellegze
tesebb írásaiból állnak össze, amelyekhez bő, tartalmas jegyzetapparátus kapcsolódik. A szöveggyűjteményeket 
minden esetben részletes bibliográfia zárja, amely felöleli az adott témakör valamennyi publikációját, azokat is, 
amelyek a kötetből kimaradtak.

A nemrég közzétett és a Tanácsköztársaság publicisztikai írásait tartalmazó IV. kötettel lezárult az Akadémiai 
Kiadó e nagyszabású forráskiadványa. A több mint száz ív terjedelmű kötet méltó befejezése József Farkas közel 
tíz évi szorgos munkájának, mert a korszak legérdekesebb és legizgalmasabb kérdéseit tartalmazza.

A M agyar Tanácsköztársaság 133 napja túlságosan rövid idő volt ahhoz, hogy íróink nagyobb lélegzetű és ki
érlelt szépirodalmi alkotásokban reagálhattak volna az alatta bekövetkezett nagy horderejű változásokra. (A Ta
nácsköztársaság szépirodalmi termését egyébként a III. kötet tartalmazza.) A történelem diktálta iramot csak az 
„efemernek” tartott műfajok: a riport, a publicisztika és a kritika tudták egyidejűleg és méltó színvonalon követni. 
Az irodalomnak csak ez a formája volt képes a bekövetkezett események gyors rögzítésére, a felvetődő politikai 
és művészeti kérdések azonnali megválaszolására, az irodalmi élet frontmozgásainak hiteles megörökítésére. A ri
port és a publicisztika így vált e korszakkal felérő néhány hónap irodalmi önismeretének és szerteágazó művelődés
politikai problémáinak egyik legfontosabb forrásává, amelynek felmérése és értékelése lehetővé teszi, hogy közel
férkőzzünk a kor és szocialista irodalmunk kulcskérdéseihez, s hogy ezáltal bizonyos kitekintést is kapjunk a 
Tanácsköztársaság bukását követő évtizedek fejlődésére.

A kötet dokumentumaiból mindenekelőtt a Tanácsköztársaság irodalmi életének rendkívül széles tömegbázisa 
tűnik szembe. A kifejezetten haladásellenes, konzervatív írókat kivéve, polgári irodalmunk szinte valamennyi jelen
tős alakja hitet tett a Tanácsköztársaság, a szocializmus ügye mellett -  szemléletesen bizonyítva, mennyire 
szervesen, mennyire a történelem egyetlen megoldásaként jött létre a magyar proletárdiktatúra. Természetesen a 
Tanácsköztársaság igenlőinek tábora világnézetileg és politikailag rendkívül sokrétű volt, nemcsak a polgári íróké, 
hanem a magukat szocialistáknak valló művészeké is. E tábor többsége nem volt tudatosan szocialista meggyőző
désű; március 21. melletti kiállása mögött a legkülönbözőbb -  objektív és szubjektív -  motívumok álltak.

A Tanácsköztársaság irodalmi életének e „népfrontszerű” jellegét mindenekelőtt a történelmi fejlődés objektív 
tényezői alakították ki. A világháború négy nehéz esztendeje minden gondolkodó elme előtt -  különböző mértékig 
ugyan, de — láthatóvá tette a tőkésrend ellentmondásait, emberellenes, emberpusztító mivoltát. A társadalom 
legkülönbözőbb rétegeiben bontakozott ki az ellenállás a régivel szemben, az „újnak” , a fennálló állapotokat el
söprő változásoknak a vágya és szándéka. Ha mindehhez azt is hozzátesszük, hogy a vér nélküli szocialista forra
dalom az antanthatalmak szorongatásában az ország függetlenségének ügyét is zászlajára tűzte, akkor nyilván
valóvá válik, hogy ezáltal tömegbázisa csak tovább szélesült.

E folyamat mellé társult a Tanácsköztársaság nagyvonalú és demokratikus művelődéspolitikája, amely -  kevés 
kivételtől eltekintve -  messzemenőleg tekintetbe vette a művészetek, az irodalom speciális vonásait. „A kommunis
ta kultúrprogram csak jó és rossz irodalmat különböztet meg -  olvassuk Lukács György Felvilágosításul c. hivatalos 
nyilatkozatában. -  A Közoktatásügyi Népbiztosság nem akar hivatalos művészetet, nem akarja a pártművészet 
diktatúráját. -  A politikai szempont ugyan még sokáig kiválasztó szempont marad, de nem diktálja az irodalmi 
termelés irányát.” Ez a szellem érvényesült az irodalom szervezeti kérdéseiben is. A május elején létrehozott írói 
direktóriumban például a következők foglaltak helyet: Babits Mihály, Balázs Béla, Barta Lajos, Biró Lajos, Kassák 
Lajos, Komját Aladár, Lukács György, Móricz Zsigmond, Osvát Ernő, Révész Béla és Szini Gyula. -  A művészi 
színvonal megbecsülése és érvényre juttatása jellemezte -  nagyjából és egészében -  a Közoktatásügyi Népbiztosság 
alá tartozó könyvkiadást és a színházak műsorpolitikáját is. Sajtóban és pódiumon a magyar és világirodalom ha
ladó hagyományai és új értékei jutottak nyilvánossághoz.

E szubjektív és objektív tényezők alakította egység mögött azonban meg kell látnunk a nagyfokú különbségeket, 
sőt ellentmondásokat is. A „Mindenki újakra készül...” IV. kötetének egyik legfőbb érdeme: hiteles és pontos doku
mentumok alapján ad lehetőséget, hogy megvizsgáljuk a Tanácsköztársaság irodalmi életének nagyfokú diffe
renciáltságát, az egyes irodalmi csoportosulások ideológiáját, történelem- és társadalomlátását, s az abban érvényre 
jutó fáziseltolódásokat, amelyeket tudományunk általában „hamis tudatnak” nevez.

E „hamis tudat” kialakulásának egyik legfőbb oka — mint már említettük — az volt, hogy íróink döntő többsége 
nem a marxizmus alapjáról, hanem esetlegesen, a történelmi változásoknak csak egy-egy momentumát helyeselve 
mondott igent a Tanácsköztársaság kikiáltására. Sokakat az állított március 21. mellé, mert az új hatalom számos 
olyan kérdést is megoldott, amely a polgári demokratikus forradalom feladata lett volna. Voltak, akiket humanista 
elveik vittek a szocialisták táborába. Másokat az új művelődéspolitika széles távlatai ragadtak meg. Ismét mások 
egyszerűen a tömeghangulat hatása alá kerülve reagáltak a forradalom változásaira. „Szocializmus”, „kommu
nizmus” — a szóhasználat közös volt, de egészen mást értett rajta -  hogy két végletet említsünk: -  Kosztolányi vagy 
Komját Aladár. A március 21. által kiváltott állapot sok író esetében magában hordta egy hosszabb távlatú 
együttműködés csíráját, de a proletárhatalommal való szembekerülés lehetőségét is. Egyeseknél ez már a Tanács- 
köztársaság ideje alatt bekövetkezett (1. Szabó Dezső), mások az ellenforradalmi rendszer uralomra jutása után 
tagadták meg korábbi nézeteiket.

Fél évszázad történelmi távlatából az is megállapítható, hogy a magukat marxista alapon kommunistáknak 
vallók társadalmi optikájában is voltak némi eltolódások: nevezetesen a proletárdiktatúra időtartamának a kérdé-
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sében. A Tanácsköztársaság szinte valamennyi vezetője (1 : Kun Béla: A proletárdiktatúra is a tanítóság, Lukács 
György: A kommunizmus erkölcsi alapja, A győzelmes proletariátus taktikája, Fogarasi Béla: A szellemi tudományok jövőjéről 
stb, stb.) azt a felfogást vallotta, hogy a proletárdiktatúra történelmileg tekintve rövid -  csupán néhány évre 
kiterjedő — átmeneti periódus. A politikai hatalom megragadása után rövidesen bekövetkezik a gazdasági élet 
szocialista átalakulása. A közelgő világforradalom hamarosan átalakítja egész Európa társadalmi struktúráját, s 
néhány év osztályharca emberöltónyi közelségbe hozza magát a kommunizmust.

Nem közvetlenül ugyan, de kétségkívül a proletárdiktatúrának ilyetén felfogásával hozhatók kapcsolatba 
olyan -  az előbbieknél lényegesen nagyobb optikai „fáziseltolódást” tartalmazó -  nézetek, amelyek már az átme
neti kor politikai gyakorlatában is a kommunista társadalom elveit szerették volna érvényre juttatni akkor, amikor 
még erre sem a politikai, sem a gazdasági körülmények nem értek be. Elsősorban Sinkó Ervin közművelődési 
terveire (1: Sinkó Ervin tervezete a munkástovábbképző kulturális előadásairól), illetve Kassák Lajos irodalomkoncepciójára 
(1. : Kassák Lajos : Aktivizmus stb.) gondolunk, amely utóbbira a továbbiakban még visszatérünk. Mindkét kezde
ményezés szándékában tiszta és becsületes volt, de -  mert elébefutott az idők változásainak -  politikailag szükség
szerűen anakronisztikussá vált.

József Farkas dokumentumgyűjteménye számos más irodalompolitikai és elméleti kérdésre is ráirányítja a 
figyelmet. Többek között arra, hogy a Tanácsköztársaság művelődéspolitikájában több irányzat érvényesült. 
A politikai és gazdasági élethez hasonlóan ezen a területen is gyakorta megnyilvánult a két munkáspárt volt kép
viselőinek -  hol nyílt, hol burkolt -  nézeteltérése, harca. Az irodalmi életben erre az ürügyet Kassák MA-körének a 
Közoktatásügyi Népbiztosság részéről történt állítólagos favorizálása adta. A szociáldemokrata Göndör Ferenc 
lapja, Az Ember, már április folyamán támadást indított a maisták, illetve a MA fiatal színházkritikusa, Mácza 
János ellen (1.: Kéri Pál: Máca (sic!), Göndör Ferenc: Kik akarják diktálni a proletárirodalmat stb.). A cikkírók 
„hóbortosoknak”, „kontároknak”, „zavarosfejűeknek” nevezték az avantgárd képviselőit, akiknek -  szerintük -  
semmi köze se lehet a szocialista művészethez. Tevékenységüket egyszerűen „irodalmi és művészeti ökörsütésnek” 
titulálták, s azt követelték, hogy az irodalmi élet vezetését a konzervatív ízlésű és önmagukat hagyományos formák
ban kifejező szociáldemokrata írókra bízzák.

A Közoktatásügyi Népbiztosság ugyan élesen visszautasította ezeket a támadásokat (1.: Lukács György már 
idézett: Felvilágosításul c. cikkét), a pártvezetés azonban a kialakult helyzetben kerülte az ellentétek felesleges 
élezését. Ennek az lett a következménye, hogy -  engedve a szociáldemokrata nyomásnak -  a június 12- és 13-án 
ülésező Országos Pártkongresszuson Kun Béla elítélte az avantgardista művészeket, mi több: a MA irodalmát 
sommásan „a burzsoá dekadencia termékének” nevezte, s ezzel gyakorlatilag megmásította a hivatalos művelődés- 
politika korábbi, maistákat támogató állásfoglalásait.

Nem e rövid recenzió feladata, hogy részleteiben értékelje a magyar avantgárd és a MA történelmi szerepét. 
Közismert, hogy Kassák köre nem volt egynemű. Politikai meggondolások alapján többen már 1918-ban, majd 
később a Tanácsköztársaság bukása után is kiváltak belőle, s tevékenységükkel a kommunista irodalom ügyét szol
gálták. S az is köztudott, hogy írásaikban alkotó módon továbbfejlesztették az avantgárd mozgalmaktól kapott 
művészi ösztönzéseket. E helyütt csupán a fenti konfliktus néhány olyan vonatkozására szeretnénk rámutatni, 
amely az avantgardizmus megítélésében általánosabb érvényű, s tovább hatott a Tanácsköztársaság bukását követő 
esztendők irodalompolitikai légkörében.

Sajnálatos fogyatékossága a magyar pártvezetés és az avantgárd közti vitának, hogy az szinte kizárólagosan csak 
politikai szférában mozog, s gyakorlatilag figyelembe sem veszi az új irányzat speciális, művészeti vonatkozásait. Mi 
több: az avantgárd ellenzői a konzervatív ízlés nevében hozzák meg nemegyszer politikai ítéleteiket.

A kérdés megvilágításához önként kínálkozik egy párhuzam a szovjet irodalom történetéből: Lenin és Maja
kovszkij kapcsolata. Közismert, hogy Lenin nem kedvelte Majakovszkij és általában a futuristák alkotásait. 
•Ennek többször is kiiejezést adott. Az 1922. március 6-án tartott összoroszországi vasmunkáskongresszuson mégis 
így nyilatkozott: „Nem tartozom Majakovszkij tehetségének hódolói közé, bár elismerem, hogy ezen a téren nem vagyok 
illetékes.” (Kiemelés tőlünk — B. F.) Amikor Lunacsarszkijjal vitatkozik a költő 150 millió c. poémájának kiadásáról, 
nem a kiadás tényét kifogásolja, hanem csupán a példányszámot, amelyet túl magasnak tart. (1.: Novoje о Maja- 
kovszkom. 1958. 210.) E nyilatkozatok — rövidségük ellenére -  arról tesznek tanúságot, hogy Lenin még ízlésbeli 
ellenérzésében sem tartotta szükségesnek, hogy beleszóljon az irodalom speciális kérdéseibe, jelen esetben az 
avantgardizmus értékelésébe. Tudomásul veszi az avantgardizmus létét, még a futurista művek megjelentetését 
sem kifogásolja, csupán korlátozni kívánja a művészet specialistái számára (tegyük hozzá: nem utolsósorban a 
forradalmat követő évek katasztrofális papírhiánya miatt). A régi ízlés nevében nem állít gátat a kísérletezés elé.

A Lenin-Majakovszkij példa -  természetesen, mint a legtöbb párhuzam -  erősen sántít, hiszen kettőjük vitájában 
politikai kérdések fel sem merülhettek. Majakovszkij közéleti munkásságával és költészetével is egyértelműen a 
forradalom ügyét szolgálta.

Kassák és a MA köre esetében azonban a kérdés jóval bonyolultabb. Tudjuk, hogy a magyar avantgárd kép
viselői a világháború utolsó éveiben az antimilitarista harc élvonalában küzdöttek, s tevékeny részt vállaltak a 
Tanácsköztársaság szellemi és gyakorlati előkészítéséből. A proletárdiktatúra megvalósulása után azonban elzár
kóztak a pártpolitika mindennapi támogatásától. Kassák programcikkei (Aktivizmus, Levél Kun Bélához a művészet 
nevében stb.) új, osztályharcon „túli” célokat hangoztattak az „univerzális életért”, az „abszolút emberért” stb.

Ismét Leninhez kell visszatérnünk. Lenin és Gorkij közt is felmerültek politikai nézeteltérések, s Lenin kitartóan

6 9



és megingathatatlanul -  az író művészetének mély megbecsülése mellett -  harcolt Gorkij meggyőzéséért, hogy 
újra és újra kiküszöbölje az író és a mozgalom közti időleges nézeteltéréseket.

A magyar szocialista irodalom történetében sajnos nem alakultak ki ilyen párbeszédek. S hogy elmaradtak, 
annak okait nem az erősen esetleges személyi ellentétekben kell keresnünk, hanem végső soron —s szeretnénk azt is 
hangsúlyozni: nem kizárólagosan — abban a szociáldemokráciától örökölt felfogásban, amely eleve ellenérzéssel 
fogadta az avantgárd kísérletezéseit, s amelynek csupán egyik megnyilvánulása volt az 1919. június 13-án elhangzott 
elmarasztaló ítélet.

Hogy az avantgard-ellenes hangulat gyökerei mennyire a világháború alatti, illetve előtti szektás szociáldemok
rata „hagyományokba” nyúlnak, szemléletesen bizonyítják a MA körül kialakult vita egyéb vonatkozásai. (A ko
rábbi szektás nézetek létezésének bizonyítására elég, ha itt csak az Ady-Csizmadia-féle vitára utalunk.) 1919-ben 
az avantgárd ellenzőinek fegyvertárában az volt a legfőbb érv, hogy Kassák és körének versei zagyvák, érthetetle
nek -  (annak idején Ady költeményeit is ilyeneknek nevezték) —, s ennek következtében nem szolgálhatják a töme
gek politikai felvilágosítását. Szakasits Árpád például így ír A MA c. cikkében: „Az irodalomnak ezekben a 
gyönyörű, vajúdó, harcos időkben az a feladata, hogy kiforgassa a lelkeket a múltból és új ideálokat, új erkölcsöt, 
új művészetet prédikáljon. -  De prédikáljon úgy, hogy a tömeg, amelyet végre is a maga számára akar megnyerni -  
meg is értse... -  A MA nem így cselekszik! — A szállásadó pedig sohasem formálhat jogot arra, hogy a nála meg
búvókról következtessenek az ő mivoltára...” Ez az érvelés -  amely, szeretnénk hangsúlyozni, nem csupán Sza
kasits Árpád egyéni véleményéből táplálkozik, hanem bizonyos körök hangulatát fejezi ki -  tehát gyakorlatilag 
csak a közérthető, a tömegekre hatni tudó szocialista irodalom létjogosultságát ismeri el. Vagyis az irodalomban 
csak a politika segédeszközét látja, a művészet belső törvényei, speciális kérdései nem érdeklik. A költészet forma
kincsét adottnak és megváltozhatatlannak tekinti, minden kísérletezést, újítást feleslegesnek, sőt károsnak tart.

Ami pedig a szocialista művészet jövőjét illeti, e nézetek szintén eléggé egyértelműek: azt csak a proletariátus 
soraiból kikerülő művészek fogják megteremteni. Ilyen vélemények már az Ady-Gsizmadia vitában is elhangzot
tak, s ugyanezt olvashatjuk az Országos Pártkongresszus idézett felszólalásában: „Üj szellemi életnek, új kultúrá
nak kell támadnia magából a proletariátusból, amely... meg fogja találni a szellemi élet terén is a maga kivirág
zását.” E sokágú koncepcióvá kerekedett felfogás, amelynek gyökerei tehát még a századelő mozgalmába nyúlnak 
vissza, sajnálatos módon tovább élt a következő évtizedekben is, s új életre kelt a húszas és harmincas évek fordu
lóján, mint a magyar proletárirodalom elvi-elméleti plattformja. Az eltelt fél évszázad alatt számosán bírálták, sőt 
el is ítélték, gyakorlatilag azonban csak jóval a felszabadulás után indult meg végső felszámolása.

Csupán néhány kérdést ragadtunk ki a ,,Mindenki újakra készül...” utolsó kötetéből, amelynek gazdag dokumen
tumai még hosszú éveken át foglalkoztatják szocialista irodalmunk kutatóit és az irodalomelmélet szakembereit.

Nehéz érzékeltetni a kötet anyaggazdagságát. József Farkas a sorozat minden eddigi kiadványánál bővebben és 
lelkiismeretesebben dokumentálta benne az irodalmi élet, illetve a sajtópublikációk „hátterét”, „nyersanyagát” . 
A kötet függelékében számos eddig kiadatlan kéziratszövegre, magán- és közérdekű levelezésre, szerkesztőségi 
iratokra, jegyzőkönyvekre, rendeletekre stb. stb. bukkanunk, amelyek lehetővé teszik, hogy közvetlen betekintést 
nyerjünk a Tanácsköztársaság irodalompolitikájának minden részletébe. A munka jegyzetapparátusa rendkívül 
részletes és igényes. Közli minden mű előzményét, s utal a hozzákapcsolódó teljes vitairodalomra; kitér minden 
előforduló név vagy probléma magyarázatára. Maga a szövegválogatás is imponáló arányérzékről tanúskodik. 
Nemcsak a szorosan vett irodalmi jellegű írásokat tárja az olvasó elé, bemutatja az irodalommal kapcsolatos 
politikai megnyilatkozásokat, s a „társművészetekre” : a színházra, a zenére és a képzőművészetekre vonatkozó 
fontosabb publikációkat is.

Csupán néhány apróbb, formai jellegű megjegyzésünk lenne e kiváló munka filológiai apparátusát illetően. 
Igen hasznos lett volna, ha a jegyzetek előtt a kötet összeállítója közölte volna a Tanácsköztársaság hónapjai 
alatt (esetleg előtt is) megjelent irodalmi kiadványok pontos jegyzékét. A kritikatörténet kutatói így könnyebben 
tudták volna ellenőrizni az egyes művek kritikai visszhangját, kiről kiírt, mit írt; melyik kötet részesült elismerés
ben, melyik maradt észrevétlenül stb. stb. -  Hasonlóképpen hiányoljuk a forrásul felhasznált periodikák részlete
zőbb leírását. A bibliográfia bevezetője ugyan közli a források felsorolását, illetve a lap- és folyóiratcímek rövidí
tését, de hasznos lett volna röviden bemutatni: melyik lap mettől meddig, milyen időközben jelent meg, kik voltak 
szerkesztői, főbb munkatársai. Igaz, a kérdéses témakörökben már jelentek meg kisebb-nagyobb összefoglalások 
(/. : A Magyar Tanácsköztársaság kiadványai és az első kommunista kiadványok. Szerk. Vértes György. Bp. 1958., valamint : 
Práger Miklós : A Magyar Tanácsköztársaság sajtójának bibliográfiája. Bp. I960.), ezek „irodalomcentrikus” kivonato
lása, esetleges kiegészítése azonban mindenképpen növelte volna a kötet kezelhetőségét és teljességét.

A ,,Mindenki újakra készül...” IV. kötete és az egész vállalkozás azonban -  esetleges apró fogyatékosságai ellenére 
is -  az utóbbi évek filológiai irodalmának kiemelkedő teljesítménye, amelynek tanulmányozása, feldolgozása 
hosszú időn át fogja segíteni szocialista irodalmunk kutatását és egyre árnyaltabbá váló értékelését.

Botka Ferenc
(Akadémiai, 1967)
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„Jöjj el szabadság!...”
-  Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből -

Akárcsak a szerzőket munka közben, az olvasót a kötet kézbevételekor a felfedezés és a megismerés öröme hatja 
át. A sorozat előző kötetének ( Tanulmányok a magyar szocialista irodalom történetéből, Akadémiai Kiadó, 1962.) folyta
tásaként -  ugyancsak a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézetének gondozásában -  Szabolcsi 
Miklós és Illés László szerkesztésében olyan gyűjtemény hagyta el a sajtót, amely a szocialista irodalom gazdag 
múltjának ugyancsak izgalmas tájaira irányítja a figyelmet. A közölt tanulmányok jórészt egy-cgy alkotó élet
pályáját vagy az életpálya egyes szakaszait megmutatva adnak az esetek többségében biztos kézzel, gondosan 
megmunkált képet a magyar szocialista irodalom fejlődésének nemcsak egyedi, hanem általános problémáiról is. 
Minthogy a szerkesztők a kötet összeállításánál — nagyon helyeselhetően — a kronológiai elvet vették alapul, maga 
az anyag is ennek megfelelően tekinthető át a legvilágosabban.

Nem tarthatjuk véletlennek, hogy a kötet első tanulmánya Varga József A szocializmus Ady gondolatvilágában c. 
írása. így ebben -  a tematikai egységre természetszerűleg nem törekvő -  összeállításban is kifejezésre ju t Ady mun
kásságának jelentősége a magyar szocialista irodalom fejlődését illetően. A szerző abból indul ki, hogy Ady 
„művészi eszmélése szinte első pillanatától érzékelte a szocializmust, meglétét, felnövekedését is” . Kimutatja, hogy 
Ady már debreceni és váradi időszakában foglalkozott a szocializmussal, munkásmozgalommal. A liberalizmusból 
mindinkább kiábrándult, anélkül azonban, hogy a korabeli szociáldemokrata pártok politikai gyakorlatával teljesen 
azonosulni tudott volna. A szerző világos végkövetkeztetése megkönnyíti az egész Ady-probléma megértését, sőt 
hasznos szempontokat ad többé-kevésbé analóg esetek megítéléséhez is. „A haladó gondolat három formája élt -  
írja Varga József -  a századforduló első két évtizedében Magyarországon: A liberális polgári, a polgári radikális 
és a szocialista. Ady mindebből a legjobbat olvasztotta lírájába és emelte forradalmi szintre.” Ez világos beszéd; 
mentes mindenfajta szimplifikálástól és elősegíti a probléma sokoldalúságának érzékelését.

Nem érdektelenek sem Adyt, sem a szocialista irodalom általános problematikáját illetően azok a fejtegeté
sek, amelyekben a szerző arra a kérdésre keres választ, hogy mit nem helyeselt Ady a korabeli munkáspárt, a 
Magyarországi Szociáldemokrata Párt politikájában; mi akadályozta meg abban, hogy a párttal teljesen szolidáris 
legyen? Hivatkozik a költő individualizmusára, a szociáldemokrata párt értetlenségére egyes magyar sorsproblé
mák -  agrárkérdés, nemzeti kérdés -  iránt, megemlíti a nacionalizmus jelentkezését a korabeli nemzetközi munkás- 
mozgalomban, és utal az SZDP politikai módszereinek fogyatékosságaira is. Anélkül, hogy a szociáldemokrata párt 
történeti érdemeit kisebbítenénk, talán még csak egy szempontra hívnánk fel a figyelmet ; a pártban megnyilvánuló, 
politikai és irodalmi állásfoglalásokra egyaránt ható dogmatikus nézetekre, amelyek éppen életidegenségük 
következtében gyakoroltak bizonyos elidegenítő hatást Adyra is, és a magyar értelmiség nem egy más kimagasló 
képviselőjére is. E dogmatizmus káros hatását még csak fokozta, hogy nagyon jól megfért a pártvezetés ismert 
megalkuvó tendenciáival.

Ez a téma azonban már átvezet bennünket a kötet második tanulmányához, Komlós Aladár Diner-Dénes 
Józsefről szóló írásához. Komlós kimutatja Diner-Dénesnek, mint kritikusnak az útját Lessingtől, Nietzschén át a 
marxizmusig, és részletesen elemzi a magyar marxista kritika egyik úttörő alkotását; Diner-Dénes Leonardo- 
tanulmányát.

Éppen ennek az elemzésnek kapcsán kerül előtérbe már a kötet elején a marxista kritika és irodalomtudomány 
egyik gyermekbetegsége; a vulgarizálás, a materializmus mechanikus értelmezése. Komlós érdekesen mutat 
rá arra, hogy -  jóllehet a vulgarizálás a magyar szociáldemokrácia teoretikusaitól sem volt idegen -  a párt egyes 
tekintélyes képviselői legalábbis túlzott megnyilvánulása esetén felléptek ellene.

A következő tanulmány, Bokor László József Attila Bécsben c. írása már a nagy korszakforduló utáni időszakba 
vezet el bennünket. A tanulmány érdekes adatokat szolgáltat a húszas évek magyar munkásmozgalmának törté
netéhez. Mindenekelőtt azt emelnénk ki, hogy a szerző világos és hiteles képet ad József Attila és a szociáldemokrata 
párt kapcsolatairól. A költő már 1924 óta tagja volt a legális munkáspártnak. A kommunisták által inspirált 
Magyarországi Szocialista Munkáspárttal 1925 nyarán került kapcsolatba. Bokor előadásából kitűnik, hogy a 
költő ebben, a saját maga által később „idealista anarchistá”-nak nevezett korszakában került Becsbe és ismerke
dett meg a tiszavirág életű „Bécs városi szocializmus”-sal.

Nem időzhetünk részletesen József Attila bécsi éveinek eseményeinél, különböző emigránskörökkel való kapcso
latainál. Talán csak annak bemutatását említenénk meg, hogy Lukács Györgynek és Kassák Lajosnak milyen 
nagy hatása volt a bécsi években József Attila fejlődésére. Mindössze egy igen fontos kérdés megválaszolását 
tarthatjuk viszonylag szűkösnek. A leninizmus hiányos ismerete aligha kielégítő magyarázat arra, hogy a költő 
miért az anarchisták és miért nem a kommunisták táborában látta a lázadás erőinek megtestesülését ?

A kérdés megválaszolásához közelebb visz bennünket Botka Ferencnek a Sarló és Kalapácsról írott tanulmánya. 
A lapot elemezve részletesen kitér az illegális KMP és ezen túlmenően a nemzetközi forradalmi munkásmoz
galom irodalompolitikai megnyilatkozásaira. Megállapítja: „A Sarló és Kalapácsból megismert irodalom elvi 
problematikája -  a folyóirat egész koncepciójával egybehangzóan -  a proletárforradalom stratégiájának és takti
kájának azt a felfogását tükrözi, amelynek kidolgozása Kun Béla nevéhez fűződik. E felfogás a magyar kommunista 
párt közvetlen stratégiai célját a proletárdiktatúra új kivívásában jelölte meg.” Ez a koncepció határozta meg a
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párt irodalompolitikáját, ez volt az oka az egész magyar irodalom szűkkeblű megítélésének és természetszerűleg a 
József Attila elleni fellépésnek is.

A helyzet csak a Komintern történelmi jelentőségű VII. kongresszusa következményeként változott meg. 
A szerző értékelése a súlyos elvi-politikai problémák ellenére is történeti. Megállapítja, hogy a RAPP-korszak és a 
hozzákapcsolódó magyar proletárirodalom a szocialista irodalom „történelmileg meghatározott és törvényszerű” 
fejlődési szakasza, amely „időben közvetlenül megelőzte szocialista realista irodalmunk maradandó értékeket létre
hozó kibontakozását”.

A kötet szerkesztői és szerzői munkájuk során nem feledkeztek el arról, hogy a magyar szocialista irodalom fejlő
dését csak a nemzetközi és a hazai tényezők kölcsönhatását szem előtt tartva lehet megvilágítani. Több értékes 
tanulmány foglalkozik a hazai fejlődéssel, a népfrontpolitika kibontakozásának magyarországi irodalmi vetül etével. 
M. Pásztor József az 1934-ben megjelent Szabad írás c. folyóiratról írott tanulmányában a téma elemzése kapcsán 
egyben áttekintést ad a húszas-harmincas években Magyarországon megjelent osztályharcos kiadványokról is.

Lényegében az antifasiszta irodalom, illetőleg publicisztika kibontakozásának problematikájával foglalkozik, 
egy nagyszabású életművet követve nyomon, B. Nagy László Fábry Zoltánról írt tanulmánya. A szerző joggal emeli 
ki, hogy Fábry felfogásában „a szocializmus legfőbb tartalma a humánum, s mai kor parancsa: a béke”. Igen 
érdekesek azok a fejtegetések, amelyek szerint Fábry a személyi kultuszt már szinte annak kezdeteitől a szocializmus
tól teljesen idegen, azzal radikálisan ellentétes jelenségnek tekintette, és éppen ez a hozzáállás tette lehetővé szá
mára olyan magas morális szint elérését, amely nélkül a nagyszabású és időtálló életmű nem jöhetett volna létre.

Hermann István Lukács György fejlődéséről írott tanulmánya amellett, hogy kitűnő elemzése Lukács szellem- 
történeti korszakának, figyelemre méltó kifejtését nyújtja annak a „messianisztikus szektarianizmusnak”, amely 
Lukács 1919-es működésében erőteljesen megnyilvánult.

A szerző nyomon követi e szektarianizmus feloldódásának hosszú folyamatát, s ennek során kiemeli a „Blum- 
tézisek” jelentőségét. Joggal állapítja meg, hogy ennek a munkának — következeüenségei ellenére — kétségkívül 
nagy történelmi jelentősége van. Lukács m ár igen korai időpontban érzékelte az antifasiszta küzdelem jelentőségét 
és sajátos kérdéseit ; az új történelmi periódus követelményeit. Hermann helyesen állapítja meg, hogy „a későbbiek
ben ennek alapján foglalt állást a realizmus mellett. Ezen az alapon utasította el a dekadenciát és az avantgardiz- 
must. Ugyanis a realizmussal való szövetség megfelel a stratégia új korszakának”. A szerző végkövetkeztetéseivel 
is csak egyet lehet érteni. „Egy marxista filozófusnak sikerült ebben az időszakban eljutnia a legkülönbözőbb 
ellentmondásokon át egy olyan világnézeti magaslatra, melynek jelentősége a jövő számára hatalmasnak bizonyult, 
sőt mi több, egyre fontosabbá válik.”

Gondos Ernőnek a Gondolat-ról szóló meggyőző tanulmánya ugyancsak a népírontpolitika kibontakozásának 
hazai vetületével foglalkozik. Nem kerüli meg azt a problémát, hogy a Kommunista Internacionálé VII. kongresz- 
szusának útmutatását a KMP vezetői csak „lassan, következetlenül” hasznosították. De éppen a folyóirat tevé
kenységének elemzése kapcsán mutatja meg, hogy milyen gyakorlati lépések történtek a munkásegységfront új 
értelmezésére, az antifasiszta szövetség kialakítására.

Részben a Gondolat problematikájával függ össze Koczkás Sándor Bálint Györgyről szóló tanulmánya. Ez az 
írás nemcsak értékes pályakép, hanem pontos adatokat szolgáltat a népfrontszemlélet hazai kialakulásának 
történetéhez. Koczkás érvelése szerint ez a  szemlélet Bálintnál „személyesen átélt belső meggyőződésből fakadt, 
s nem valamiféle átmeneti, taktikai meggondolások vezették. Egyre inkább arra törekedett, hogy az egyes jelen
ségeket az irodalmi, magyar és világirodalmi fejlődés összefüggéseinek láncolatában ítélje meg.”

Diószegi András elmélyült Radnóti-tanulmányában végigkíséri a költő útját az anarchikus lázongástól az utolsó 
évek szocialista humanizmusáig. „Átélve -  írja -  mindazokat a konfliktusokat, amelyekkel a szörnyű kor szembe
síti, mind mélyebben egybeforrt nemcsak politikailag, világnézetileg, hanem költői szempontból legmélyebben 
érzelmileg a munkásmozgalommal, a párt forradalmi és antifasiszta harcának célkitűzéseivel” . Ezek a megállapítá
sok — úgy véljük -  minden vonatkozásban bizonyítottak, és elősegítik annak a vitának megoldását is, amely az 
utóbbi években Radnóti világnézeti-politikai hovatartozandóságáról kibontakozott.

A gyűjteményben közölt tanulmányok sorában külön kategóriát alkotnak azok az írások, amelyek egy-egy ; 
majdcsaknem elfelejtett alkotó életútjával foglalkoznak. Ide tartozik Markovits Györgyinek Pápa Józsefről és 
Tihanyi Ernőről írott tanulmánya, de még Tálasi Istvánnak Karikás Frigyesről szóló írása is. Tálasi tanulmányát 
érdekesen egészíti ki Lovas Olga visszaemlékezése Karikás Frigyesre. Ezek az írások nemcsak önmagukban szol
gáltatnak értékes adatokat, hanem arra is ösztönöznek bennünket, hogy tovább folytassuk szocialista irodalmunk 
napjainkban még alig ismert alkotói életútjának feltárását.

A kötet néhány tanulmánya nemzetközi vonatkozású kérdésekkel foglalkozik; olyanokkal, amelyeknek a magyar 
irodalomra számottevő hatásuk volt. így: U. Kuhirt: Durus-Kemény Alfréd szerepe a német munkásosztály 
realista művészetének kialakulásában, Bojtár Endre: A cseh szocialista líra fejlődése 1918 és 1920 között, Aradi 
Nóra: A szocialista realista képzőművészet kialakulásának néhány problémája, О. V. Jegorov: A Forradalmár 
írók Nemzetközi Szövetsége 1930-1935. Ez utóbbi tanulmány azért is jelentős, mert témája szerves összefüggésben 
van a magyar szocialista irodalom fejlődésével.

A gyűjtemény anyagát hasznosan egészíti ki a Függelék: a moszkvai Új Hang folyóiratnak Illés László tollából 
származó repertóriuma és Botka Ferencnek a franciaországi magyar nyelvű kommunista sajtóról összeállított iro
dalmi bibliográfiája (1924-1944).
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A kötetben közölt tanulmányok -  amelyeket ezúttal csak néhány történeti szempont alapján tekintettünk át 
-  meggyőzően bizonyítják a társadalmi-politikai viszonyoknak szocialista irodalmunk fejlődésére gyakorolt 
hatását. Üttörő jellegű vállalkozásról lévén szó, természetszerűleg az olvasó könnyen tehetne fel a szerzőknek még 
további kérdéseket. A húszas évek szektás irodalompolitikája pl. milyen határig tekinthető történelmileg indokolt
nak? Mi az oka annak, hogy a harmincas évek végének irodalmi népfrontpolitikája nem ért cl még jelentősebb 
eredményeket? Olyan problémákról van szó, amelyeknek alapos megválaszolása további erőfeszítéseket igényel. 
Felvethető az a kérdés is, hogy milyen értelemben használható maga a szocialista irodalom vagy a munkás
irodalom, proletár irodalom fogalma ?

A még nem teljesen megoldott feladatok azonban nem csökkentik az eddigi erőfeszítések jelentőségét. A közölt 
tanulmányok nemcsak a szocialista irodalom általános irodalomtörténeti fontosságát húzzák alá, hanem megmu
tatják, azt is, hogy a szocialista gondolat szárnyalásának megvannak a maga társadalmi-politikai feltételei. A for
radalmi munkásmozgalom tévedései és hibái deformálhatják a legjobb szándékú irodalmi törekvéseket is, viszont a 
tudományosan megalapozott, a kor követelményeinek mindenben megfelelő szocialista politika magasba emeli 
azt az irodalmat, azt a művészetet, amely sorsát a szabad emberi jövő szolgálatára tette fel.
(Akadémiai, 1967) Erényi Tibor

Jövőnk és örökségünk: a szocialista irodalom

A múlt bennünk él. Jövőnk sem más, mint következmény és tanulság: a tegnap törekvéseinek folytatása magasabb 
szinten. Ügy, amint -  nem középiskolás fokon -  József Attila tanította : „Fellépéseinkkel, írásainkkal, gondolataink
kal, értelmességre hivatkozó hitünkkel az emberi egység igényét próbáljuk ismét életre hívni, a réginél fejlettebb 
egységre tartó, haladottabb igényt, a modem, maga-magát fegyelmező, rendbe foglaló szabadságot” .

így lesz-e vagy másképp? rajtunk is múlik, s talán jobban, mint hisszük. Hiszen meglódult a világ. Rohanó,, 
sietős időket élünk, sok minden lehetséges. Megérhetjük még azt is, hogy az irodalomtörténet szorosabban felzár
kózik a művészetek, az irodalom mellé, s nem fog utánuk cammogni, öreges léptekkel, nyugalmasan, mint tette 
sokáig. Mintha az újabb eredmények már ezt ígérnék. Köztük egy, ez kiváltképp: a szocialista irodalom s az örök
ség kutatása, ami egyúttal egy mélyebb, egész fejlődésünket érintő összefüggésre utal. Arra ti., hogyan nőtt ki a szo
cialista irodalom, az örökség gondja a múltból -  közelmúlt fejlődésünkből : a művészetből éppúgy, mint annak 
szaktörténetéből s történeti alapozású elméletéből. Ezeknek mindig is szerves, de a felszabadulás után, fájdalom, 
nem eléggé becsült alkotóelemeként, hogy hovatovább — mégiscsak megerősödve igazában -, már visszahasson rá
juk, elemi erővel, jótékonyan. -  Ilyen gondolatok kerülgetnek, most már néhány napja, amióta egy könyvet for
gatok : Arcképek a magyar szocialista irodalom történetéből.* Mert úgy vagyok vele, mint Petőfi az óesztendővel, Szilvesz
terkor. Jóllehet írnom kellene róla, méltatni erényeit, inkább csak gondja, tanulsága, és amit kínál: a te
endő izgat. Vagyis annak a folyamatnak (és elkezdett gondolatsornak) a végső értelme, amely könyvünk helyze
tére s küldetésére utal fejlődésünkben.

Élő história, úgy tizenötéves. És nem olyan ágas-bogas, mint látszott egykor, időközeiből. Voltaképpen csak az 
történt, hogy ellentmondások támadtak a művészet, az irodalom, s annak története, illetve teóriája közt. Aztán 
kiderült, mint hasonló helyzetekben mindig : hogy a teremtő művészet igyekezete, s ami hozzá társult, valóság- és 
irodalomismeretünk fejlődése, többé nem tud beilleszkedni az elmélet kínálta szűkös normákba. (Az irodalom- 
politika s a kritika is tudománynak tudta magát.) így kezdte befolyásolni a szaktudomány fejlődését a sokféleség 
és modernség eladdig károsnak mondott s háttérbe szorított követelménye.

Két szinten is: az irodalomtörténetben és -elméletben. S az ellentmondások, itt is ott is, törvényszerűen csomó
sodtak három helyre. E gócok pedig: az érett József Attila művészete (mert igazabb, korszerűbb útmutatással 
szolgált, mint az avitt és erőszakolt „lobogónk: Petőfi”-jelszó) ; kapcsán -  életművébe ékelten, az avantgarde 
funkciója az idő során: de önmagában is, tekintettel az újabb időkre, az élő irodalom rokon hangvételére; végül 
az örökség kérdése általában.

A József Attila-hagyomány : a teljes életmű centrumba-kerülése pontosan vágott a másik kettőhöz. Egyik irány
ban -  az avantgarde felé, költőnk „lázadó korszaka” s annak patinás-nemes, lehiggadt hozadéka bizonyult 
kapcsolódási pontnak, fogódzónak. Átellenben, a hagyomány felé pedig egy, még eldöntendő kérdés: magányos- 
csúcs-e (néhányadmagával) a József Attila-örökség a szocializmus hazai útján? Vagy ellenkezőleg: európai szintű, 
legmagasabb inkarnációja egy, a mondottnál sokkal szélesebb, tanulságokban, szépségekben is gazdag, jó hagyo
mányul kínálkozó hajdani vonulatnak. Azaz volt-e számottevő, hatni tudó szocialista irodalom a háborúk között

* H uszonnégy szerző huszonhat írásá t ta rta lm azza , a sorrend szinte kronológia is. -  T a r ta lm a : V arga  József: Ady és a szocializmus ; 
K abos h ra ő : Révész Béla ; József F arkas : Barta Lajos; Béládi M iklós: Kassák Lajos \ költészete; V ászoly E rik : Barta Sándor; Szabó G yörgy : 
Komját Aladár; T álasi István: Karikás Frigyes; Szabolcsi M iklós: Balázs Béla; Diószegi A ndrás: Gábor Andor; Garam völgyi József: Hidas 
Antal; Im re  K a ta lin : Gergely Sándor ; G aram völgyi József: Zalka M áté; Diószegi A ndrás: Illés Béla; Illés László: Nagy Lajos; Szabolcsi M ik
lós: Józse f A ttila;  Pom ogáts Béla: Kis Ferenc; E . F ehér Pál: Vázlat Gaál Gáborról; V arga József: Fábry Zoltán; Koczkás S ándor: Bálint György ; 
B odnár G yörgy: Révai József ; T o lnai G áb o r: Radnóti M iklós; Diószegi A ndrás: Benjámin László költészete; Lengyel József; B. N agy László : 
Darvas Jó zse f Írói útja. -  Szerkesztette: Illés László. -  (Kossuth Könyvkiadó, ig6y.)
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Magyarországon, vagy helyileg másutt, de irodalmunkban; ha volt, sokszínű és korszerű volt-e: tudott-e együtt
fejlődni a mástípusú-hazai, egyszersmind européer törekvésekkel? (Ugyanez szakszempontból: hány vonulata 
volt irodalmunknak a Nyugat-hőskorszak után, volt-e egy harmadik is, a polgári konzervatívek s a népieké mel
lett?)

Hogy volt és hatott, már dokumentáljuk is, egyebek közt az Arcképekkel. Csakhogy a tények és összefüggések 
mostani birtokába korántsem volt könnyű belekerülni. Talán már a József Attila-kutatások sem járnak elhatároló 
korfordulót készítő eredménnyel, ha politikai életünk, és benne a munkásmozgalom- és párttörténet-kutatás, mu- 
tatis mutandis, nem ugyanolyan irányba tart. Ami pedig azért volt fontos, mert így kerültek előtérbe, vagy éppen 
napvilágra, a szocialista irodalom különféle: koronként erősen változó, nem ritkán egymást cáfoló meghatározásai 
(programok, irányelvek, határozatok stb.) és más dokumentumok. Nélkülük csak botorkálhattunk volna a múlt
ban. Végül emezek tanulságai s a párhuzamosan gyűjtött művészi dokumentáció tették lehetővé a rendszerezést. 
(A szintézist még nem, ezzel várni kellett. Most is csak az elején tartunk.)

Először fogalmilag. így annak tisztázását: mi a szocialista irodalom? S a válasz: korántsem pártirodalom vagy a 
kommunista írók tevékenysége, noha ez is benne foglaltatik. De nem is egyetlen stílusirány, egyazon kifejezési 
forma hordozója. Közös benne csak egy: a forradalmi világnézet és osztály érdek egybecsengése, tehát a marxista 
eszmeiség, mellyel a munkásosztály, általa pedig az egyetemes haladás, a legszélesebb tömegek érdekeit fejezi ki. 
Ezért története sem állhat másból, mint azon művek (és egyéb megnyilvánulások) egymásutánjából, melyek ezt az 
eszmeiséget hordozzák. Magyarán: örökségünk a szocialista irodalomban =  a forradalomi munkásmozgalomtól 
sugallt és áthatott írások összessége.

Több minden következik ebből, de -  különös tekintettel a vázolt ellentmondás-típusok második és harmadik cso
portjára —, főleg kettő. Első az, hogy a szocialista örökség törvényszerűen sokarcú, szükségképp mutatkozik új és 
új oldaláról az idő során. Formai-stiláris téren éppúgy -  akár egy konkrét életműben, akár többek viszonylatában: 
a fejlődés keresztmetszeteiben -, mint képviselőinek személyi összetételében, hovatartozásában. Egyesek ui. csak 
átmenetileg, hosszabb-rövidebb ideig tartoznak a vonulatba, másokat gyengébb, de azért megtartó szálak fűznek 
a forradalmi eszmékhez stb. (Mi sem lenne könnyelműbb, olcsóbb megoldás, mint mellőzni munkásságukat. így 
Déry Tiborét, Illyés Gyuláét, Veres Péterét, Zelk Zoltánét. Utalhatnánk persze másokra is. Maradjunk azonban 
náluk, s abban a reményben, hogy portréjuk nem fog hiányzani az Arcképek második, máris bejelentett kötetéből.) 
Következésül: ha a szocialista örökség szükségképp mutatkozik új és új oldaláról az idő során, ez arra megy vissza, 
hogy szerves alkotója, aktív részese a legtágabb értelmű ir о dalmis ágnak : a nemzeti és a világirodalom egyetemes fejlődésének ; 
más kérdés, hogy szemünkben mindamellett különös fontosságú. Ekként áll szoros, viszonos kapcsolatban a többi 
vonulattal: tanul is tőlük, tanítja is őket, vitatkoznak. Feldolgozásában és rendszerezésében így játszik a recepció 
ugyanolyan szerepet mint egyébként.

Bizony, még sok a tennivaló. Főleg akkor, ha abból indulunk ki, hogy a szocialista irodalom centrális helye iro
dalomszemléletünkben -  amit részben már elfoglalt, részben még el kell foglalnia - , mindinkább a jelenszempon
tú, modern kérdésfeltevéseket állítja előtérbe. Azaz, mint tette eddig is, mindinkább a fejlődéshez: az élő irodalom 
szükségleteihez és problémáihoz igazodik. — Különben könyvünk is erről tanúskodik; külön öröm, hogy kivált a 
kulcsfontosságú portrékkal, aminő József Attiláé, Kassáké, Nagy Lajosé, Balázs Béláé. De hogy még jobban kifes
sék ez újabb eredmények -  további teendőink logikája, maradjunk József Attilánál és Kassáknál. Arcképeiket kü
lön is dicsérni kell. Míg amaz, a József Attila-portré az Ady-örökség, a fejlődés eszmei-ideológiai fővonalában te
remt rendet, retrospektive -  (gondoljunk csak egy újabb téveszmére: amelyik Kassák vívmányát abszolutizálja 
visszafelé Ady, előre József Attila rovására)- ,  a Kassákról szóló az avantgarde ügyében. Ez utóbbi így: Kassák 
azt az utat „járta végig, ami а XX. századi irodalom egyik nagy lehetőségének és minden bizonnyal a kocká
zatosabb vállalkozásnak bizonyult. Az avantgarde szélsőséges lázadásán és kudarcain edződve el akart jutni a 
kötetlen, csak a saját szabályait elismerő önkifejezés és az újra értelmezett tárgy-ábrázolás összhangjához. Leszá
molt tehát az avantgarde mozgalommal, a kísérleti iskoláiban való részvételt nem tekintette végső célnak, de igye
kezett mindent átmenteni, megőrizni a tízes és húszas évek költői szemléletét és formakincsét tágító eredményeiből. 
Innen nézve már kevésbé látszik megalapozottnak az irodalomtörténeti »i« betű körül folyó pere. A választás 
nem úgy adódott, hogy csak az avantgarde-ot megjárva vagy csak az avantgarde-ot leküzdve lehetett igazi költővé 
válni. Hanem úgy, hogy az avantgarde irányzat kínálta а XX. századi irodalom egyik változatát, a megújuló 
hagyományosabb a másikat -  mindkettő egyforma eséllyel.” íme, az avantgarde-vita lehiggadt eredménye, egyik 
legfőbb haszna. Koncepció, amelyik nem mesterkedés, de történelemből leszűrt útmutatás.

Az örökség-definíció sugallta második főtanulság merőben más típusú. Itt két dolog ötlik első pillantásra a sze
münkbe. Vagy követelmény, fejlődés-gátló adósság? Szóval az egyik az, hogy ideje lenne megírni a magyarországi 
(és az emigrációs-magyar) szocialista irodalompolitika történetét. Legalábbis megtenni érdekében az első lépése - 
két. A másik, részint emezzel kapcsolatban: A Lukács-életmű tárgyszerű, történeti értékelése. Két okból is. Mert nél
küle moccanni sem tudunk a továbbiakban. Szembenézni vele: érdek és kötelesség; haladásunk, egy majdani szin
tézis előfeltétele. És azért is, mert néhány kísérleten kívül — mellőzve most az alkalmi vitákat és vélekedéseket -  
itt, sajnos, semmi nem történt. Arcképe is hiányzik az Arcképekből, hihető, hogy a folytatásban lesz.

Somogyi Sándor
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SZEMLE

B ölön i György: Képek között

Meglepetés ez a könyv -  a Bölöni-sorozat legújabb 
kötete (Erki Edit kitűnő válogatása) -  még a szerző 
életműve jó ismerőinek is! Üjra és újra rádöbbenünk, 
hogy micsoda gazdag volt a magyar századelő szelle
mi élete. Kincsek lappanganak ott. Elég csak a Husza
dik Századot, a Világot kézbe venni: ma is lenyűgözi 
az olvasót a gondolkozás teremtő bátorsága és sokszor 
máig érvényesen igaz korszerűsége.

„A háború előtti szabad, magyar, nemzeti élet” 
-  hogy Bölöni saját szavait kérjük kölcsön -  „szülte és 
fejlesztette” az ő munkásságát is. „...toliunkat a haladó 
magyar szellem dirigálta” -  emlékezett fájdalmas 
nosztalgiával közel húszéves emigrációja után is, 
1938-as Tihanyi-nekrológjában. „A magyar szellemi 
élet legigyekvőbb esztendei voltak ezek” — írta ugyan
csak Tihanyit búcsúztatva.

Pályaváltoztatásra késztető város és sorshatározó 
barátság: ezek a fiatal, húszéves alig múlt Bölöni 
György pályájának determináns mozzanatai: a jogász, 
politikai publicista Bölönit Párizs hódítja meg a képző- 
művészetnek, s Ady barátsága és verseinek értő olvasása 
ingatja meg a dzsentri-szülői házból hozott konzervatív 
világlátás igazában. A kor legjobb törekvéseivel azo
nosul, amikor a radikalizmus sőt a szocializmus esz
méit sajátjaként hirdeti politikai, irodalmi és képző- 
művészeti publicisztikájában.

Bölöni újságíró volt ezekben az években: előbb a 
függetlenségi-párti Magyarország, majd 1910-től az 
akkor indult radikális Világ munkatársa, ez utóbbi 
képzőművészeti rovatának szerkesztője is. De fóruma 
volt a Renaissance-tól az Aurórá-ig még számos folyó
irat. Alig felbecsülhető jelentőségű például, hogy a 
szocialisták lapjának, a Népszavának oldalain is ő 
magyarázta -  a súlyos szavú, konzervatív ízlésű veze
tők véleményével is dacolva, elég csak az Ady költé
szetéről kialakult Népszava-vitabeli szerepükre emlé- 
kéztetni -  a modern európai és a megújuló kortárs 
magyar képzőművészet jelenségeit.

Változatos és sokoldalú érdeklődés bontakozik ki a 
mai olvasó előtt is Bölöni írásaiból, amelyek formájukat 
tekintve a napi tárcától a tanulmányokig, esszékig 
skáláznak. Már ő felemelte szavát a régi, tradíciós 
szépségű épületek városcsúfító lebontása-lerombolása 
ellen. Ybl Miklós alakját és példáját idézi: „Ami szép 
a régi Budapestből, nagyrészt az övé, monumentális 
vonalakkal, a renaissance formáinak komoly szépségű 
átértékelésével bontakoznak ki az utcák házrajából az 
Ybl-paloták.” A kor hivatalos építészével, Hauszman- 
nal szemben -  Lechner Ödön mellett állt ki: „De -  
írta -  ő sem járt szerencsésebben, mint a születésének 
százéves évfordulóját most átlépő Ybl: az ő mesteri 
keze vonását sem viseli magán Budapest. Sem az övét, 
sem senkiét. Budapestet újra kellene a semmiből épít
tetnünk” — mondta ki szigorú ítéletét.

Foglalkoztatta a köztéri szobrok ügye. „Ha valaki 
az Andrássy úton kalapot lenget a főherceg elé, és

(Szépirodalmi, 1967)

tekintélyként viseli magát szoborbizottságok fizetésiden 
zsűrijei előtt, reménye lehet, hogy nyer egy nagy 
szoborpályázatot. így születnek a pesti szobrok. Nem 
a szobrászok talentumának méhéből világra hozva. 
Világtalan ítélkezők kedvéből állítódnak ki szomorúan 
és bágyadtan valamelyik pesti térre. Ezért van Buda
pestnek nemzetközi nevezetessége: Budapest a csúnya 
szobrok városa.” S ahová a pesti szobrokra mondott 
kritikáját kifuttatja, az már a polgári-radikális elköte
lezettségű esztéta képzőművészeti ars poeticájának sar
kalatos elve: ,,A hivatalos copf, amely kikopott az iro
dalomban, piktúrában, zenében, a szobrokra került. 
Ez ma egyedüli helye, máshonnan kitaszították. Ami 
szerencsétlen müvészpolitikai maradiság, gáncsoló ósdi 
szellem, álklasszicizmus és igazi barbárság a hivatalos 
Magyarországon maradt, az mind itt fog össze olyankor, 
ha szobrot kell emelni valakinek, pesti piacra.” (Pesti 
szobrok.)

írásai alkalmiak — mégis egy látomást sugallnak. 
A születőben levő, megújulni akaró fiatal Magyar- 
ország keresi és fogalmazza meg bennük a maga szépség
eszményét, írjon akár az építőművészet problémáiról, 
avagy a múlt és a jelen európai vagy magyar festői
ről, szobrászairól szóljon.

Érdeklődésének körei a kortárs magyar és -francia 
piktúra s a múlt hazai festészete. Alkalmi esszéiből 
kibontakozik az európai művészet múlt század végi és 
század eleji szabadságharca saját megújulási lehetősé
geinek elfogadtatásáért. S micsoda imponáló névsor! 
Manet-től Rodinon, Cézanne-on át, Picassóig. Biztos 
szemmel fedezte fel első jelentkezésükkor a század 
későbbi, nagy hatású alkotóit: Kandinszkijt, Kokosch- 
kát, Marcot, Chagallt. Egry Józsefre, Medgyessyre, 
Pátzayra indulásuk pillanatában értőn figyelt föl! 
A finánc Rousseau, Braque, Matisse, Modigliani -  
mind-mind ott vannak írásaiban. Álló csillagai azon
ban — akiket nem győz magyarázni — az impresszio
nizmus utáni francia festészet három óriása : Gauguin, 
Van Gogh és mindenekelőtt Cézanne.

S lehetetlen nem hangsúlyozni Bölöni írásainak 
kortörténeti jelentőségét és fontosságát! Hiszen könnyű 
ma lelkesedni akár őszintén, akár sznobizmusból az 
impresszionistákért, a Vadakért, de a Bölöni cikkeit 
dátumozó években, a század első évtizedében ellensé
ges atmoszférában alkottak a későbbi világ nagyságok 
s érteden akusztikában hangzottak el Bölöni értő szavai 
is. A fiatal Bölöni életművének ezért legértékesebb, 
legtöbb újat, eredetit mondó vonulata: képzőművé
szeti kritikái. Későbbi munkásságából is csak Az igazi 
Adyt állíthatjuk melléjük. Ez a két könyv azonban 
(a Képek között és Az igazi Ady) kitörölhetetlenül beírta 
szerzőjük nevét a magyar irodalom és művészet törté
netébe, sőt: túlzás nélkül le merjük írni, hogy a Képek 
között néhány darabjának, s a belőlük kibontakozó
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kritikusi attitűdnek európai rangja van. (Egy értő 
válogatást érdemes volna franciául is kiadni belőle.)

Magyar vonatkozású műkritikáiban a hivatalos mű
vészet — a Műcsarnok, az akadémizmus — szemléletével 
polemizál: elítéli annak teátrálisságát, olcsó lelkesedé
sét, tartalm atlan pátoszát. ítéletei szentségtörés számba 
mehettek a kortársak hagy részénél. A legnagyobb 
magyar festőnek kikiáltott Munkácsy értékét sem a 
nagy vásznaiban, népszerű kompozícióiban ismeri fel — 
sőt, egyenesen bírálja ezeket, mint amelyeken mesterük 
engedett a közízlésnek -, hanem „apró, őszinte, inti- 
mebb festőiséget adó tájképekben és vázlatokban lap
pang” — szerinte az igazi Munkácsy, vagy még inkább: 
Munkácsy igazi értéke. S ha visszagondolunk az 1952-es 
gyűjteményes Munkácsy-kiállításra, Bölöninek kell 
igazat adnunk : az elviselhetetlen méretű és túlszínezett, 
közismert Munkácsy-képek között szemnyugtató és 
esztétikai örömöt adó volt felfedezni egy-egy intimebb 
hangulatú tájképet, portrét, vagy a reflektorba állított 
„nagy m ű” egy-egy szerény előtanulmányát.

Bölöni ugyanakkor nagy gonddal, körültekintően 
menti á t a sovány hagyományú magyar múlt előző 
korszakának festészeti értékeit. Székely Bertalan pél
dául — ez a méltatlanul háttérbe szorított nagy festő — 
valósággal újjászületik Bölöni értékelő szavaiban: mű
vészetének elemzése, korából magyarázása Székely 
igazi értékeit ragyogtatja fel : a történelmi festőben fel
fedezi a nagyszerű portréistát és koloristát. Régi érté
kek új fényben tündökölnek így nála : értő, szép sorokat 
olvashatunk például Paál László lirizmusáról. Biztos 
ítélettel mondja ki a magyar festői múlt jó néhány 
nagyságára érvényes igazát: „A magyar művészet 
fejlődésének az volt a tragikuma, hogy festőink kicsi 
kultúrával indultak útjukra.”

A konzervatív művészet provincializmusával az 
akkori haladó európai szintet, az új francia képző- 
művészeti törekvéseket állítja szembe: „Párizs kellett, 
és feltétlenül szükséges volt néhány emberünknek arra, 
hogy nekilendítse, megformálja őket, hogy kihozza 
értékeiket. Párizs ma nekünk nem avas földrajzi foga
lom, de azzal, amit kulturális hatásával adott nekünk, 
talán reánk nélkülözhetetlenebb, mint magának a 
francia kultúrának” — írja. Rodin impresszionista 
szobrászatát emeli példává : művészetét cikkek sorában 
magyarázza. (Műtermében többször is járt.) Egymást 
követő esszéiben foglalkozik a francia impresszionisták
kal: elismeri a plein air felfedezések és művészi ki
aknázásának korszakos jelentőségét: „A fény szerepe 
ott idegeskedik és kísért Claude Monet-ék előtt is, de 
velük lesz ez a festői megfigyelések alapja és lényege. 
A fény szerepének felismerése, intenzív megfigyelése 
és értékelése körül fordul meg az impresszionizmus, 
Claude Monet-ék művészete.” (Claude Monet és IHssaro)

Ugyanakkor — s itt vizsgázott Bölöni fölényesen 
művészetértésből, a művészet új útjainak biztos fel
ismerni tudásából -  páratlanul korán, szinte az alkotó 
művészekkel egy pillanatban érzékelte a francia festé
szet impresszionizmus utáni új törekvéseit. Nagyszerű 
Cézanne-esszéjében a francia mestert azért emeli pél
dává, m ert az 6 festészete jelenti,,... a helyesen értelme
zett tradíciók újjáéledését, azt, hogy évszázadok után

valaki a festészet ősmestereinek hagyományát újra fel
veszi és azok valakiben tovább folytatódnak. Az ő ké
peinek lényege a festőművészet lényege. Cézanne ezért 
az egyetlen modem festő, akire támaszkodhatik, akitől 
új fejlődésekre indulhat, mint ahogy indult is a művé
szet. Cézanne az egyedüli nagy forrás, művészetével és 
példájával az egyetlen klasszikus modern festő.” S ha 
jó magam nem is osztom Bölöni túlzó jelzőit — koránt
sem vagyok olyan szigorú az impresszionista Monet-tel, 
s Cézanne-ban inkább a bátor kísérletezőt, a nagy 
kezdeményezőt tudom látni, akinek vívmányait a ké
sőbbi nemzedék nagyjai, Picasso, Matisse aknázták ki 
igazán, hozták ki a bennük rejlő lehetőségeket (Cézanne 
szerepe így hasonlatos volt Debussyéhoz: nincs a XX. 
század muzsikájának egyetlen valamirevaló tehetsége, 
aki ne kapott volna tőle indítást, de nincs egyetlen 
igazán nagyja sem, aki -  túl ne szárnyalta volna) - 
Bölöni ismét csak pontosan ítélt. ( Cézanne, 1911).

Bölöninek feltétlenül igaza van abban, hogy Cézanne 
az impresszionizmus olykor túlzottan hangsúlyos plein 
airje után a festői tárgyra terelte a figyelmet: „Ö képeit 
elvonatkoztatta a fényforrástól, de ez nem azt jelenti, 
hogy a tárgyaknak lokális színét adja vissza, hanem az 
impresszionizmus kutatásaival megfrissített színeket. 
De képein elvágódunk a fényforrástól, s nem a fény ad 
színt a tárgyaknak, hanem a tárgyak sugároznak színt, 
mintha bennük világító testek lennének elrejtve.” 
El tudott igazodni és igazítani Bölöni a művészet egy- 
mástkövető megújulási hullámaiban: már 1906!-ban 
tájékozottan írt Picasso és Matisse festészetéről. 
Állandó gondja a megújult és a születő új magyar 
képzőművészet, Szinyei Mersétől, a nagybányaiakon, 
Rippl-Rónain át -  a Nyolcakig.

Nagybánya és a szolnoki művésztelep karakterizálása 
{Nagybánya, 1911) után, Rippl-Rónai művészetében is 
az impresszionizmus utáni új művészeti törekvések he
lyes értelmezését ismeri fel. Az ő képei „jelentik első
sorban az egészséges, modern művészet átplántálását 
és első lehetőségét annak, hogy művészeti kultúrája 
kezd fejlődni Magyarországnak. Rippl-Rónainak ezek 
a képei jelzik a finomabb művészi készülődés első útját 
nálunk, ezek a képek feszültek itthon legerőteljesebben 
az akadémikus festésnek s a helytelenül fejlődött im
presszionizmusnak is.”

S amikor saját nemzedéke festői, a Nyolcak jelent
keznek, Bölöni szívvel-lélekkel melléjük áll. Vidéki 
kiállításokat szervez az új magyar festészet propagálá
sára; útjukat egyengeti a közönség felé. Rajong, ujjong 
és ámul, mert íme nálunk is felnőtt az a művésznemze
dék — akiknek útját elsősorban Rippl-Rónai készítette 
elő — akik à jour voltak a kortárs francia piktúra 
impresszionizmus utáni útjával. így vállalta Bölöni azt 
a szerepet, amit kritikus csak kívánhat magának: egy 
új generáció, a Nyolcak művészetének lehetett konzek
vens tudatosítója és bátorító kritikusa. Meglátja és 
hirdeti, hogy az új magyar fcstőkultúra ügye vajúdik 
kiállításukon. Törekvéseik új voltának azt tartja, hogy 
elszakadtak a magyar művészi konzervativizmustól. 
Ez köti őket össze, s még inkább új művészi eszközeik : 
„ ...a z  irodalmi elemek teljes kiküszöbölésével, a nyers 
naturalizmustól való elszabadulással csináljanak pik-
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túrát.” Fellépésüket a magyar kultúra század eleji nagy 
megújulása -  a Nyugat, a Thália -  részének tekinti: 
„Hogy kultúrailag mennyit jelent ez, körülbelül úgy 
áll ennek a festői törekvésnek mérlege, mint a köznapi 
magyar nyelv az Ignotuséhoz, mint Szabolcska Mihály 
versei Ady Endre költészetéhez, azt jelentik a mai 
kiállítások festői, Bercnnyel és társaival, a fiatal magyar 
pikturális törekvésekkel szemben. Elégtétel, hogy mi 
magyarok is vagyunk valahol” -  írja le büszkén.

Erről a magaslatról mondott kritikát az ötvenes évek 
első felének „helytelen, erőszakos művészetpolitikájá
ról” is: ,,... hogy a magyar művészet a felszabadulás 
utáni esztendőkben sematizálódott és tévútra ment, 
teremtő művészet helyett leíró festészetté vált, a forra
dalmi hév zsánerképekben zsugorodott össze, a témák 
megölték a nívót, az előadásmód ahelyett, hogy a mai 
levegőt lehelné, új formákba merevített akadémiz- 
mussá vált, történelmi feladatokat százesztendős szem
lélettel és művészi felfogással próbált megoldani -  
abban annak is nagy szerepe van, hogy a fejlődés foly
tonossága megszakadt, valahogy ezt a generációt a fej
lődés útjából félretették. Pedig hogy ez milyen hiba és 
komoly tévedés volt, mutatja e század eleji nemzedék 
élő, igaz, példamutató, megejtően szép és gyönyörköd
tető festészete... Nem is csak egyesek dicséretét zengik 
ezek a képek, de évtizedek merész forradalmiságát, 
fiatalságuk hitét, férfiasságuk lelkességét, a teremteni 
vágyás eltökéltségét és mindannyiuk művészi és társa
dalmi küzdelmét” -  írta le a szép és igaz sorokat már 
címével demonstráló cikkében: Egy forradalmi nemzedék.

Utolsó szavaival ismét a lényegre utalt: Bölöni hőseit 
mindig korukban látta. A századelő szociológiai taní
tása érezhetően inspirative hatott Bölöni gondolkozá
sára. Felismerte korán, hogy „ma csak a forrongó, ka

vargó népek piktúrája művészet, és a mi izgalmas, mo
dern életünknek új formai erők felelnek meg, és ez lesz 
jövő társadalmunknak egyedül lehetséges művészete.” 
(Új magyar művészet.) Üjra és újra hírt ad kora vulkanikus 
mivoltáról, érzékeli a szocializmus letagadhatatlan 
jelenlétét, a modern ember korát is ez karakterizálja 
társadalmilag: „Fél históriai korszakának kezdete... 
összeesik... társadalmi téren... a szocializmus határo
zott formájú, hatalmas szervezkedésével.”  (A modem 
művészet felé) A századeleji nagy nemzedék világot meg
váltó illúziója, a Haladásba vetett hite, feltétlen opti
mizmusa kiolvasható Bölöni írásaiból is.

Ugyanakkor tudja, hogy nálunk a polgári művészet 
megteremtése a történelmileg időszerű feladat. Prog- 
ramosan írja fel a polgárosodó művészet igényét. 
A szobrász Vedres Márk életműve kapcsán a művészi 
polgárosodást kéri számon a magyar szobrászattól. 
Művészi krédójának is tekinthető Vedres Márkról 
írott cikkének záró mondata: „Mint ahogy nincs ma
gyar festő, aki a mindennapi életbe bensőségesebben 
illesztette volna bele az embert, mint Rippl-Rónai, 
nincs magyar szobrász, aki az emberi test intimitásait 
annyira megéreztette volna velünk, m int Vedres 
Márk.” A radikális polgári kritikus ars poeticája ez: 
a nagy történelmi tablók helyett -  a mindennapi élet, 
a koturnusos történelmi portrék helyett — az emberi 
test, mint a művészet igazi témája. Ugyanakkor kriti
kát mond a magyar kulturális viszonyokról, amelyek 
csak elkedvetleníthetik az új törekvések keresőit.

Bölöni pályáját is kettétörte 18-19 bukása: a kötet 
írásainak kilencven százaléka 1904 és 18 közötti datálású. 
Emigrációjában is jó  szemmel tájékozódik korában: 
érzékeli a nagy művészeti világrengést.

Neve és műve ott van legjobb műértőink között.
Varga József

L eszn ai Anna: Köd előttem, köd utánam
( Szépirodalmi, 1967)

Mit tudunk Lesznai Annáról? Tudjuk, hogy Kaffka 
Margit után 6 számított a Nyugat legjobb aszony-költő- 
jének; hogy Ady méltó küzdőtársát becsülte benne; 
hogy a polgári radikalizmus aranykorában Jászi Osz
kár felesége volt; ismerjük vonzó egyéniségét, roman
tikus ifjúságát Kaffka regényének: az Állomásoknak, lap
jairól. Mást alig; alakja megfakult a fél évszázados tá
voliét miatt, írásait elfeledtette az idő. Aztán egyszer- 
csak jelentkezett: testes regénye, a Kezdetben volt a kert, 
egy ma már történelmi távlatba került korszakot ho
zott személyes közelségbe, válogatott verseinek könyve 
pedig hatvan év termését szórja most elénk. Gazdag 
könyv, vonzó gyűjtemény, ha nem is olyan aktuális 
izgalom, mai költészetünkre sugárzó felfedezés, mint 
az ugyancsak klasszikus Bányai Kornél vagy Forbáth 
Imre nemrég megjelent válogatásai. Lesznai versei 
egy már lezárult irodalmi korszak üzenetét hozzák.

Lesznai Anna alakját-egyéniségét Kaffka Margit 
nagyszerűen örökítette meg, az Állomások Szörény Tek
lájának túlfűtött romantikáját igazolják most a versek 
is. Személyisége csupa életvágy, mámor, elragadtatás,

érzéki öröm. „A kívánás útját kell sírva járnom / 
S csüggni szívós életemen” ; „Itt állok meztelen szí
vemmel / Az élet puszta homokán / És piros szívem 
messze fénylik / Elébe sok vágy madárnak / Ki fészket 
keres mindahány” -  hangzanak fel önjellemzései Estvéli 
álom és Napok című verseiben. Az ifjú Lesznai Anna az 
érzékek túlfeszített sóvárgásával fordul természet, em
ber, szerelem és vers felé. A kor nietzscheánus vitaiiz
musát éli át, illetve e vitaiizmus sajátos asszonyi válto
zatát : a mohóság és a szenvedés, a vágy és a várakozás, 
a képzelgés és a lemondás ellentétpárjait. A lázas éle
tet hajszolja, napjaiba minél több szenvedélyt és má
mort akar zsúfolni, ezért veti magát oly őszintén a szá
zadelő stílusromantikájába, a szecesszió érzékiségébe, 
díszei közé. Lesznai sohasem mesterkedik; a virágok
nak az a burjánzó tenyészete, miket iparművészként 
hímzéseire vagy könyvborítóira tesz, sohasem öncélú 
dekoráció. Inkább túlfűtött egyéniségét vallja meg, 
mintsem a szecesszió fülledt díszítőhajlamát követi. 
A ritka alkotók közül való, akik önmagukról tudnak 
beszélni a szecesszió pazarló ornamentikájában, pa
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rázsló virágdíszeiben. Verseibe is így kerülnek ezek a 
díszek, Beardsley -  vagy inkább a maga virágai: 
,,S buggyanva százból szent tökélyben / Nagy, illatos 
virág fakad. / Övé a földnek lomha álma, / Kelyhében 
úszik barna csend, / S a rügynek hangos lobbanása / 
A bíbor leplen megjelent” (Sötétben, mélyen).

Különös, „asszonyi” szecesszió az övé, a tenyészet 
mámora fűti. Talán Lesznai Anna az egyetlen modern 
költőnk, aki sorsát maradéktalanul asszonysorsnak 
tudja, megveti az intellektuális erőfeszítés férfias küz
delmeit. Nem társadalmi emancipációra vágyik, ha
nem az érzelmek szabadságára, a szív korlátlan joga
ira. „Ökölre mentek, dulakodtok? / Mi mást tehetnék: 
az ölembe kaplak /  arra hajlok rá, akit éppen vernek / 
az elaluvók mind hozzám hevernek” -  fordul a világ
hoz asszonyként: az anya, a hitves és a szerető féltésé
vel, maga-felkínálásával. Igen tanulságos elolvasni azt 
a nyílt levelet -  Levél Lesznai Annának - , melyet Dienes 
Valéria, a századelő emancipált nőtípusának jellegze
tes képviselője: Bergson tanítványa, hazai fordítója és 
értelmezője intézett Lesznai Annához az 1910-es Nyu
gatban. Dienes két nőtípust, két asszonyi sorsot ha
sonlít össze: az intellektuális és a szenzuális alkatot, s e 
másodikat éppen Lesznai Anna alakjával írja le. „Amit 
te szeretsz — jelenti ki - , szerelmeden át a tied, szerel
med a forrása, égő lelked, pihegő, szép, simuló tested 
a tápláléka. Amit én szeretek, azt a gondolaton át sze
retem, azon a meleg, élő tengeren át, ami elborít, mi
kor elhiszek valamit magamnak.” Két lehetőség, két 
sors vitájában Lesznai önérzetesen képviseli az asszo
nyi szív, a létezés mámoraival beérő ember igényeit. 
Nem értelmezi Bergsont, inkább átéli vitalista bölcsele
tét. Illetve nem is a francia filozófus gondolatait, hanem 
a századelőnek azokat az élményeit, miket éppen 
Bergson fogalmazott meg a filozófia absztrakt nyelvén, 
az „évolution créatrice” és az „élan vital” kategóriái
ban. Lesznai Anna nem bajlódott elvont fogalmakkal, 
költészetének mégis van némi köze a francia vitalista 
filozófiához. Ha nem is tudatosan -  Dienes Valéria 
módján - ,  de 6 is az „élan vital” gondolatát képviseli: 
az életerő lendületének-iramának izgalmát öntötte 
verseibe, a teljes élet meghódításának vágyával fogott 
próbálkozásaiba -  a szív küzdelmeibe.

Annál inkább, mert e „teljes élet” édeni igézetét 
fiatalon egyszer már sikerült átélnie. Gyermekkora- 
ifjúsága a harmóniát, a zavartalan összhang békéjét 
ajándékozta neki. A lesznai kert csendje, a szülői ház 
biztonsága megóvta attól, hogy a valóság zordabb él
ményeivel kelljen ismerkednie. Mintegy álomvilág
ban élt:

Határtalan varázskertünknek
Fala neszfogó mesekőből,
Szúró szitákkal fenyők szűrik
A vágyat ki a levegőből.

Alszom,, alszom, sok kúszó inda
Testem, lelkem bénára fonta.

-  rajzolja meg édeni környezetét és önmagát Félek tő
lük című versében. E vattázott biztonságban csupán 
a természet és a mese szépsége érdekli, mit sem tud

szenvedélyről, szomjúságról. Igaz, olykor rádöbben 
arra, hogy a kert falain túl is létezik valamilyen világ; 
ettől azonban riadtan és idegenkedve fordul el: „féle
lem fog el, ha eszembe ébred, / Körülöttem mennyi 
nyüzsgő szenvedés van, / Mennyi éhező vágy -  rette
netes élet! / . . . Minden ébredéstől, érintéstől félek” 
(Őszi válás).

A gyermekkor édenétől azonban Lesznai Annának 
is el kellett szakadnia. Éppen ez az élmény ébresztette 
fel benne a költőt, s határozta meg írói karakterét. 
Lesznai azok közé tartozik, akik nem a fejlődés termé
szetes ívén jutnak el az ifjúkor harmóniájából a későbbi 
zaklató élmények közé. Számára különös gyötrelem 
minden új tapasztalat, nem az intellektus fegyelmével 
veszi birtokba a világot, hanem mohó, de sérülékeny 
érzékeivel. Tökéletességre vágyik, s ehelyett zavaros 
benyomásokat kap. Ezért érzi megcsalatva és kifosztva 
magát; nem az eszmélkedés örömét éli át, hanem a 
kiűzetés keserveit. „Valamikor Éden táján -  írja erről -  
/ Hol fakadtam Élet fáján / Hamis néven szólítottak / 
Magamról leszakítottak” (Szavak paripája). Vagyis a 
személyiség modern válságával küszködik: nem találja 
meg magát a neki rendelt élet keretei között, új és új 
sérüléseket szerez. Komlós Aladár egykori elemzése ma 
is érvényesnek tetszik: „Lesznai felébred a mindennel 
való ködös, csaknem éntudat-előtti egységéből. Énné 
ébred. De énnek lenni fáj. És Lesznai visszavágyik — 
és egész lírája nem egyéb mint ennek a vágyódásnak 
a kiáltozása -  az előbbi állapotba: éntudatát újra el 
akarja altatni, illetve olyan végső izzásig hevíteni, hogy 
visszaolvadjon a mindenségbe.” E megállapításból a 
a költői személyiség „végső izzásig” hevülő természeté
nek felismerését érezzük a legfontosabbnak: bizonyára 
ez a vágy — a személyiség megtalálásának és kibonta
koztatásának igénye — hozta létre Lesznai Anna heves 
vitaiizmusát.

Sorsát tehát idegen közegnek tudja, úgy hiszi, igazj 
egyénisége az édennel együtt elveszett.

Öleden ölben ringani jó volt
Én voltam a föld, én voltam a mennybolt
Alakom száz volt, dallamom egy volt
Névvel neveztek: édenem megholt.
Ki az, ki nevem leveszi rólam?

-  vágyik vissza a gyerekkor paradicsomába vagy még 
inkább valami élet előtti létezés testetlen békéjébe 
(Gyermekrejtvény). Költészete ettől fogva nagyszabású 
igyekezet, hogy megszabaduljon a válságba került 
személyiség korlátáitól, s feloldódást találjon a termé
szet, a szerelem, a filozófia, a vallás vagy egyszerűen 
a vers szféráiban; hogy az egyszer már ismert, de el
vesztett teljes életet ismét birtokába vehesse. „Mert 
hiszen silány, szomorú dolog az emberi sor, csak akkor 
szép, akkor ér valamit, amikor megfeledkezünk ma
gunkról — sajátos emberi létünk fájdalmas »én« korlá
táiról. Intenzíven, teljesen csak olyan pillanatokban 
élünk, ha erős ösztönű állatnak -  szétporló, puha rög
nek — »szökkenő, büszke lombú platánfának« -  szere
lemben más, idegen ember-testvérünkkel egynek -  
Istennek, mindennek sejtjük magunkat” — fejti ki egyik 
esszéjében.

7 8



Ez az állásfoglalás nemcsak a Nyugat büszke egyéni
ségkultuszával helyezkedik szembe, hanem költői élet
tervet is szerkeszt: Lesznai Anna a feloldódás, az „el
személytelenedés” útját választja. Némiképp szokatlan, 
hogy egyéniség és életvágy -  individualizmus és vitaiiz
mus -  kategóriái a modern költészetben ennyire elvál
janak egymástól. Lesznai Anna valóban más típust 
képvisel: nála a feloldódás vágya és az élet szomja al
kot egyetlen Janus-arcú kategóriát, Bergson „élan vi
ta i já n a k  ösztönös változatát. Talán könnyű lenne 
mindebből azt a következtetést levonni, hogy Lesznai 
Anna verseiben az egzisztencialista filozófia későbbi 
élményei szólalnak meg. Nem így van: egyénisége sok
kal ösztönösebb annál, semhogy élményeit filozófiai 
felismerések indítanák. Verseinek termőtalaja a puszta 
tapasztalat, iránytűje az érzékek sugallata, mi sem ide
genebb tőle, mint a teória. Költészete a tapasztalat és 
az átélés fokán fejezi ki a modern személyiség zaklató 
válságait; feloldódásvágya inkább a századforduló 
filozófiai élményeivel rokon.

A feloldódás ígéretével leginkább a szerelem bíztatja. 
Az érzékek és a szív közös mámorában, a találkozások 
s a várakozás elragadtatásában vél feloldódást találni. 
„Hála néked, hogy nem kell lennem nékem / Én édes, 
áldott, boldog megszűnésem, / Nem kell lennem többé : 
te vagy” -  vall a beteljesülés-elszemélytelenedés má
moráról a Tudom hogy vagy soraiban. A kert édenét a 
szerelem édenével cseréli fel, az öntudatlanság bizton
sága helyett a szenvedély átlényegítő erejét nyeri. Bi
zonyára ez okozza, hogy a kor nőköltőihez képest szo
katlan őszinteséggel beszél az érzéki szerelem élményei
ről; Adyt követi: ritka őszinteséggel tárja fel testi vá
gyait. Persze aztán a szerelmi feloldódás határait is 
megismeri; „tőled térve, mindig én maradtam” -  pa
naszolja már Idegen testvéréhez szól Meluzina című versé 
ben. Ezért próbálkozik más lehetőségekkel, keresve, 
hol lelhetné fel ismét igazi önmagát. E vággyal keresi 
fel újra ifjúi édencnek terepét: a természetet. Mintegy 
panteista módon tudja a létezés, a világ tükrének, ele
ven foglalatának önmagát. Hasonló okok miatt fordul 
a vallásos hit vigaszaihoz. Miként korábban a szere
lemben vagy a természetben, most az istenélményben, 
a megváltásban próbál feloldódni; A vád litániájának 
tanúsága szerint ebben sem lanyhább szenvedéllyel, 
langyosabb érzékiséggel. A vágyott célt, a mindenség- 
ben való feloldódást azonban csak ritka pillanatokban 
sikerül elérnie. Igaz, ezek a pillanatok költészetének 
legszebb ünnepei:

Most eggyé leszek mindenekkel 
És mindenek részese lettem.
Csudálatos ütembe váltott 
Egyensúlyom olvadt öröm.
A bűvös burkot feltöröm
Nem vagyok már: lelkem szüretjén
Testem kehely, minden enyém.
A föld felkínál tenyerén 
S az ég lenéz rám nagy szemekkel.

(Szombat estén)

Végül a költészet is a feloldódás és újjászületés esz
köze lesz. Lesznai Anna mágikus rítusnak tekinti a 
verset, szertartásnak, melyben valódi énje ölthet ala
kot. Ezért tanulja el a ráolvasások sokatmondó egysze
rűségét: „Keresek vajákos szókat / bűvös sárkányt hó
dítókat” -  mondja (Mádi bor). A szó mágiájának hité
ben vár a verstől felszabadulást:

Ezer szónál kipróbálom 
Valót melyik csókol számon.
Segítsetek, szavaljátok : 
oldó-e vagy kötő átok?
Mert ha tán én kiejtettem 
Anélkül hogy megsejtettem 
Közietek van az, ki sejti 
Szívének fészkébe rejti.
Nevemnek megtalálója
Néki leszek szolgálója... (Gyermekrejtvény)

Az igazi feloldódáshoz mégsem juthatott el. Hiába 
merült meg a szerelemben, a természet panteista ára
dásában, a vallásban vagy akár a szó mágiájában. Már 
az eddigiekből is kiderülhetett, hogy Lesznai Anna 
költészete rendkívül zárt világ, csupán az egyéniség 
kalandjai számára van benne hely. Emberként a radi
kálisok közé tartozott, költőként azonban alig érdek
lődött a világ, a társadalom iránt. Lírája sajátos „lét
költészet” ; s csak nagynéha rezdül meg benne valami 
extenzív érdeklődés, a magányos küzdelem megváltha
tóságának felsejlő tudata: „Köröttem oktalan béke, 
nem nyúl semmi belém / Hogy kitépne engem magam
ból sodorva mások felé” (Dolgok öröme). Pedig talán 
éppen a közösséggel összeforrva találhatta volna meg a 
megnyugvás, a feloldódás tartósabb lehetőségét.

Bizonyára a hiábavaló küzdelmek erőpazarló 
vajúdásában veszett el lassan harsány vitaiizmusa, fa
kultak meg egyéniségének égő színei. Lesznai Anna 
költészete megfáradt a későbbiek során, mintha Elté
vedt litániák (1922) című kötetében végleg elpazarolta 
volna szenvedélyeit. Kitépve az anyanyelv közegéből, 
eltikkadva a feloldódás vágyának kudarcaiban, rezig- 
nációba süppedt, versei elvesztették egykori pompáju
kat, varázsos zenéjüket. Ö maga is érezte ezt: „Testem 
idegen, fáradt, tompa rög, / durva muszájok lejtőjén 
görög. / Lelkem hová lett?... — panaszkodott (Lelkem 
ne vesztegelj). Még néhány szép versben búcsúzott el 
egykori küzdő önmagától, vetett számot sorsával, esz
ményeivel; többnyire azonban emlékeinek élt, mint
egy a későbbi regényt előkészítve a „kert” képeit, él
ményeit idézgette. Az újrakezdés vágya, a vallomás 
indulata azonban még egyszer, utoljára életre támadt 
benne :

Veled mi lesz? Ejtsd el magad, 
s a hömpölygő ár elragad...
Vagy kulcsold össze két kezed, 
s mint aki célba érkezett, 
itt van, nem tágít, megmarad : 
most mutasd meg az arcodat ! (  őszi varázslat) 

-  E kései vágy szülötte az emlékezés regénye, melyben 
Lesznai Anna visszatért oda, ahonnan elindult: „kez
detben volt a kert” .

Pomogáts Béla
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Rónay György : T  űz és tü k ö r

(Szépirodalmi, 1966)

Rónay György új kötetének versei egy már korábban 
kialakult, kész költői világ további kiteljesedéséről és 
gazdagodásáról vallanak.

Költészetének legjellemzőbb vonásai egy tőről fakad
nak. Életszeretete, humanizmusa, természetlátása, 
művészetkultusza mind a valóság tudomásulvételéről és 
elfogadásáról tanúskodik, olyan életszemléletről, amely
nek az a lényege, hogy a költő megalkuvások nélkül, 
békében akar élni a világgal, amely születése pillanatá
tól körülveszi. A léttel élni és nem ellenére! -  írja élet- 
filozófiáját summázva egyik fiatalkori versében.

Életszerető, de nem hedonista: a világgal való 
minden kapcsolatáért meg kell küzdenie, nemcsak 
befogadni akar, de kontaktust teremteni, valamiképpen 
magához békíteni embert és természetet. Természetél
ményének legmegfelelőbb tárgya nem a vadon, a szűz 
természet, hanem az emberi munka által már meg
nemesített táj, amelyben benne él a múlt, amelyet 
már magához hasonított az ember. Kultúrájának, 
művészi felfogásának humánus jellege is ebben a szem
léletben gyökerezik.

Az egész líráját átható harmóniavágy költői maga
tartását és morálját is meghatározta. Az a költő, aki 
elszántan törekszik a képzeletében élő tiszta harmónia 
megvalósítására, az lépten-nyomon akadályokkal és 
ellenerőkkel találkozik. Mindenekelőtt saját vágyainak 
végletes arányaival kell leszámolnia.

A Tükör és tűz első ciklusában olvasható (eddig 
kötetben meg nem jelent) fiatalkori versek tele vannak 
romantikus lázadással, elégedetlenséggel a lét kicsinyes 
arányai, a munkájából élő ember rabszolgasorsa és az 
embertelenség egyre vadabb fenyegetése ellen.

Annak a  nemzedéknek, amelyhez Rónay György is 
tartozik, olyan sors jutott, hogy mire a  fiatal költő 
megharcolta harcát egyénisége kialakításáért, mire 
megtalálta önmagát, költői léte formáit, és kirajzolódtak 
világképe körvonalai, amikor az ifjúság Sturm und 
Drangja u tán  kiküzdötte magában a belső harmóniát, 
már el is sötétült a világ és a puszta emberi lét is kérdé
sessé vált.

Miközben a költő a horatiusi idill vonzó képeit rajzol- 
gatta és méregette hétköznapjai valóságához, már 
készült és szerveződött hazája szomszédságában az új
kori történelem legfélelmetesebb tragédiája.

Agyam belefáradt a könyvekbe, lelkem 
a szüntelen ret'egésbe 

mit hoz a holnap — mert inog a világ 
és billeg a béke,

s mit fiatal napjaim verejtékével, 
mint a hangya,

építettem és gyűjtöttem, egy zord perc 
dühe lerontja:

fekszem a decemberi sárban az utcán 
átlőtt koponyával, 

s létem, isteni létem eggyé lesz 
lassan a sárral,

s akit szerettem, ugyanígy fekszik 
jéghideg arca,

fölötte züllött katonák menetelnek 
újton új harcba,

vagy most hullik el épp a hódító puskatus 
csapásai alatt,

mert nem adta a testét, védte sikoltva, 
hisz egyebe úgyse maradt -

írja egyik háborús látomásában már 1934-ben.
Érzékeny humanizmusára jellemző, hogy nemcsaü 

megérezte és szinte át is élte magában előre a második 
világháború apokaliptikus borzalmait, de a szörnyű 
évek élményeitől nem is tud, nem is akar szabadulni. 
Erkölcstelenség és hűtlenség lenne tudatunkból, érzelmi 
világunkból törölni vagy történelmi múlttá sterilizálni 
azokat a borzalmakat, amelyeket átéltünk, amelyeknek 
tanúi vagy szenvedői voltunk.

A háborús riportok és lágermemoárok divatjának 
kora bizonyára lejárt, de éppen a legjelentősebb alkotó
kat foglalkoztatják még mindig, sőt talán egyre na
gyobb nyugtalansággal a huszadik század vagy talán 
az egész újkori történelem legszörnyűbb vétkei, mint 
lélektani és morális problémák. Max Frisch, Arthur 
Miller, Peter Weiss, Jean-Paul Sartre, Rolf Hochhuth 
drámái Heinrich Böll regényei mind ennek a növekvő 
és fokozódó érdeklődésnek a tanújelei.

Az irodalom még nem találta meg a feleletet korunk 
legnehezebb és egyben legizgatóbb kérdésére: hogyan 
fajulhatott el ennyire az emberi erkölcs, miként szaba
dulhattak el ilyen mértékben a pusztítás démonai? 
A nyomozás, a tisztázás, a vizsgálat izgalmában a jelen 
nyugtalansága is ott munkál : biztos lehet-e az emberi
ség a holnapja felől?

Rónay új kötetének is egyik legerősebb ihletője a 
megrendülés, amelyet a háborús borzalmak minden 
érző és gondolkozó morális lényéből kiváltottak. A ne
héz éveket túlélő, az életben örömet találó ember fáj
dalmával idézi azoknak az emlékét, akik óvóhelyek 
odvaiban, koncentrációs táborokban, vagy gázkamrák
ban halták iszonyú halálukat. Csak aki az életet nagyon 
érzi és nagyon szereti, az tudja igazán, hogy mitől 
fosztották meg azokat, akiktől elvették az életet.
Ä Lírájának ereje a gyöngédség. Végtelen gyöngédség
gel idézi fel az égő városban szőrből való játékbárányát 
kereső kislány riadt révületét, a végtelen hosszú fekete 
menetben vonuló deportáltak néma fájdalmát, a fiatal 
szerelmesek időtlennek érzett önfeledt boldogságát, 
amelyet egyetlen pillanat alatt elpusztít a háború. Élet
örömmel teli, meghitt képei mögött, kegyetlen kont
rasztként jelenik meg a háború, a pusztulás, a halál 
látomása.

A verseiben felidézett ókori mondai motívumokba az 
újkori rettenet élményeit sűríti. És fordítva: korunk 
borzalmait úgy idézi fel, hogy visszavetíti a történelmi 
múltba. Ezzel is felmagasztosítja, elmélyíti, művészi 
távlatba helyezi azoknak a szenvedéseit, akiknek életét 
emberhez nem méltó módon oltották ki.

Jelen és történelmi múlt. monda és valóság, élet és
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művészet egyébként is állandó kölcsönhatásban van 
Rónay költészetében. Legszemélyesebb érzéseiről, vívó
dásairól, meditációiról biblikus, görög-római vagy éppen 
skandináv mitológiai elemek felidézésével tesz vallo
mást. A fiatal Babits és Juhász Gyula költészete volt 
ennyire átszőve a több ezer éves európai kultúra motí
vumaival, az 6 fiatalkori lírájukat ihlették ilyen gyakran 
esztétikai élmények.

Húsz, harminc évvel ezelőtt, talán a népi írók teoreti
kusainak hatására olyan vélemény vált közkeletűvé, 
hogy az ilyenfajta költészet másodlagos jellegű, mert a 
költő elvonatkoztatja magát az élettől. Babits ezzel a 
felfogással szemben azt vallotta, hogy aki könyvekbe 
menekül, nem okvetlenül az élet elől akar szökni. 
Sokszor inkább tágítani akarja életét, több életre 
szomjas, mint amennyit kora és végzete kiosztott neki.

Rónay költészetének feszültségét is csak fokozza 
nyugtalan intellektualizmusa, esztétikai érdeklődése. 
A művészet gazdag világa nem megírni való motívum- 
gyűjteményt jelent számára, hanem eleven élményt, 
az átélés izgalmas, felfokozott állapotát. A kész műben 
is az élet dinamizmusa érdekli : miként válik a műalko
tásban időtlenné az eleven élet, a múló mozzanat és 
miként támad fel bennünk, -  olvasókban, nézőkben -  
a mű hatására egy rég hallott mozdulat, gesztus vagy 
érzés. Chartres című versében ars poetica-i elvként 
vallja, hogy az ember minden kőnél többet ér, a leg
csodálatosabb műalkotás Is befejezett és véges világ, 
az ember, amíg él, változik, alakul, építi magát.

Kérdező író Nemes György. Akárcsak az előzőekre, a 
kérdezés jellemző harmadik regényére is. A Hálában 
két ősi kérdéssel kell szembenéznünk: az emberi szer
vezet elkerülhetetlen öregedése elleni belső védekezés 
és a művészi korszerűség szorosan összefont kérdéseivel. 
Az öregség megszemélyesítője a regényben egy hajdan 
„avantgarde lendületű”, majd művészi elveiben meg
csontosodott nagy festőművész: Avariusz János. A het
vennégy éves Avariusz János gondolatait, álmait, vá
gyait egyetlen kívánság szorítja vékony kévébe : miként 
tudná megőrizni testének fiatalságát? Állandóan ta
pasztalnia kell, hogy látása, hallása erősen romlik, a 
műfogsorral nehezére esik a rágás, s erőnléte is egyre 
hanyatlik. Rendszeres úszással, jógázással és főleg azzal 
védekezik ez ellen, hogy igyekszik nem gondolni érzék
szervei romlására. Gondolatvilágának középpontjában 
a megőrzés görcsbe csomósodott szándéka áll; meg
őrizni az összes megszerzett értékeket: -  pénzt, sikert, 
tudást, emlékeket, és egy asszonyt, egy ötvennégy évvel 
fiatalabb asszony testének kizárólagos birtoklási jogát, 
mert a zsugori, hiú, féltékeny öregember tudatában 
elsősorban a szexuális cselekvés képessége jelenti a fia
talság eszméjét. Üj házasságából -  ellentétben a negy
ven évig tartó előzővel -  hiányzik is mindenféle lelki 
kapcsolat, az agg festőnek fiatalsága bizonyítékaként 
csak arra a tudatra van szüksége, hogy egy irigyelhctő- 
en szép és kívánatos nőt még mindig meg tud magának 
szerezni, sőt meg is tudja tartani.

Képzőművészeti vagy zenei alkotásokra rezonáló 
verseiben nem pusztán a mű témáját ragadja meg, 
belehelyezkedik a mű alkotójának világába, és a stílus 
legjellemzőbb jegyeit átélve és átvéve valósággal újjá
teremti a művet. Nemcsak a mű „mondanivalóját” , de 
egész atmoszféráját is átmenti a költészet világába.

A kötetzáró szárszói ciklusban olyanfajta tájkölté
szetet teremt, amely színeiben, látásmódjában és min
denekelőtt fényhatásában Egry József festészetére emlé
keztet, de több is mint tájköltészet. Az évről-évre vissza 
térő szárszói nyarak ismétlődése, a természet közelsége 
meditációra és számadásra késztet. Békés tájak időtlen 
nyugalma kelti fel leggyakrabban a múlandóság érzé
sét. De a költő, aki egész múltjában a békére és harmó
niára vágyakozott, élete nyárutóján is alkut köt a való
sággal, a megmásíthatatlan tényekkel. Mégpedig ismét 
olyan alkut, amelyből ő maga is, költészete is csak 
gazdagodik.

Ismered ezt a könnyű párát, 
ahogy a partot ellepi?
Még öt vagy tíz év és mi vár rád?
Várnak a halál férgei.

Te eltűnsz. De ez él tovább itt: 
a tó, az ég, az alkonyat.
H át idd magadba csordulásig, 
hogy vele te is megmaradj.

Vargha Kálmán

Nem es G yö rg y: Háló
(Szépirodalmi, 1967)

Egy gyakori emberi magatartásforma bontakozik ki 
előttünk Nemes György új regényében a főhős -  és az 
utolsó néhány oldalon az ifjú feleség -  tudatának tük
rében; egy olyan magatartásforma, amelynek legbelső 
magja a torz énközpontúság. Az idős festőművész 
aránytalanul nagy fontosságot tulajdonít saját szemé
lyiségének, és szemléletét, sőt egész életét ehhez igazítja. 
Legkiválóbb kortársainál is többre értékeli művészi 
eredményeit — különösen rajztudását - ,  feltétlen cso
dálatot követel, és szükségletei bőséges kielégítését vár
ja a társadalomtól, amelyet adósának érez, s ezen az 
alapon úgy véli, sem a megbecsülésért, sem a jólétért 
nem kell már semmivel fizetnie, a továbbiakban egy
szerűen vágyai kielégítésének élhet. Ellentmondást 
semmiben nem tűr, mások véleményére annyira nem 
kíváncsi, hogy szellemi igényei voltaképpen már nin
csenek is. Ez a szemlélettorzulás aztán egyenes úton 
vezet odáig, hogy tudatában az animális vágyak és 
ösztönök szinte egyeduralomra jutnak. Amikor szunyó
kálva, félálomban lebegve visszaidézi életének legemlé
kezetesebb eseményeit, a -  gyakran egy-egy fiziológiai 
funkció hatására meginduló -  tudatfolyamatok áramá
ban igen jellemzően a nemi élmények képsorai lesznek 
a leggyakoribbak és legszínesebbek. A gondosan kiválo
gatott és összedolgozott emlékszálak azonban más vo
natkozásban is igyekeznek magyarázatot adni az idős
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művész magatartásának belső és külső okaira. így Ava- 
riusz gyerekkorából legtöbbször a mellőzöttségérzés és 
a féltékenység lelki görcse „jön fel” ; a kisfiú „lebegés
vágya” pedig a festő szürrealisztikus törekvéseit magya
rázza. Fiatalkorának baloldali elkötelezettségét legfon
tosabb és legtartalmasabb élménye, a francia ellenállás
ban való részvétele érzékelteti. (Hadd jegyezzem meg: 
bizonyos írói gondatlanságra vall ezzel kapcsolatban 
az a föltételezés, hogy az, aki részt vett a De Gaulle 
tábornok vezette küzdelemben, csak kommunista párt
tag lehetett; valamint az az állítás is, hogy Avariuszt 
az első világháború kitörésekor hazatoloncolták Pá
rizsból, holott a  Fekete Kolostor tanúsága szerint a gya
korlat egészen más volt.) Sajnos azonban Avariusz 
szellemi fejlődésének íve nem bontakozik ki elég vilá
gosan a regényből, homályban maradnak világnézeti 
és esztétikai elvei, sőt művészetének valódi jelentőségét 
sem érzékeljük. Az öregember vissza-visszacsapó tudat
hullámaiból sem a sokat emlegetett fiatalkori „avant- 
garde lendület” tényleges tartalma, sem azok a gondo
latgócok nem  emelkednek ki, amelyekből a művészi 
rangot adó alkotások kinőttek. Vajmi keveset mond 
számunkra, hogy az író többször elismétli Avariusz el
ismerő véleményét saját magáról, és ezt — már csak a 
mű szerkezeti fölépítése miatt sem vonja senki kétségbe. 
Nemes György ismerteti ugyan Avariusz néhány képé
nek tém áját leírásai alapján azonban hol Picasso, 
Chagall, vagy Dali, hol pedig a most divatos magyar 
„szürnaturalista” festők képeinek egyes részletei jut
nak eszünkbe, és ez a stíluszavar bizony nem vall egy
értelműen erős tehetségre. Ezenkívül csak annyit tu
dunk meg a  művészetéről, hogy mindennél fontosabb
nak ta rtja  a  rajztudását, és kedveli a színeket, -  kivéve 
a kéket, am it hidegnek érez. Emellett erős naturalista 
hatásról tanúskodik a regény nyelvi anyaga, ez pedig
-  a Nemes György által használt írói módszer esetében
-  egyaránt jellemző az ábrázoltra és az ábrázolóra. Az 
író közvetlen ismertetésénél jobban érzékelteti Avariusz 
erősen tárgyias és színérzékeny festői látásmódját, s 
ezen keresztül művészetét a fölidézett emlékképek be
állítása és jellege. Végül azonban mégsem tudjuk eldön
teni, hogy az öregkori állapot legnagyobb hatású előz
ményében, a Rákosi-féle kultúrpolitika egy valóban 
nagy művészt kényszerített a zsdánovi esztétika merev 
korlátái közé, s egy értékes egyéniséget torzított etikai
lag nyomorékká, avagy egy közepes, modoros festőt, 
s egy gyenge jellemet „futtatott”, jutalmazott kitünte
tésekkel, em elt a főiskolai katedrára cserébe az erősza
kolt művészi eszményekhez való alkalmazkodásért.

Ide vezethető vissza a regényben fölvetett másik 
eldöntetlen kérdés is : -  mi az a korszerű forma, amivel 
a legkorszerűbb eszmét a leghívebben lehet kifejezni? 
amit ezzel a nyíltsággal az új kísérletekért lelkesedő 
ifjú festő-ígéret tesz föl Avariusznak. H a csak az érveket 
mérlegeljük, és elhisszük, hogy az agg mester életművét 
valóban m éltán megilleti a „nagy” jelző, akkor neki 
kell igazat adnunk az epigonizmus elutasításában, sőt 
abban is, hogy nincs értelme megismételni az előző 
nemzedék formai kísérleteit; azt azonban még ebben 
az esetben sem vitathatja senki, hogy a tehetséges fiata
loknak maguknak kell megtalálni az egyéniségüknek és

mondanivalójuknak leginkább megfelelő formát. Ava
riusz érveinek értékét azonban erősen kétessé teszik 
személyes indulatai, beteges féltékenysége és irigysége; 
ám az író bizonyos kételyeket támaszt olvasójában az 
ellene lázadó ifjú festő tehetségére és emberi igazára 
vonatkozóan is.

Egész nyilvánvalóvá a regény kétféleképp értelmez
hető befejezése teszi, hogy az író szándékosan hagyja 
nyitva a fölvetett kérdéseket, mert maga sem hiszi, hogy 
valamiféle szerzői kinyilatkoztatás, egyértelmű állás- 
foglalás Avariusz igaza vagy tévedése mellett megol
daná művészi életünknek ezt a roppant időszerű kérdé
sét, illetve a többi problémákat, Nemes György új 
művében inkább arra törekedett, hogy a „nyitottság” 
hangsúlyozásával gondolkodásra kényszerítse olvasóit. 
A tudatregénynek ez a kérdező formája van annyira 
korszerű, és a Háló megírásmódjában érzünk is annyi 
kísérletező bátorságot, hogy ebből következtethessünk a 
szerző véleményére a korszerű művészi forma és kísér
letezés szükségessége mellett. Ezzel szemben fogyatékos
sága a regénynek, hogy azok az okozati összefüggések, 
amelyek a válságos öregkorba sodorták a főhőst, számos 
ponton inkább tisztázatlanok, mint két- vagy többér- 
telműek. Sokat levon a regény értékéből az is, hogy az 
író az öregember lelkivilágának részletes ábrázolása 
után néhány felszínesen odavetett motívummal -  egy 
szokványos szerelmi csalódással és ezután egy üres frá
zissal, a  nagy ember mellett töltött évek különleges 
élményéről -  magyarázatot akar adni arra is, miért 
megy hozzá egy húszéves lány egy hetvennégy éves 
férfihoz.

Számos kérdést vet föl Nemes György új regénye, 
végső soron azonban mindegyik visszavezethető a min
denkit kikerülhetetlenül fenyegető öregség borzongató 
problémájára. Alig egy csipetnyi irónia enyhíti az 
öregség kegyetlenül éles képét a  Háló ban. Az utcáról is
mert, magában beszélő öregembert juttatja eszünkbe a 
nyelvtani „tegező” forma (s ebben érezzük az iróniát 
is elsősorban) ; az idős korral járó gyakori szunyókálá- 
sokra utal az emlékezés folyamatának szaggatottsága, 
sőt a  „lebegő állapot” is, amelyben egyúttal a valóság 
éles körvonalainak az érzékszervek gyengüléséből kö
vetkező elmosódását is érezzük, meg a makacssággal 
leplezett belső bizonytalanságot; végül pedig az öreg
kori óvatossággal asszociál az író sajátos mondatfűzése : 
a Hálóban olyan óvatosan lépked a gondolat szóismét
lések és hangsúlyos mutató névmások segítségével egyik 
mondatból a másikba, mint amilyen vigyázva járt a 
síkos Gellért-fürdőben, a csonttöréssel fenyegető elcsú
szástól rettegő Avariusz János. Visszataszító és ellen
szenves az öregség fizikai megjelenítése a regényben, de 
nyomasztó is. Paul Scofield feledhetetlen Lear királya 
ju t róla eszünkbe, és mindjárt utána Goethe megjegy
zése: „Az öregember mindig Lear király”. De a regény 
szerkezete is egy Goethe-vers címét idézi (Jelenben a 
múlt) ,  és maga a főhős is többször hivatkozik a weimari 
mesterre; igaz — jellemző mód — csak a szerelmi prob
lémát hallja öregkori költészetében, az emberi teljessé
get kereső költő más vonatkozású gondolatait észre sem 
veszi. A különböző Goethére vonatkozó utalások nyil
vánvalóvá teszik, hogy új regényében Nemes György
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nemcsak kérdez, de legfontosabb kérdését vissza is vetíti 
egy közismert kultúrtörténeti emlék tükrére. Ez az 
emlék az öreg Goethe élete és költészete; az ő bölcs 
magatartása természetes ellenpéldája Avariusz korlá
tolt és ellenszenves viselkedésének. Avariusz emberileg 
kellemetlenné, társadalmilag haszontalanná (esetleg 
károssá), művészileg értéktelenné vált öregkorára, mert 
túlzott jelentőséget tulajdonított az izmok rugalmasságá
nak, nem törődött szelleme frisseségével, és engedte, hogy 
az önzés eltorzítsa szemléletét, viselkedését, sőt egész 
egyéniségét; Goethe viszont hosszú élete tapasztalatai 
alapján rájött, hogy fiatal az marad, aki meg tudja 
érteni a folyton megújuló élet újabb és újabb jelensé

A nagy megmozdulások, a két világháború közti anti
fasiszta küzdelmek sorából máig világít — hacsak egy 
őrtűz fényerejével is — az 1937 októberében Marosvásár
helyt rendezett, demokratikus erőket felsorakoztató ta
lálkozó. Ennek az útkereső, a román és magyar dolgo
zók közös, igazságosabb jövőjét körvonalazó mozgalom
nak helyét, szerepét harminc év távlatából biztos kéz
zeljelöli ki a szerző.

Az erdélyi magyar ifjúság demokratikus megmozdu
lása és felelős tanácskozása bonyolult történelmi folya
matoknak a végeredménye, illetve újabb eseménysoro
zatnak a kezdete. Ennek tudatában Csatári Dániel fel
méri az erdélyi magyarság szinte minden rétegének 
kulturális, politikai, szellemi arculatát. Jó  kiválasztó 
készséggel, ökonomikusán csak arra összpontosítja 
figyelmét, ami előreviszi a választott téma megvilágí
tásának folyamatát.

A szerző önmagának s egyúttal olvasóinak is nagy 
horderejű kérdéseket tesz fel. Többek között ilyeneket: 
Van-e erejük az 1918-1920-as nagy történelmi változá
sok után a haladó erőknek arra, hogy szakítsanak ré
gebbi illúzióikkal, egyes csoportok a 30 milliós nemzet 
koncepciójával? Milyen új erők támadnak, milyen új 
folyóiratok létesülnek annak érdekében, hogy az ön- 
eszmélést segítsék Nagyváradon, Aradon, Temesváron, 
Kolozsváron, Marosvásárhelyen? Kik. és milyen erővel 
készülnek a holnapra?

A Vásárhelyi Találkozóhoz vezető út ellentmondá
sos voltát -  Gaál Gáborra hivatkozva -  abban sűríti 
Csatári, hogy a középrétegek ekkor még tartózkodtak 
az Európában már mind jobban felerősödő új eszme- 
áramlatnak, a szocializmusnak elfogadásától. Nem vet
ték kellőképpen figyelembe a romániai magyarság tár
sadalmi, politikai folyamatait s megtartó erőért így 
inkább a múltba fordultak. A politikai és művelődés- 
történeti vizsgálat együttes alkalmazása világossá teszi 
a demokratikus kibontakozás ellenében történő erők 
számbavételét is. Megállapítja Csatári, hogy a revizio
nista külpolitikára támaszkodó konzervativizmus épp
úgy leszerelte a középrétegek ellenzéki mozgalmait 
mint az irodalmi téren ható akadémizmus. Nagy erők,

geit, meg tudja érteni a fejlődés törvényei alapján 
mindig valami újat kereső fiatalságot.

Az emberi létnek vannak bizonyos végső kérdései, 
amelyekkel szembenézni mindig művész-próbáló fel
adat volt. Ilyen kérdéssel nézett szembe új regényének 
írásakor Nemes György a szocialista etika elvi állás
pontjáról. Nyitott kérdések sorát vetette föl, és nagyon 
rokonszenvesen nem is törekedett csalhatatlan válaszok 
kierőszakolására, hanem inkább a mélyebb összefüggé
seket igyekezett felszínre hozni; ezt azonban nem min
den vonatkozásban sikerült megvalósítania, noha 
mondanivalója szolgálatában tiszteletre méltó vállal
kozó kedvvel kísérletezett új formai megoldásokkal is.

Taxner Ernő

C satári D á n ie l: A Vásárhelyi Találkozó
(Akadémiai, 1967 -  Irodalomtörténeti Füzetek)

komoly visszahúzó kötelékek voltak ezek, s még hozzá
járult az erkölcsi — szinte minden értelmiségi fiatalt el
ítélő — közhangulat, mely tévelygőnek, hitvány pecso- 
vicsnak kiáltotta ki azokat, kik nem Magyarországon, 
hanem a román egyetemeken folytatták tanulmányai
kat.

Az előtörténethez tartozik annak a vizsgálata is, hogy 
lábalt ki a hitetlenség, a szorongás, a halálvágy ezer 
szállal befont helyzetéből a magát ekkor már demokra
tikusnak érző fiatalság. S itt jön a történész segítségére 
a társadalmi helyzet vizsgálatának dialektikus módsze
re. A müvek -  legyenek azok irodalmi, képzőművészeti 
alkotások — elsősorban arra hívják fel az e kort vizsgá
lók figyelmét, hogy milyen ennek az ifjúságnak a köz
érzete. Még a Tizenegyek könyve is (Versek, elbeszélések, 
tanulmányok. 1923), amely „az elgátolt vágyak első 
szava” volt, elsősorban a szubjektív, fájdalmas rezig- 
nációt és az erdélyi fiatal írók rossz közérzetét tolmá
csolja. Emellett a szerző azonban már azt is észreveszi, 
hogy a kolozsvári egyetem sok száz magyar hallgatója 
között egyetlen arisztokrata vagy dzsentri fia sem volt. 
S még fontosabb annak a vizsgálata, hogy milyen ré
tegek tudnak szembenézni a megváltozott helyzettel. 
Ahogy Csatári megállapítja -  még magyar nacionalista 
körök is beismerték, hogy az „erdélyi magyar közép- 
osztály felbomlása megkezdődött és a süllyedő hajóról 
a középosztály tagjai menekültek Magyarország felé, 
az iparos és munkás ott maradt” .

Ezeknek az itt maradt dolgozó rétegeknek társadalmi 
tudatosodását, politikai fejlődését vezeti végig lépésről 
lépésre — bár helyszűke miatt sokszor vázlatosan -  Csa
tári. E rétegek fiainak szellemi és politikai kiútkeresésé
nek tulajdonítja, hogy létrejöhetett a Vásárhelyi Talál
kozó. Az Erdélyi Fiatalok néven színre lépő ifjúság -  
mivel származása a néphez köti -  elsősorban a szociális 
érdeklődés, majd a széles körű Kelet-Európa-kérdés 
iránti sokoldalú figyelemfelkeltés terén kerül élre. 
írásaikat önismeretre való törekvés, művészi alkotó
munkájukat a szociológiai pontosság, osztályhelyzetük
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tudatos vállalása jellemzi. Falukutató munkájuk -  
Nagy István szerint -  az ellenforradalmi rendszerrel 
szembenálló, a nacionalista-revizionista politikából ki
ábránduló fiatal értelmiség tudatosodó, szociális lelki
ismeretének hű  tükörképe.

A mozgalom 1930-tól, az Erdélyi Fiatalok zászlóbon
tásától 1937-ig, a Találkozóig egyenes irányban halad 
felfelé, és politikailag mind tisztább és tisztább lesz. Ezt 
az ellentmondásosan induló mozgalmat azért lehetett 
a munkás-paraszt szövetség és a demokratikus követe
lések irányába mind balrább tolni, mert a magyar és 
román kommunisták felismerték az összes haladó erők 
összefogásának azonnali szükségességét. „A Berlin- 
Róma tengelynek és a magyar nyilasoknak háborús 
politikájával szemben kell az egység” , ahogy a magyar- 
országi kommunisták hirdették, vagy annak érdekében, 
ahogyan a K R P felvetette a kérdést: „A demokrácia 
vagy a fasizmus szerzi-e meg Erdélyt?”

A tanulmány legkitűnőbb része, amelyben a szerző 
kimutatja, hogyan jött rá a magyar baloldal, a román 
kommunistákkal karöltve, félretéve minden szektaszerű- 
séget, hogy élet-halál kérdés a következetes humanistá
kat, a székely demokratákat, a haladás irányában el- 
indulókat egy közös szellemi frontba tömöríteni az 
egész Európát fenyegető szörnyű veszély ellen.

A fiatalság mozgalmát a müvekben kikristályosodott 
gondolatok tolmácsolták. S hogy e gondolatok cselek
véssé váltak, abban nem kis része volt a Sarlósok egy
kori vezetőjének, Balogh Edgárnak, aki az Ady Társa
ság nevében körlevélben szólítja fel a romániai magyar 
ifjúságot, hogy a csehszlovákiai magyar fiatalok példá
jára hívjanak össze ifjúsági ankétot, amelyen megtár
gyalják a legégetőbb bel- és külpolitikai kérdéseket.

1930-tól a Kommunisták Magyarországi Pártja erő
södőben volt. Különböző társadalmi rétegekre; külö
nösen az értelmiségiekre és a tanuló- és dolgozó ifjúság
ra nagyobb befolyást gyakorolt. Csapiár Ferenc érde
mes munkájában — a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollé- 
giumá-ról (Irodalomtörténeti Füzetek, 52. sz. 1967) -  
ugyanerről az időről írja: A bizakodó, harcot, vihart 
váró szellem jellemzi nemcsak Radnóti költészetét, ha
nem József A ttiláét is, a magyar baloldali és szocialista 
irodalmat és művészetet egészen 1933-ig.

Ahogyan Csapiár a Szegedi Fiatalok lassúbb fejlő
dését szembeállítja a polgári demokratikus Csehszlo
vákiában létrejövő Sarlósok erőteljesebb kibontakozá

sával, ugyanúgy Csatári is számba veszi azokat az el
lenerőket, amelyek a romániai magyar ifjúságot gátol
ták abban, hogy 1931-re eljussanak -  mint ahogy a 
Sarlósok eljutottak -  a kommunista mozgalomig. A 
Vasgárda ugyanúgy nem csinált titkot abból, hogy kül
politikailag Hitler, Mussolini nézeteit fogadja el, mint 
ahogy a horthysta körök is eszeveszett üldözésbe kezd
tek, s megfojtani igyekeztek minden haladó mozgalmat. 
A rengeteg vérveszteséget elszenvedő baloldali erők 
azonban a 30-as évek közepére egész Európában meg
sokszorozták erejüket a népfront jellegű tömörülések 
kezdeményezésével, támogatásával.

Csatári -  ezt a korántsem minden mozzanatában is
mert és feldolgozott — népfront-kezdeményezést követi 
vigyázó szemmel, mikor a Vásárhelyi Találkozó előtt 
minden egységtörekvést végigvizsgál. Ennek kapcsán 
megállapítja, hogy a KRP népfrontpolitikájának, vala
mint a Márciusi Front antifasiszta programjának hatá
sára létrejöhetett az Ekés Front és a MADOSZ egység
akciója révén a román és magyar dolgozók szövetsége, s 
az a Vásárhelyi Találkozó, mely Nagy István zárszava 
szerint -  testvérének érez jogos harcában minden ro
mánt, szászt és zsidót. Ez az 1937. október 2-án kezdő
dő parlament, ha hosszas viták után is, mind a 187 
képviselő közreműködésével vállalta, hogy együtt fog 
küzdeni a szabadságjogokért, a munkásosztály szervez
kedési lehetőségeiért. Marxisták és nem marxisták ki
mondták itt, hogy a népi felemelkedés záloga a föld
műves és munkástársadalom. Gaál Gábor szerint a Vá
sárhelyi Találkozón létrejöhetett a nyugati népi arc
vonalhoz hasonlatos képződmény.

Ezt a maga nemében rendkívül bonyolult -  sok el
lentmondással terhes -  folyamatot gazdag forrás
anyagra támaszkodva, történeti kronológiájában szi
gorú pontossággal elemzi a szerző. Érdemei közé tar
tozik, hogy minden megállapítása történeti tényekkel, 
sokoldalú eddigi értékeléssel is alátámasztott. Csatári 
Dániel nem elégedett meg a kényszerűen szűkre- 
szabott térrel, ahol szükségesnek tartotta, a vázlatosan 
kidolgozott kérdést újabb tanulmányban feldolgoz
ta. így a Vásárhelyi Találkozó hatása -  mely kisebb 
teret kapott — kiteljesedve, új momentumokkal gazda
godva a Párttörténeti Közlemények 1966. szept. szá
mában: A KMP internacionalista küzdelme Észak- 
Erdélyben címen jelent meg.

K. Nagy Magda
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JEGYZETLAPOK
Ketten a lámpa alatt

A visszhang titka és A talizmán sikeres gyűjteményei után 
új kötettel jelentkezett a „szovjet írók új elbeszélései” 
sorozat. Az utóbbi években egyre gyakrabban meg
jelenő antológiák a szovjet kispróza megújhodását bi
zonyítják. Bár a novella nem alkalmas a társadalmi 
valóság epikus szélességű ábrázolására, mégis mélyen 
társadalmi igényű lehet: „alkatánál” fogva a próza 
legmozgékonyabb fajtája, a fontos társadalmi válto
zásokra a regényeknél gyorsabban reagál. Ezért nyert 
oly fontos szerepet a 20-as évek alakuló, forrongó iro
dalmában -  Solohov, Fegyin, Leonov, Babel művé
szetében — s jelenlegi felfrissülésének időszakában, 
mely a XX. és XXII. kongresszus utáni társadalmi 
megelevenedést érzékelteti. Céltudatosan használtuk a 
felfrissülés szót, hiszen azt jelzi, hogy a szovjet-orosz 
irodalom hagyományai töretlenül folytatódnak. Le
küzdve a személyi kultusz okozta nehézségeket, az írók 
túljutottak azon a káros szemléleten, mely háttérbe 
szorította az ember ábrázolását. Széttörték a pozitív 
vagy negatív sémákat, felismerték, hogy a mi korunk 
is teremt ellentmondásos, nehezen felderíthető emberi 
jellemeket, s a szocialista realista író nemcsak a törté
nelmet, az emberi lelket sem kerülheti meg. Bebizo
nyítják, hogy a szovjet társadalomban nemcsak „a jó 
és legjobb” között lehetséges konfliktus, rendkívül ár
nyalt művészi eszközökkel rajzolják meg az új társa
dalom viszonyai között jelentkező drámai helyzeteket, 
melyek láncolata az egyének közötti ellentétektől az 
egyén és társadalom szembeállásáig húzódhat (Ko- 
nyeckij: A hét végén, V. Makszimov: Szaska). Az új 
költő és prózaíró nemzedék azt a tematikai egyensúlyt 
kívánja helyreállítani, mely szintézist jelent a magán
életet és a tömegek történelmi létét ábrázoló irodalom 
között. Ezt az igényt az új szovjet líra már korábban 
kifejezte, s Jevtusenkó arspoctikusan is megfogalmaz
ta: „Szeretnék kiadni egy könyvet Meghitt lírai versek 
címmel, amelyben kizárólag társadalmi problémákról 
lenne szó. Másrészt viszont összeállítanék egy kötetet 
csupa szerelmesversből, ilyen címmel: Publiciszlikus 
líra. Puskin óta irodalmunk fő tendenciája az egyén 
és társadalmi problémák ilyenféle kapcsolata. S ez a 
tradíció ragyogóan folytatódik.”

Ez a tartalmi és szemléleti változás elősegítette, hogy 
a megelőző korszakban született konstruált „hősök” 
helyét hús-vér alakok foglalják el. Bár a viták az új 
szocialista ember ábrázolásának lehetőségei körül nap
jainkban is továbbgyűrűznek, joggal mondja Tvar- 
dovszkij: „korunk hőse megszületik: arat vagy fémet 
kovácsol... Abban rejlik legújabb irodalmunk jelen
tősége, hogy megtalálja azokat az embereket, akik mit 
sem törődnek azzal, hogy milyennek szeretné látni 
őket a „recept”, ők enélkül is felismerik jelenünk és 
jövőnk reális követeléseit, velünk, közöttünk élnek.” 
Mindez azt jelenti, hogy a nép, melynek ábrázolását 
eddig is előírta a „recept” csak most lépett ki a mitikus, 
általános ábrázolás egysíkú világából, s „elemeire bont
va”, a „kisemberben” valóban életrekel. A társadalmi

és történelmi tettek egyszerű alkotói kerültek a közép
pontba: „kisemberek” , de már egy új társadalmi rend 
szülöttei. Ahogy e kötet novellistáinak egyik költőtársa 
mondja: „kezünkben csomag és aktatáska, és mégis mi 
repítünk rakétát csillagok távolába.”

Az egyszerű emberek mindennapos helytállása és 
küzdelme adta a témát az új írógenerációnak. Első
sorban Szolzsenyicin, I. Grekova, G. Szemjonov, V. 
Konyeckij elbeszéléseiben érezzük az igényt, hogy mű
vészi eszközökkel fejezzék ki mindazt, amit a szocialista 
politika a maga nyelvén már elmondott. A szenvedé
lyes igazságkimondás az újabb szovjet irodalom egyik 
legjellemzőbb vonása lett. Amikor az írók hőseik ma
gatartását, tetteik okát és következményét tanulmá
nyozzák, a közelmúlt eseményeit akarják tisztázni.

Ezt az igazságot keresi Szolzsenyicin. Az 6 megfo
galmazásában a legpontosabb a kérdésfeltevés: „M i
lyen torzulást okozott a személyi kultusz az emberi 
lélekben? Ki tudott ellenállni a kor hínárkarjainak? 
Ki óvta meg emberi méltóságát és integritását? Kinél 
maradt meg emberi szubsztancia?” Az író már feleletet 
adott az Iván Gyenyiszovics egy napjával, mégis a kérdések 
súlyossága és jogossága arra készteti, hogy újra meg
kísérelje a válaszadást. A Malrjona háza c. szép novellá
ban a hősnő emberiessége és magatartása Ivan Gye
nyiszovics Suhovéval rokon, mert „ő az az igaz, aki 
nélkül -  ahogy a mondás tartja -  meg nem állhat a 
falu. Meg a város. Meg ez a mi egész földünk.”

A Szolzsenyicin által feltett kérdések újrafogalma
zódnak I. Metier, V. Pomerancev elbeszéléseiben. 
Céljuk nem csupán az, hogy a személyi kultusz legvég
letesebb igazságtalanságait felderítsék, hanem az olyan 
drámai helyzeteket keresik, melyeknek lehetősége is 
jellemző az adott társadalmi fejlődés fokára. Míg az 
írók egy csoportja a törvénytelenségeket bírálja, má
sok síkraszállnak amellett, hogy „korunkban a kisza
bott lecke az erkölcsök proletárforradalma” , és azt 
követelik, hogy nemcsak az írott törvényeket kell be
tartani, hanem a lelkiismeret törvényeit is. Ezért kere
sik az olyan közösséget, amelyben az ítélkezést nem a 
törvénykönyv, hanem valamiféle belső erkölcsi szabály 
határozza meg, valamilyen öntörvényűség érvényesül 
(I. Metter: A kezdő, Pomerancev: Űzze szenvedélyét). 
Ezért állnak a novellák középpontjában fiatal emberek, 
akik először kerülnek szembe az élet nehéz próbái
val, ezért a saját erkölcsi világképét kialakítani igyekvő 
ember tépelődései (V. Lihonoszov: Valami lesz, M. 
Ganyina: Hazafelé, I. Velembovszkaja: Larion és Var- 
vara).

Az erkölcsi kérdéseket, a változó társadalom új hely
zeteit, az egyszerű ember igazságait keresik a kötet 
fiatal írói. S ez egyben modernné is teszi őket: a nemes 
modernség kísérletezői, hiszen törekvéseiket olyan er
kölcsi és magatartásvizsgálat irányítja, melyet korunk 
sürget.

Ez ugyan a forma szférájában egyelőre alig hoz vál
tozást, a legjobbak azonban azt sejtetik, hogy a forrongó 
formakeresést egyáltalán nem kerülték meg: tárgyias, 
leíró, mondhatnánk klasszikus realizmusuk szemléleté
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ben és stílusban egyaránt szintézisre vall. A kötet né
hány írója viszont az ellenkezőjéről bizonyítja ugyan
ezt az igazságot : V. Guszev, M. Ganyina, R. Pogogyin 
konvencionális realizmusa kényelmes és felszínes anyag- 
vizsgálatot takar. Ezek szerepeltetése kétségtelenül az 
antológiaszerkesztő, Nikodemusz Elli kockázatvállalá
sa. De a kötet egésze azt bizonyítja, hogy érdemes volt 
túllépni a „biztos” nagy nevek körén: a Ketten a lámpa 
alatt egyik legvonzóbb újdonsága az, hogy az előző an
tológiákkal szemben nagyszámú ismeretlen vagy kevéssé 
ismert új szovjet novellistát mutat be.
(Európa, 1967)

F. Molnár Magda

Földeák János: Apák lánya

Földeák János elkötelezettségét igen jól mutatták már 
a harmincas évek közepén megjelent első versei és no
vellái. Az utóbbi években egyre gyakrabban ír prózát. 
Kísérletező kedve ezen a téren mintha bátrabban is 
érvényesülne. A vívódást, az élet minél hitelesebb, mű
vészibb ábrázolására való törekvést verseiben is érez
zük, de regényeiben az alakok, jellemek formálása, 
sajátos, izgalmas, meghökkentő helyzetek teremtése 
tágabb teret nyújt belső töprengéseinek kifejezésére.

Hősei kezdettől többnyire munkások vagy munká
sokból lett értelmiségiek, akiket kitűnően ismer, így 
érthető, hogy élesen húzott kontúrokkal rajzolja meg 
őket. Különösen megmutatkozik ez Férfiút című regé
nyében, amelyre már témája miatt is utalnunk kell. 
Mondanivalója a háború lelki sérüléseiből való kiút, 
az igazi belső lelki béke, egyensúly, és ezáltal a boldo
gabb jövő keresése. A háború ott kísért mindig mint 
fenyegető rém, de a legfőbb mégis, hogy élünk, meg
vívhatjuk a jelen s a jövő harcait. Illés László írta 
Tékozlók című regényéről: „Regényével nem a múlt 
árnyai lebírhatatlanságának illúzióját növeszti, hanem 
undorító voltukat mutatja meg, s azt a súlyos veszélyt, 
amelyet befolyásuk az ifjúságra jelenthet.” (Kortárs, 
1960. szept.). A jelen harcai ihlették tehát akkor is a 
regény megírására. A cselekményesség, kalandos, 
izgalmasan bonyolult meseszövés pedig inkább pozi
tív, mint negatív vonásként üdvözölhető Földeáknál, 
hiszen ezzel nem a problémákról elterelni, hanem ép
pen rájuk irányítani igyekszik az olvasók figyelmét. Ezek 
a vonások még erősödnek Eszter és Miklós című regé
nyében. A fiatal kommunista mérnök szerelme és csa
lódása egyúttal a munkásosztály harcát, megmásít
hatatlan ellentétét mutatja a még mindig köztünk levő 
volt úri osztállyal szemben, hiszen Eszter ennek az 
„úri” osztálynak gyermeke és képviselője. Érezzük már 
ebben a könyvében is, hogy az író éppen a problémák 
mélyebb föltárásához keresi az utat belső konfliktusok 
teremtésével, variálásával és stílusának egyre bensősé
gesebbé, önvallomásszerűbbé válásával. A Váltottak 
című regényében még közelebb kerül egymáshoz az 
írói szándék és a művészi megvalósítás.

S legújabb regényében, az Apák lányában a kísérlet 
folytatódik, kiteljesedik. Témája, eszmeköre leginkább 
a Tékozlók című regényéhez kapcsolódik. A lényeget a

főhőssel, Ojtó Péter trösztigazgatóval mondatja ki: 
„A háború még nem ért véget. A kibékülés csak kato
nai szempontból tesz pontot a rombolás és öldöklés 
után, de nem fejezi be az emberek egyéni sorsában ke
letkezett pusztításokat...” Pedig enélkül nincs meg
nyugvás, nincs lelki béke, s a lelkileg, egyéni életükben 
sérült emberekkel nehéz új, harmonikus, kommunista 
életet építeni.

Földeák tehát a lappangó, titkolt sebeket keresi 
Ojtó Péter és a közvetlen hozzá kapcsolódók életében. 
Az, amiről itt igyekszik lefejteni a burkot, sajátosan 
egyéni emberi sors, egyéni tragikus motívum, de „hány 
és hány ilyen kisebb-nagyobb tragédia lappanghat még 
az emberek között? ” — kérdezi az író.

A bonyolult helyzetek teremtése Földeáknak egyik 
nagy erőssége, s ez eddig legjobban ebben a regényében 
érvényesül. Ojtó Péter, aki a háború előtt gyári mun
kás volt, s aktív résztvevője a munkásmozgalomnak, 
1946-ban kerül haza hadifogságból. Kiderül, hogy 
felesége megcsalta, s a kislány, Nóra, akit örömmel 
ölelt először magához, nem az ő gyermeke, de hogy 
ki az apja, azt nem tudja meg. Ojtót rendkívül fájdal
masan érinti a nem várt fordulat, de megalkuszik, mert 
szereti a feleségét. Nem is tartja megbocsáthatatlan fél
relépésnek tettét, hiszen itthon mindenki úgy tudta, 
hogy 6 véglegesen eltűnt. Az asszony pár év múlva tü 
dővészben meghal, s a kis Nórát nagyszülei nevelik K a
posvárott. Ojtó rendszeresen küld pénzt, de azzal, hogy 
Nórának nem szabad megtudni semmit róla. Nóra 
azonban nem nyugszik ebbe bele. Egy alkalommal, már 
mint csinos felnőtt lány jelentkezik nála. Ojtó nem vál
lalja ugyan az apaságot, de nem is utasítja el. Kitér a 
nyílt válasz elől, de Nórának otthont ad. Nem akarja 
a csalást, amely előbb-utóbb úgyis kiderülne, így arra 
kényszerül, hogy kinyomozza Nóra születésének titkát, 
s ez egyúttal a régi seb föltépését jelenti.

Maga a történet csak részben ágyazódik bele a tár
sadalmi életbe, inkább csak érinti azt. Azzal például, 
hogy Ojtó munkásból trösztigazgató lett a fölszabadu
lás után ; azzal, hogy az öreg Siposék (Nóra nagyszülei) 
megbecsült emberek Kaposvárott. Vagy azzal, hogy 
a kutatás során megmutatja, hogyan lesz a szökött, 
rejtőzködő Weckermann Antiból 45 után Vekerdi An
tal néven rendőr, majd rendőrszázados. Mindez két
ségtelenül érzékelteti a társadalmi változásokat s egy
úttal határozottan kontúrozza a mű eszmeiségét és az 
író állásfoglalását is, de a hangsúlyt mégis inkább a 
nyomozás történetére s a Nóra körül kialakuló várat
lan és érdekes szituációk festésére helyezi.

Az önvallomásszerű forma Földeák stílusát e re
gényben is bensőségesebbé teszi. A történet Ojtó m i
niszter barátjának látogatásával kezdődik, majd meg
jelenik Ojtó Nóra, s kialakul az izgalmas, bonyolult 
helyzet. A második rész viszont már olyan, mintha 
Ojtó az egészről levélben vallana miniszter barátjá
nak. Vallomások, belső monológok, pszichologizáló 
töprengések, amelyek alkalmasak a múlt feltárására, 
felidézésére is, a kivezető út kutatására is. A regény 
hat fejezete közül három szolgálja az események to
vábbvitelét, közbeiktatva egy-egy levélszerű vallomást, 
önvizsgálatot, töprengést, kiútkeresést. Nem új ugyan



már ez a szerkezeti forma, de így komponálva mégis 
eredeti és igen érdekes megoldásokhoz nyújthatna se
gítséget. Földeáknak azonban a megnyugtató megoldás 
mégsem sikerül. Nem derül ki például a mű végén sem, 
hogy Ojtó Péter elvállalja-e lányául Nórát, vagy hogy 
Nóra vállalja-e, vállalná-e azt. (Nóra ugyanis közben 
maga jön rá, hogy Ojtó Péter nem lehet az édesapja.) 
Nem derül ki az sem, hogy Nóra megtudja-e, hogy az 
igazi édesapja Vekerdi, akit első találkozásukkor ellen
szenvesnek talál. Ügy tűnik, mintha az író akkor érezné 
Ojtó lelki egyensúlyát biztosítva, ha Nóra mint feleség 
maradna mellette. Nórának azonban már fiatal vő
legénye van, s Ojtóban csak az apát s nem a férjet 
kereste.

Nem a cselekmény lezártságát kérjük most ezzel szá
mon, de a szálak, lehetőségek nyitva hagyása mintha 
arra utalna, hogy az író szerint nincs megoldás, Ojtó 
Péter számára legalábbis nincs. A háború okozta titkos 
sebekre legföljebb enyhülést, feledést hozhat az idő, 
igazi megoldást alig.

De vajon -  ha egyedi esetben nem is tudnánk cáfolni 
- általánosítható-e ez a gondolat? Sikerült-e az írónak 
olyan mélyen átélnie, hogy ítéletét megfellebbezhetet
lennek érezzük? Erről az igen izgalmas meseszövés 
és szituációk, önvallomások sem győzik meg az olvasót 
teljes mértékben. De mint problémafölvetés így is rend
kívül elgondolkodtató és élményt nyújtó.
(Magvető, 1967)

Seres József

Szabó Magda: Mózes egy, huszonkettő

Szabó Magda legutóbb megjelent könyvének mottó
jául Mózes első könyvének huszonkettedik fejezetéből 
vett idézetet választ. Zárószóként is ugyanez a rész 
szolgál, módosított formában, Szabó Magda átköl- 
tésében. Izsák ebben a változatban nem hajlandó meg
halni apái isteneiért. „Én a magam Istenéért halok 
meg egyszer, és hagyj engem, amíg megyek, hogy meg
keresném” -  mondja és elindul útján egyedül, Ábrahá
mot könyörtelenül magára hagyva. Az eredeti és a 
módosított idézet fogja közre a kisregényt, amely arra 
lenne hivatott, hogy meggyőzzön Izsák szavainak jo
gosságáról. A regény elolvasása után az olvasónak 
mégis kételyei támadnak az alapkoncepciót, mondani
valót, végső tanulságot illetően. Mert igazságtalan 
könyv a Mózes, nemcsak az „öregek és vének” gene
rációjával, hanem -  az írónő szándéka ellenére, 
paradox módon — a fiatalokkal szemben is.

A Gál és Bartos -  egy értelmiségi és egy munkás -  
család három nemzedékének élete bontakozik ki a re
gény lapjain. Középpontban a két Gál gyerek, Ádám 
és Hugi cselekedetei, monológjai állnak, az ő viszonyuk 
a többi szereplőhöz, környezetükhöz a regény hang
vételének meghatározói, az írói vélemény fő hordozói. 
Őket áldoznák föl -  véleményük szerint -  a szülők ön
zésük oltárán, ha hagynák magukat. Ehelyett inkább 
elmenekülnek az erkölcstelen módon, hazugsággal szer
zett „önmaguk szigetére”, ahol nincsenek se öregek, 
se vének. De mit kezdenek ezzel a szigettel, mit akar

nak, miért élnek egyáltalán? Gyakran hangoztatják 
ugyan, itt a saját életüket akarják élni, vének és öregek 
nélkül. Az azonban nem derül ki sehol, milyen világban, 
milyen társadalomban kívánnak létezni, milyen mun
kával, igényekkel, kapcsolatokkal lesz tartalmas ez az 
élet, önmaguk imádatán kívül. Amikor elmennek a 
szigetre, akkor saját koruk, korunk valóságától is el
szakadnak, elzárkóznak egoizmusukba -  és a szülőktől 
kapott összkomfortos lakásba. Abban a pillanatban, 
amikor nem törődnek szülőik életével, emlékeivel -  
közvetetten magával a történelem folyamatával — el
vetik a jövő formálásának lehetőségét, az érte vállalt 
felelősséget, mert a ma nem létezik tegnap nélkül, és a 
holnap sem ma nélkül. Mivel a regényben a főhang
súlyt a Gál-Bartos gyerekek kapják, az arányok el
tolódnak a gyűlölködő, érteden, végletes ábrázolása 
felé, s ezt még a szerkezet is kiemeli: Izsák -  a fiatalok 
-  monológjai közé ékelődnek kevés nyomatékkai az 
öregekről elmondottak. A regény alapján végeredmény
ben kiábrándító képet kapunk a fiatalokról; a mód, 
amellyel a maguk istenét akarják megkeresni, nem el
fogadható; s Szabó Magda megvesztegető írnitudása 
sem tud meggyőzni igazukról és helyrebillenteni a mér
leget. így hát torz és igazságtalan a fiatalokkal szem
ben is a regény, mert valójában nem ilyenek, nem csak 
ilyenek.

A másik oldal, a felnőttek világának leírása hasonló
képpen szélsőséges. Az előjel ugyan más — mert itt az 
elmondottak nem visszafelé sülnek el, hanem az írói 
szándékkal megegyezőek. Ádám és Hugi nézőpontja 
az írónőé is — ennek bizonyítékaira Tóth Dezső már 
rámutatott (Társadalmi Szemle, 1967/8-9. sz.); az ő 
értetlenségükkel, szeretetlenségükkel, könyörtelen pil
lantásukkal szedi ízekre a szülők életét, elkövetett hi
báikat. Szörnyekké válnak ezek az emberek az ábrázo
lás torzítása miatt; esendőségük, tévedéseik, megbo
csáthatatlan, érthetetlen bűnökké növekednek. Mind
egy, értelmiségi vagy munkás, kommunista vagy keresz
tény -  egyaránt rossz, amit tettek, mert nem tudták az 
Adám-félék számára egyik napról a másikra, egycsa- 
pásra megváltani a világot, tévelygések, rémületek, 
megalkuvások Visszafordulások nélkül. Ugyanakkor 
vitathatatlanok, valóban létezők, egy-egy élethez hozzá- 
tartozóak a felsorakoztatott bűnök, s ha hozzávesszük 
az utolsó szó jogán megszólalható halk szülői ellenve
téseket - , miért alakultak egyáltalán így a sorsok -, 
akkor az „öregek és vének” alakja sokkal árnyaltabbá 
válik, mint a fiatalok elnagyolt, éppen csak sejthető 
kontúrjai. Mégis, amikor a regény szerkezetén belül 
egységgé, reális valósággá kellene a részigazságoknak 
összeállni, akkor a jóból és rosszból egyaránt összeforrt 
emberségük az alapkoncepció következtében elsikkad, 
s jellemük előnytelen oldalai rajzolódnak ki.

De van a regényben egyetlen hiteles figura, ez Gál 
Hugi sok szeretettel megírt alakja. Ö legalább néha, 
egy-egy emberrel szemben valamiféle tiszta érzelmet 
táplál, megpróbálja kapcsolatát Miklóssal normali- 
zálni, s legalább meg meri kérdezni: „ki is vagyok?”, 
és próbálja megokolni, miért olyan fájdalmas számára 
a yélt meg nem értettség.

A Mózes egy, huszonkettőben egyébként is, senki, soha,
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még véletlenül sem ért meg senkit. Mintha mindig, ki 
tudja mióta, egymás életére, problémáira teljesen süket 
nemzedékek váltanák és gyűlölnék egymást. Hugi már 
előre retteg meg nem született gyermekétől, hogy nem 
fogják megérteni egymást, őt sem érti meg az anyja; 
Klárival szemben viszont az ő anyja áll értetlenül. Az 
egymásra következő generációk mindig egy hajszál 
híján csúsznak el a pont mellett, ahol találkozhatná
nak. A regény így végső soron ember ember által való 
megértésének még a reményét is tagadja, örökös gyű
lölködésre ítélve szülőt és gyermeket. Ezért is mélysé
gesen kiábrándult és kiábrándító ez a könyv.

Nem m intha a benne felvetett problémák nem létez
nének. Csak a Freskó, Az őz s néhány jó  ifjúsági regény 
írójától elvárnánk, hogy mélyebbre ásva, élesebb szem
mel és több felelősséggel kutatva mutassa meg, hogy e 
problémák gyökerei mélyen a társadalomba ágyazottak, 
hozzátartoznak a mindennapi élethez, nem kuriózu
mok, s főleg nem az utcára kidobott gyöngyökhöz 
vagy meg nem vásárolt szobakutyákhoz vezethetők 
vissza.
[Magvető, 1967)

Kajtár Mária

Moldova György: Rongy és arany

Legtöbben úgy vélik, hogy a riport csupán kérész
életű írásmű. S e vélekedésnek -  mondjuk meg mind
járt -  sok igazsága, rengeteg bizonyítéka van. Elegendő 
csak a napi sajtó, a rádió, televízió riportjait figyelni, 
s néhány nap alatt már tucatjával halmozhatjuk a pél
dát. Rosszak volnának ezek a riportok, unalmasak, 
pongyolán odavetettek? Akad közöttük gyakran ilyen 
selejtes munka is, de jelentős hányaduk egészen jól, 
fordulatosán megírt, sőt ugyanakkor érdekes, új jelen
ségeket megvilágító, figyelmet ébresztő. Többnyire 
hasznosak, közérdekűek ezek az írások. Mégis rajtuk a 
pillanatnyiság bélyege, az alkalmi fogantatás egyszeri 
érdekessége és aktualitása. Nincs miért újraolvasni és 
összegyűjteni őket. Átlapozott, kihűlt történelemmé 
válnak.

Voltak azonban mindig -  vagy legalábbis azóta, 
amióta az írásos beszámoló az emberiség állandó igénye 
és gyakorlata lett -  tudósítók, akiknek kezében a riport 
maradandóvá, valamiképpen irodalommá érett. írók, 
akik egyéni vagy közösségi szükségből tértek rá a riport 
gyalogútjára, és újságírók, akik képesek voltak a mű
vészi általánosítás szintjére emelni a napi robot prakti- 
cizmusát. Ilyen fajta többletet teremtett a riport mű
fajában Moldova György is, akinek tíz esztendő ter
méséből összeállított Rongy és arany című kötete most 
jelent meg a „Kozmosz könyvek” sorozatában.

A riport-köteteknek persze furcsa változata ez a 
könyv, m int ahogy a tudósítói magatartásnak is külö
nös módozatát valósította meg az író. Nem szükséges 
e műfaj általános történetét áttekintenünk, s az írói 
riport különböző formáit elemeznünk ahhoz, hogy 
Moldova gyakorlatát valamiképpen szabálytalannak, 
szinte különc módon egyéninek minősítsük. Hiszen 
még leírni, kimondani is meglepő, de Moldova György

riportjaiban van valami eredendően romantikus vonás. 
Szembetűnő a különösség, az extrém jelenség iránti 
vonzódása már a témaválasztásaiban és felvázolt jelene
teiben, párbeszédeiben is. Ez a tudatosan romantikus 
hajlandóság azonban egész tudósítói koncepcióját és 
magatartását áthatja. Könyvéhez készült önvallomásá
ban maga is megírja: „Soha se bírt rá riportra vala
milyen elvi vagy politikai szempont, mindig titkos haj
lamaimat akartam kiélni legalább két-három napig. 
Mivel szerettem volna halász, favágó, biztosítási ügy
nök, folyamvédő, vásári árus lenni, és ezt a sors meg
tagadta tőlem, legalább azt akartam megtudni, hogy 
mit vesztettem.”

Mindez már éppen elegendő arra, hogy önkéntelenül 
is meghökkentse az olvasót. Kérdés azonban, hogy az 
ilyen szellemben született írásokból nem szökik-e el a 
választott műfaj alkotó lényege? Hogy az erős szub
jektív hangoltság nem veszélyezteti-e a tudósítói tár
gyilagosságot, a romantikus törekvések nem rontják-e 
meg e beszámolók és tanúskodások valósághitelét? 
Mert Moldova már riportjai formájában is igyekszik 
messzire elkerülni a szabályosan szokásost, az objekti
ven tudósítói hanghordozást. Mennyire jellemzőek ná
la az ilyenfajta „kezdések” , mint például: „Próbált 
emberek mesélték, és levették sapkájukat.” Vagy mint 
ez az indító mondat: „Történt a múltkor, hogy egy 
kocsmában a következő beszélgetést hallottam.” Oly
kor bölcselkedő szentenciával kezd: „Az emlékezet 
életveszélyesen optimista” -  írja. Máskor kifejezett sze
mélyességgel indít: „Koromhoz képest sokszor cserél
tem a környezetemet.” De kedveli a mondandóját jel
lemzően exponáló cselekvés gesztusával állítani elénk 
magát. Ilyen formán: „W. igazgató elvtárs bement 
Pécsre, így az ő öltözőjében dobom le magamról a 
bányász-felszerelést...” Vagy így: „Vacsora után ki
mentem a gátra.”

Persze — ha szükséges -  Moldova a megfelelő tárgyi
lagos formulával jelzi riportja közelebbi tárgyát. Pon
tos adatokat is szolgáltat : vállalatok teljes titulusát ház
számmal, utcanévvel, a nyilatkozó interjú-alanyok 
rangját, nevét, sőt nem egyszer az intézmény működé
sére jellemző statisztikákat is. Mégis riportjaiban ezek 
az adatok csak a hátteret adják, a tényszerű környeze
tet. Választott tárgyát Moldova nem leírni, nem ismer
tetni törekszik, hanem megjeleníteni. írásaiból talán 
nem derül ki pontosan, hogy milyen az árvízvédelem 
vagy a zálogházak, a konzervgyártás vagy a MÉH- 
telepek mechanizmusa, de plasztikusan kirajzolódik 
néhány ott dolgozó ember arca, sorsa, jelleme. A tár
gyilagos ismertetés nála valahogy zárójelbe kerül, s 
általában emberi portrékkal telíti tudósításait. Az adat
szerű objektivitás helyett a jelenségek, intézmények 
emberi hitelét igyekszik felmutatni.

Persze nem mindig és nem minden esetben sikerül 
Moldovának ezt az emberi hitelességet megteremteni. 
Akadnak e kötetben olyan írások, amelyekben az eset
legességekhez tapadó írói szemlélet annyira eluralko
dik, hogy a riport tárgya, sőt a leírt valóságos színtér 
kontúrjai is elmosódnak: ilyenkor inkább csak anek- 
dotikus érdekességet képes megidézni (pl.: Svábok és 
székelyek, Két tücsök országa). Más esetekben viszont
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éppen az eleven emberi portrék költőien egymásba- 
hangolt sorozata (Hat lámpa a vízfölött) vagy a szociográ- 
fikusan aprólékos mozaikok együttese (Vidéki zálog
házak, A biztosító emberei, Rongy és arany), vagy a szemé
lyes részvétel, elkeveredés az emberek cselekvései, dol
gai közé (Rakodók, Vásározók végnapjai, Erdei munkások) 
nemcsak eleven írói megjelenítő erővel, hat, hanem 
tárgyszerű atmoszférát is ad.

Az átlagosan jó riportot életszerűnek mondják. 
Moldova riportjai nem életszerüek, hanem élnek. A 
különc esetek és romantikus mozzanatok valami telje
sebb képet alkotnak együtt. Olyat, amely mai életünk
ben nemcsak az egyszeri furcsaságot, de a törvénysze
rűt is érzékelteti.
( Kozmosz, 1967)

Koczkás Sándor

JVádas Péter: A biblia

Irodalmunk figyelmét eddig jobbára a szocialista for
radalom természetének nyíltszíni változásai — szembe
ötlő sorstragédiák, életformaváltás -  kötötték le, s nem 
vagy alig az ezek mögött meghúzódó szövődmények. 
Pedig az utóbbiak ismerete nélkül nehezen sikeredne 
az okok végleges igényű feltárása, sőt, miként Nádas 
Péter A biblia c. kisregénye tanúsítja, gyakran épp ezek 
izzanak fel a kor értőjében lényegi ismérvekként.

Nádas vállalkozásának újdonsága s jelentősége eb
ben keresendő. Innen indulva másodlagos lehet, hogy 
a mű erőterében egy az ellentmondások csomópontjáin 
élő család magánélete válik társadalmi érvényűvé, s 
lesz a kor magánéletének jellegzetes tükörképe, ítéletei
ben pedig értelmezője. Másodlagos, mert ha Nádas 
Péter engedne a csábításnak és Till Gyurka magas 
minisztériumi tisztséget betöltő szüleinek konfliktusai 
felől közelítené meg a témát, az eddigi eredményekhez 
képest nemigen hozna újat. E lehetőségek azonban csak 
fel-felvillannak, mintegy gazdagítva, variálva a cselek
mény fő vonulatát, mélyítve a mondandót, csak hatá
sukat érezni az önmagával se békülő kamasz forrongá
sában. S ez a fontos, Till Gyurka jellemének kibontása, 
miközben Nádas minden mozdulata, gondolata lehető
ségek sorát teremti a teljes körkép rajzolására. A moz
zanatok utalásszerű kapcsolatainak árama át- meg át
járja a cselekmény egészét, s olyan bonthatatlanul egy
séges kompozíciót teremt, melyben minden elemnek 
szerepe, minden történésnek -  a konfliktus jellegét, a 
jellemek kibontakozásának irányát illetően -  következ
ménye van. Szidike megjelenése például -  akit Tillék a 
nagymama munkáját könnyíteni alkalmaznak -  bár 
elsősorban Gyurka jellemének próbaköve, kíméletlen 
élességgel mutatja egy szándékaiban eredetileg jó úton 
haladó életforma töréseit, akaratlan elhajlásait is.

Nádas Péter úgy véli : azzal, hogy társadalmunk épp 
legjobbnak, legöntudatosabbnak számító rétegében 
reprodukálja a nagypolgári körben honos úr és cseléd 
viszonyt, a forradalom értelme torzul végletesen. Érvei 
-  tekintve a jellemek s az elbeszélő folyamat egységét, a 
megjelenítés érzékletességét, az ábrázolásmód realizmu
sát -  támadhatatlanok. Illetékességét, hitelét viszont 
személyessége, s az a finom arányérzék igazolja, mely-

lyel a tévedés alkalmait kizárva a jelent érdeklő vonat
kozásokra, pontosabban az ezeket hordó Gyurka embe
ri tartására koncentrál. E tudatos írói törekvés félreért
hetetlenül mutatja, hogy különbséget kell tennünk az 
adott életforma fentebb említett akaratlan elhajlása, s 
azon következmények között, melyek Gyurka viszony
latában már szükségszerűségként jelentkeznek.

Az utóbbit vizsgálva Gyurka legszembetűnőbb voná
saként a kíméletlenség és a félelem rajzolódik ki, kap
csolatait e kettősség határozza meg. Nem tekinti példá
ul magával egyenrangúnak Szidikét. Érzi és érti a lány 
kiszolgáltatottságát, s megragad minden alkalmat, hogy 
ezt tudtára is adja. Fürdését azzal a mohó kegyetlen
séggel lesi meg, melyben jelen a kamasz hajlama, de 
jelen van a hatalom önkényessége, ugyanaz, mellyel 
egy a játék hevében adott ártatlan harapásért habozás 
nélkül agyonveri a kutyáját, jelen van az igazán soha 
nem ellenőrzött, semmiben sem gátolt ember anarchiá
ja is. Mivel a családból hiányoznak azok a törvények, 
amik a társadalomban programként szerepelnek, Gyur
ka anarchikus hajlamait kedvező közegben engedheti 
szabadjára.

Ilyenformán a fiú magatartása következmény, az 
otthoni légkör szükségszerű következménye. Miként a 
félelem is. Tillék családja nem közösség. Apa és fia közt 
talán a legerősebb szál egy már szokássá dermedt kér
dés: „Na mi van, kisöreg?” -  s nem sokkal erősebb az 
anyához fűződő kapcsolata sem. Átsegíthetné még ba
jain a barátság, de kísérlete csúfos kudarcba fúl, mely
ből nem marad más, mint állandó szorongás. Ennek 
okát nem szükséges különösebben magyarázni, ha idéz
zük e látványnak is nagyszerű rész zárómondatát, Éva, 
a szomszédlány sírós, düh-diktálta szavait: ,,-  Elvitet- 
lek, elvitetlek az apámmal! Elvitetlek!” Vagy ami a 
tetőponton, a vendégségben hangzik el: Nehogy azt
hidd, hogy elfelejtettem mindent. De néha leplezni kell 
a dolgokat. Egyébként... -  tette hozzá mintegy mellé
kesen -  az apámnál feljelentettelek.” Ugyancsak a ven
dégségben, azután, hogy anyja és nagyanyja Szidikét 
lopással gyanúsítja, Gyurka is megfogalmazza a félelem 
okát, talán épp a tiltakozásért kapott pofon miatt. 
„Nem volt bennem félelem. Tiszták voltak előttem most 
az emberek. Értettem őket. Én csak akkor fél tem tőlük, 
ha beszéltek, amikor szavaik elvesztették jelentőségü
ket, és az értelmét csak mögötte találhattam.” Nádas 
finom érzékkel tágítja igaza érvényességi körét. Gyurka 
egyedi példája még csak a Till- család, Éváé már egy 
réteg közérzetét, szemléletét közvetíti. Meggondolandó 
az is, hogy Éva, aki ismeri, mi több -  alkalmazza azt az 
elvet, hogy leplezni kell a dolgokat, és Gyurka, aki kelle
ténél korábban megtanult gyorsan s tudatosan „arcot 
cserélni”, annak a nemzedéknek tagja, melyre a for
radalom továbbvitele vár.

Nem arról van szó, hogy a következmények ilyen 
egyértelműek. Nádas inkább azt akarja megértetni, 
hogy társadalmunk -  ellentmondásos fejlődése során -  
a romlás lehetőségeit is megteremti, s ezekkel minden 
körülmény közt számolni kell. A szülők életvitele meg
győzően bizonyítja, hogy a romlás aktív erővé vált, sőt, 
a gyerekek számba vett jellemvonásai már előrenyomu
lásáról tanúskodnak. Ám Gyurka szüleivel szemben
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egyre inkább Szidike mellé sodródik. Tiltakozik a lány 
szerinte igaztalan gyanúsítása ellen. Kifakadására felel
ve az anyai pofon arra döbbenti, s most már véglegesen, 
hogy a szülők, tágabb körben a felnőttek szavai és tettei 
közt ellentmondás van. Addig is gyenge lábon álló bi
zalma végleg megrendül, s ha nem is tudja teljesen 
Szidike ügyét kibogozni, anyjának semmiképp sem ad, 
nem adhat igazat. Megerősíti e változásban az a kiáltó 
ellentét, amit a maguk és Szidikéék körülményei közt 
tapasztalt. De minden győzelemnek, így Gyurka hely
reigazodásának is, ára van. Egyelőre egyedül maradt.

Az olvasó elégedettsége mérséklődik e kötet másik 
darabja, A pince olvastakor. Nem azért, mert Széli Kál
mán sorstragédiáját kibontva járt úton halad -  közvet
lenebbül kapcsolódik prózánk új vonalához. Attól még 
lehetne hibátlan műalkotás. Sokkal inkább az a baj, 
hogy az egyes elemek funkciógazdagsága, a gondolatok 
termékenysége látszik apadni, Széli Kálmán figurája 
pedig — talán a körülményesebb cselekményvezetés 
miatt — egyediségéből nem teljesedik maradéktalanul ti
pikussá. Csorbítja a műélvezetet az is, hogy a misztikus 
jelenetek nem engedik kellően érvényesülni a jellem
fejlődés reális okoltságát.

Mindamellett azt is meg kell mondani, hogy épp e 
kisregény igazolja: A biblia nem véletlen teljesítmény, 
s azt is, hogy szerzője eredeti tehetség. Utánozhatatlanul 
könnyed mozdulata, mellyel a dráma kifutásának alkal
mát, az egyetlen lehetséges, az emberi kapcsolatokat, 
körülményeket hiánytalanul tartalmazó pillanatot ra
gadja meg, igazolása ennek. Példát is mondva: Széli

A ,, 1 ’Arc” különszáma és a Sartre-vita

Kálmán sorsát -  hétköznapi ember lévén -  szűkös lehe
tőségei tartják mederben csapongó vágyai ellenében. 
Ezek a vágyak az élet teljességéhez képest semmiségek, 
megvalósításuk mégis lehetetlen, s mással mint ezzel 
Nádas aligha példázhatná jobban a fényképészsegéd 
életének kisszerűségét. A legfontosabb pillanat az, ami
kor Széli a lehetőségek és vágyak különbségére ébred. 
Megpróbál kitörni, de mert éppen vágyaiban megal
kuvó, mert megelégedne a közbenső helyzettel, kísér
lete szükségszerűen bukásra ítélt.

Nádas az anyag megformálásához is nagyon ért. Hő
se többnyire olyan korú gyerek, mint Gyurka A biblia 
című kisregényben, akinek éber s gátlástalanul meg
szólaló igazságát a több szálú cselekmény folyamatában 
szembesíteni tudja a társadalom így vagy úgy mindig 
elfogult igazával. A kamasz konfliktusait kiegészítve, 
azokkal egységben az egymásba áttűnő elemek egész 
sorát villantja fel, melyek általános érdekűvé tágítják 
mondandóját. A sor főbb mozzanatainak rendje diktál
ja írásainak feszes, drámai ritmusát, mely magasabb 
fokon nagy erejű dialógusaiban ismétlődik. Valóban 
vérbeli epikus alkat, akiből nem hiányzik a lírai láttatás 
készsége sem. Kicsit ironikus természet, ez segíti átjutni 
olyan nehézségeken, melyek -  kezdő író lévén — feltétlen 
gátjai lennének az alkotómunkának. így viszont érzék- 
letesség, a feszültségeket, mérkőző indulatokat hiány
talanul keretbe fogó atmoszféra jellemzi novelláit, kis
regényeit, s olyan gondolatiság, mely a legelevenebb 
bajainkat idézi -  megoldást keresve.
(Szépirodalmi, 1967) Varga Lajos

Jean-Paul Sartre közel harminc éve a legnagyobb hatású francia írók, gondolkodók közé tartozik; filozófiai, iro
dalmi műveit vagy politikai megnyilvánulásait egyaránt fokozott figyelemmel kísérik. A legutóbbi hónapokban 
azonban szokatlan helyzet alakult ki körülötte. 1966 végén egy Aix-en-Provence-i folyóirat Sartre-különszámot 
jelentetett meg (l’Arc 1966/30) túlnyomórészt fiatal kutatók, kritikusok Sartre-ról írott tanulmányaival, amelyek
ben elég élesen megtámadták a mai francia tudományos és irodalmi élet néhány jelentős alakját, különösképpen 
a struktúraszemlélet alkalmazóit, többek között Lévi-Strausst, Laçant, Barthes-ot és Foucault-t. Sartre maga egy 
Tintoretto festményről írott tanulmányát közölte, majd -  mintegy összegezésül -  ismertette állásfoglalását az emlí
tett tudósokról, a nyelvészet, a kritika, az antropológia új irányairól és főképp a strukturalizmusról. E különszám 
furcsasága az volt, hogy eltérően Sartre folyóiratának, a Les Temps Modernes-nek módszerétől (gyakran közölnek 
színvonalas, de a folyóirat nézeteitől távolálló tanulmányokat is) egyetlen olyan szerző sem szerepelt, aki Sartre 
művészetszemléletével lényeges ponton vitázott volna; s így eléggé egyoldalú, gyakran személyeskedő támadássá 
vált egyszerre több, egymástól is sok szempontból különböző szemléletmódú, de feltétlenül jelentős eredményeket 
elért tudós, kritikus ellen.

A visszhang kedvezőtlen volt, a legtöbb válaszcikk írója — tudományos és világnézeti különbség nélkül -  egyet
értett abban, hogy a l’Arc különszáma igen rosszul szolgálta Sartre népszerűsítését. Különösen sokan tartották 
meggondolatlanul általánosítónak és a kérdéseket túlságosan leegyszerűsítőnek Sartre nyilatkozatát.

Sartre írásán kívül egyébként főleg Bemard Pingaud bevezető tanulmánya érdemel figyelmet a különszám 
cikkei közül. Pingaud a Sartre körüli viták kiváltó okait elemzi. A második világháború után az egzisztencializmus 
a francia filozófiai gondolkodás alapeleme lett, s Sartre-ot egy egész nemzedék vezető-irányító gondolkodójának 
tekintette. A hatvanas években azonban alapvetően megváltozott a tudomány-szemlélet iránya és nyelve; az egzisz
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tencialista fogalmakat felváltotta egy új szótár, amelyben a „szabály”, a „kód”, a „rendszer” (szisztéma) foglalják 
el a központi helyet. Az új szemléletmód új gondolkodókat, tudósokat hozott, s az új „mesterek” mögött Sartre 
háttérbe szorult. „Most már nem egzisztencialisták, hanem strukturalisták vagyunk” -  összegezi végül e változás 
lényegét. A megfogalmazás gúnyos stílusa azonban világosan mutatja, hogy Pingaud egyértelműen divatjelenség
nek tekinti ezt a szemléletváltozást. Ezzel viszont lefokozza nemcsak a kialakuló új, de a régi, az általa védett 
sartre-i gondolkodásmód értékét is, bár ez utóbbit nyilván akaratlanul. Mert amennyire természetes jelenség az, 
hogy minden irányzat magával vonja az újdonságimádó sznobokat, annyira nyilvánvaló az is, hogy nem a sznobok 
határozzák meg a tudományos fejlődés útját.

Sartre — közölt nyilatkozatában -  a történetiség visszautasításában látja azt a közös pontot, amely a mai francia 
tudományos élet kialakulóban levő irányait egyformán jellemzi. Mindenekelőtt a struktúraszemléletet, valló és alkal
mazó kutatókról van itt szó, akár a nyelvészet, akár az antropológia vagy az irodalomtudomány területén működ
nek. Sartre a következőkkel indokolja véleményét: A strukturalizmus a már kialakult helyzetek, állapotok vizsgálatát 
tekinti egyedüli feladatának, csupán a részek összefüggéseit elemzi egy adott egységen, egészen belül, de nem tud 
semmit sem mondani a legfontosabb kérdésről : hogyan alakultak ki ezek az egységek, egészek, struktúrák. Az át
meneti állapotok kutatásának elutasítása pedig a történelemmel, a történetiséggel való szembehelyezkedést jelenti, 
annak az elvnek a hirdetését, hogy a történelmi folyamat megragadhatatlan, nem elemezhető. Még az önmaguk
ban olyan hasznos kutatások, tudományos elemzések is, hangsúlyozza Sartre, mint például Claude Lévi-Strauss 
mítoszkutatásai, a történeti szemlélet lejáratását segítették elő,mert: „csupán a már kialakult rendszereket vizsgál
ták”. Holott -  folytatja Sartre — „a mítosz is kialakult, az emberek alakították ki... Strukturalista, azaz nem dialek
tikus szemlélettel lehetetlen erről a fejlődésről képet adni.” A nyelvészeti, strukturalista irányú munkák hasonló 
aggályokat váltanak ki Sartre-ból : „El akarják velünk hitetni, hogy a gondolkodás nem egyéb, mint nyelv, mintha 
a nyelv nem lenne maga is beszélt nyelv. A valóságban két szint létezik. Az első szinten a nyelv tényleg önálló rend
szernek mutatkozik... A nyelv a „gyakorlati-mozdulatlan” egy eleme, eljárások, szabályok által egyesített hangzó 
anyag, A nyelvész az összefüggéseknek ezt a totalitását vizsgálja, joggal, mert kutatási anyaga már megformált 
egész. Ez az a pillanata a struktúrának, amelyben a totalitás egy, az ember nélküli dolognak látszik. De ez az 
ember nélküli dolog ugyanakkor az ember által megmunkált anyag, amely az ember nyomát viseli magán... 
A második szinten már nem beszélhetünk eleve adott, nélkülünk létező struktúráról... A struktúra nem létezhet 
önmagától, a struktúrát mások (az emberek) alakítják ki.” Fejtegetései közben azonban gyakran túllépett Sartre az 
elméleti általánosításokon, és eléggé feltűnően elítélő hangon nyilatkozott néhány ismert struktúrakutatóról. 
Különösen nyilvánvaló volt ez a Michel Foucault-ról mondottak esetében (Foucault könyve, a Szavak és dolgok 
a francia tudományos világ egyik legtöbbet vitatott és legnagyobb sikerű munkája). így nyilatkozott róla Sartre: 
„Könyvének sikere eléggé bizonyítja, hogy várták. Nos, egy valóban eredeti gondolatot soha sem előz meg ilyen 
várakozás. Foucault azt adta az embereknek, amire szükségük van : egy eklektikus összefoglalást, amelyben Robbe- 
Grillet, a strukturalizmus, a nyelvészet, Lacan, a Tel Quel arra jók, hogy a történeti gondolkodásmód lehetetlen
ségét igazolják.” Hasonló értelemben nyilatkozik a Tel Quel folyóirat íróiról is, akik szerinte a nyelv kifejezőképes
ségét, a közlés lehetőségét tagadják, s így az irodalom igazi szerepét tagadják meg; önmaguktól lemondanak saját 
írói mivoltukról.

Érthető, hogy Sartre-nak ez az értékelése a mai francia tudományos és művészeti élet jelentős alakjairól és irány
zatairól heves vitát váltott ki. A sok -  gyakran Sartre fent említett megjegyzéseit messze túlhaladóan személyes
kedő válaszcikk és tanulmány mutatja, hogy a strukturalizmus ma olyan tudományterület, amelyről még a Sartre- 
nál kisebb jelentőségű alkotó enyhébb hangnemű cikkei is ellenvéleményeket szülhet. A Tel Quel 1967/28-as szá
mában Jean Pierre Faye és Philippe Söllers foglalkozott a l’Arc különszámával, illetve Sartre nyilatkozatával. 
Söllers cikke a tanulságosabb, mert nem csupán vitatkozik Sartre-val, de kifejti saját nézeteit, pontosabban a Tel 
Quel írócsoportjának álláspontját is. Határozottan elutasítja azt a vádat, hogy a nyelvi közlés lehetőségét tagad
nák, s különösen érdekes az a mód, ahogy nézetüket értelmezi és szembeállítja Sartre-éval. Sartre a strukturaliz
mussal szemben a marxizmus történetiség-fogalmára, dialektikájára hivatkozik — s Sollers éppen a marxizmus 
továbbfejlődésének akadályát látja a sartre-i felfogásban, amely szerinte a „polgári naturalista ideológia” közlés
rendszerét elfogadva lehetetlenné teszi annak kritikáját. Sollers sem fukarkodik a jelzőkkel, Sartre nézetét polgári
nak, obskúrusnak sőt ellenforradalminak nevezi, mert „az csak a nyelv -  valóság dialektikáját megragadni képtelen 
álmaterialista eredményre vezethet” .

Sartre a történetiség nevében ítéli eredménytelennek a struktúrakutatást -  Pierre Daix viszont épp ezen a 
ponton tartja logikátlannak Sartre érvelését (Les Lettres Françaises, 1967/1168-1169). Sartre szerint bármely idő 
vagy korszelet, mint egységes, egész struktúra kiszakítása a történelem folyamából, a történelem megszakítását 
jelenti; tehát a struktúravizsgálat lényegénél fogva történelmietlen, nem dialektikus, nem is hozhat igazi ered
ményt. Daix a természettudományok módszerére hivatkozik, amikor válaszul azt kérdezi : vajon egy műalkotás 
vagy egy történelmi kor belső törvényeinek, szerkezetének vizsgálata kizárja egyben annak történetiségben való 
szemléletét? S egyáltalán, lehetséges-e a történelmi folyamatosság vizsgálata a történelem összetevő elemeinek pon- 
tos, tudományos elemzése nélkül? „Egy állapot, helyzet elszigetelése mindig egy struktúra elszigetelését jelenti... 
Egy állapot, helyzet elszigetelése természetesen széttöri a valóság összefüggéseit, de ugyanakkor egy tudományos 
tény létrehozását is jelenti. A fizika, a kémia, a természettudományok mind így keletkeztek. Egy struktúra elkülöní
tése a tudomány eszközeivel megvizsgálható, elemezhető tény elkülönítését eredményezi.” Különösen meglepő,
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hogy Sartre a struktúrafogalom használatát az irodalomtudomány területén látja a legkockázatosabbnak,, 
holott ez az a terület, ahol a legbiztatóbb kísérleteket végezték már el. A struktúraszemlélet elvetése az irodalom- 
s általában a művészetkritikában csak akkor jogosult, ha létezik valamilyen örökérvényű esztétikai értékrendszer, 
amelyhez viszonyítható minden műalkotás. Ezt viszont a művészetek története világosan cáfolja: ítéleteink korunk 
ízléséhez alkalmazkodnak, még akkor is, ha nem akarjuk ezt a tényt elfogadni, tudomásul venni. Sartre azzal követ 
el hibát, folytatja Daix, hogyha történelmietlenség vádjával megvonja a teljes értékű kutatás jogát azoktól, akik 
-  nyilván nem tévedések nélkül, de a tudomány eszközeivel — igyekeznek tágítani ismereteink körét.

Ez a gondolat tér vissza a legtöbb cikkben, amelyet a Sartre különszámhoz kapcsolódva írtak. Nem tagadj ák 
a hagyományos módszerek jogosultságát, de határozottan szükségesnek, a tudomány fejlődését elősegítő tényező
nek tekintik a Sartre által vitatott struktúraszemléletet.

Varga László

Az európai nyelvű irodalmak összehasonlító története
Egy vállalkozás van kibontakozóban, amelynek az a célkitűzése, hogy nemzetközi szerzőgárdával 
kidolgozza a világ különböző tájain, de európai eredetű nyelveken írt irodalmak összehasonlító 
történetét. E vállalkozás csírája a Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtörténeti Társaság (a továb
biakban: AILC) jelenlegi elnökének Jacques, Voisine Sorbonne-i professzornak a társaság IV., 
fribourg-i kongresszusán, 1964-ben, akkor még alelnöki minőségben tett javaslata volt, amely -  sok 
ország tudósainak részvételével -  egy közös irodalomtörténeti munka elkészítésére vonatkozott. 
Az ülésen elnöklő Sőtér István e javaslatot magáévá tette, s így érlelődött tervvé a gondolat részben 
a Sorbonne Összehasonlító Irodalomtörténeti Tanszékén, részben a Magyar Tudományos Akadé
mia Irodalomtörténeti Intézetében, annak Összehasonlító Irodalomtörténeti Osztályán. A terv első, 
már „Európai Irodalomtörténet”-nek nevezett és már szilárdabb körvonalakkal határolt formáját
1966. szeptemberében terjesztette az Intézet az AILC vezetősége elé, mely a Modern Nyelvek és 
Irodalmak Nemzetközi Szövetsége (FILLM) strasbourgi kongresszusa alkalmából ülésezett. Az 
AILC vezetőségétől az Intézet e memorandum alapján felkérést kapott egy körlevél kidolgozására, 
hogy ennek szétküldésével és a rá érkező feleletek tekintetbevételével mérlegelni lehessen a tudo
mányos közvéleményt. A körlevél elkészült, 1967 márciusában az AILC európai titkársága 
Utrechtből szétküldte mindazoknak az érdekelteknek, akik e titkárság hatáskörébe tartoznak. 
Amerikai viszonylatban az ottani titkár hibájából nem történt meg ugyanez, úgyhogy az amerikaiak 
közül sokan csak az. AILC 1967 szeptemberében tartott V. (belgrádi) kongresszusán tájékozód
hattak a történtekről, illetve a körkérdés eredményéről, amelyről a válaszok alapján az Irodalom
történeti Intézet jelentést terjesztett a Belgrádi Kongresszus elé.

Az alábbiakban közöljük az AILC európai titkársága által szétküldött körlevél szövegét és a 
hozzá csatlakozó kérdéseket:

I. ÁLTALÁNOS ELVEK

A nemzetközi együttműködéssel elkészítendő Európai Irodalomtörténet tervének főbb szempontjai a követ- 
kezőek:
1. Európai irodalmon azoknak az irodalmaknak az együttesét értjük, amelyek hagyományaik és formakész
letük alapján az antik Görögország és Róma irodalmához és a mai európai népek irodalmának múltjához 
kapcsolódnak, azaz európai irodalmi típusba tartoznak. Az „európai” jelző tehát nem földrajzi határokhoz 
köti a tárgyalandó irodalmak körét, hanem történeti-tipológiai megjelölés, amelybe Ausztrália angolnyelvű és 
Kanada francianyelvű irodalma éppúgy beletartozik, mint az olasz irodalom.
2. Az anyag történeti bemutatásának rendszerező elvéül a nagy irodalmi áramlatok kínálkoznak. Ezek alkalmasak 
valamennyi európai típusú irodalom fő fejlődési tendenciáinak kiemelésére és eléggé rugalmasak ahhoz, hogy 
átfedjék a különböző irodalmak közötti fejlődésbeli egyenlőtlenségeket. Az áramlatok rendszerező szempontul 
vételének előnye, hogy az áttekinthetetlenül nagy anyagnak nem minden részletét, hanem csupán a legjelentő
sebb részleteit kell az áramlat jellemzésére felhasználni. Az áramlatok szerint felépülő irodalomtörténet mesz- 
szemenóen tekintettel kíván lenni az egyes nemzeti irodalmak fejlődésére és történeti specifikumaira, ámde az 
Európai Irodalomtörténet kidolgozásában eleve nem szuggerálja a nemzeti irodalmak mechanikus, az európai 
fejlődés általános elveinek feltárása szempontjából keveset mondó egymás mellé helyezését, hanem egyszerre 
közelíti meg tárgyát szintetizáló, összehasonlító és nemzeti látószögből.

Az Európai Irodalomtörténet tehát nem a nemzeti irodalmak történetét kívánja bemutatni egymás mellett,

92



hanem az egyes áramlatokon belül műfaji csoportosítást (pl. a romantikus regény), szükség esetén még további 
széttagolást (pl. a romantikus regény a kelet-európai irodalmakban) alkalmaz. A felosztás és a csoportosítás 
az európai irodalmak története folyamán nem állandó, hanem a történeti fejlődés szerint áramlatonként, 
műfajonként és földrajzilag is változik. Az anyag elrendezésének ez általános módján belül bőséges tér nyílnék 
az összehasonlító irodalomtudomány „klasszikus” eljárásainak, így a párhuzamosságok, hatások, közvetítés, 
kibocsátás, befogadás stb. tényeinek bemutatására.
3. Az Európai Irodalomtörténet periodizációja az érdekeltek megegyezésének tárgya lesz. Az áramlatok 
jelentkezését és elmúlását nem lehet szigorú időhatárokhoz kötni, főként olyan nagy területen, mint amelyre 
tárgyunk kiterjed. Elgondolásaink tisztázása végett azonban a bemutatandó fejlődés kezdőpontját és végpont

já t  már most meg kell határoznunk. Mivel a mai Európa nemzeti irodalmai általában a középkor folyamán 
kezdenek kialakulni és egymástól nemzeti jellegük szerint elkülönülni, jogosnak látszik az európai irodalom 
áramlatok szerint felépített történetét a középkorral kezdeni. Természetesen olyan kötetek is kívánatosak volná
nak, amelyek az antik irodalmak továbbélését, a latin kereszténység, a bizánci irodalom vagy az izlám korai 
irodalmának hatását és továbbélését tárgyalnák valamely későbbi nagy irodalmi áramlatban, vagy valamely 
földrajzi egység területén. A kötetek tárgyának időbeli végső határa századunk 20-as éveinek vége lehetne, 
amikor az első világháború idején kibontakozott avantgarde irányok heves hullámai már elültek. Ez az utolsó 
olyan korszak — megítélésünk szerint -  amelyben ma már relatíve biztonsággal tájékozódhatunk.

и . g y a k o r l a t i  m ó d o z a t o k

4. Az Európai Irodalomtörténet előkészítésére egy kötetsorozat megindítása látszik a legalkalmasabbnak, 
amelynek egyes kötetei tanulmányokat tartalmaznának az egyes nagy irodalmi áramlatok nemzetközi törté
netéből. A kötetek mindegyike egy-egy áramlattal, vagy annak egy időszakával, műfajával, vagy egy területen 
való jelentkezésével foglalkoznék, mégpedig anélkül, hogy még így leszűkített anyagának is teljes és részletes 
bemutatására törekednék. A kötetek tanulmányai egy-egy kérdésre (a kötet témájára) centralizálva foglalnák 
össze a jelenségeket az összehasonlító irodalomtudomány eljárásával egyszerre több nemzeti irodalom terüle
téről.
5. Kívánatos, hogy a munka előkészítésében minél számosabb kutató és munkahely vállaljon szerepet és ezáltal 
valóban nemzetközi együttműködés jöjjön létre. Ha tanulmánykötetekből építjük föl az európai irodalom 
történetét, magától kínálkozik, hogy egy-egy kötetet egy-egy centrum vegyen gondozásba, az dolgozza ki a maga 
kötetének a részletes tervét, az szervezze meg saját munkatársi gárdáját és készítse elő kiadásra a kötetet. A 
centrumokra tagolt munka koordinálására az AILC Irodája fog Koordináló Bizottságot kijelölni, amelynek 
összetételét a belgrádi kongresszus közgyűlése hagyja jóvá. A Koordináló Bizottság feladata az lesz, hogy 
támogassa az egyes centrumokat az alapelvek egyeztetésében, közvetítsen közöttük, eljárjon mindazokban a 
kérdésekben, amelyek túlhaladják az egyes centrumok körét és a munka általános kérdéseit érintik. Ilyen
formán lehetségessé válik a munkát egyszerre több helyen megindítani és egyidejűleg létrehozni a tanulmány
kötetsorozat különböző részleteit. Az előbbiekből következik, hogy a centrumok kialakítása és felkérése szuk- 
cesszíve, jelentkezésük és vállalkozásuk szerint történhetik.
€. A munka megindítására és az elkészült kötetek publikálásának módjára az AILC Irodája, illetve a megvá
lasztandó Koordináló Bizottság a jelen körlevélre beérkezett válaszok és a belgrádi kongresszus állásfoglalása 
után fog javaslatot tenni.
7. Mivel az Iroda igen sok hasznos felvilágosítást és segítséget kapott a Magyar Tudományos Akadémia egy 
speciálisan megbízott delegációjától, az a szándéka, hogy eme Akadémia Irodalomtörténeti Intézetét kéri föl 
a vállalkozás tudományos és adminisztratív koordinálására.
Kérjük, szíveskedjék a fenti körlevelet áttanulmányozni és az alábbi kérdésekre röviden, vagy részletesen a 
kérdés természete szerint válaszolni :
1. Helyesnek és hasznosnak tartja-e, hogy az AILC égisze alatt egy nemzetközi szerzőgárda által kidolgozott 

Európai Irodalomtörténet készüljön?
2. Egyetért-e azzal, hogy az Európai Irodalomtörténet nemzetközi irodalmi áramlatok szerint épüljön Söl és 

ne az egyes nemzeti irodalmak egymás mellé helyezéséből álljon ?
4. Akármi is a véleménye az Európai Irodalomtörténet tervéről, hasznosnak és lehetségesnek tartja-e, hogy 

egy speciális problémákkal foglalkozó kötetsorozat meginduljon?
5. Elfogadja-e azt a javaslatot, hogy -  az AILC felelőssége alatt -  a Magyar Tudományos Akadémia Irodalom

történeti Intézetére bízzák a vállalkozás általános koordinálását?
6. Van-e esetleges további megjegyzése, javaslata (pl. pénzügyi kérdések stb.) ?
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TANULSÁGOK

A kérdésekre viszonylag nem sok, összesen 54 egyéni és kollektív felelet érkezett, de ez 17 különböző 
országból, úgyhogy szélességében a „közvéleménykutatás” mégis elérte a célját. Válaszoltak 
Ausztráliából, Belgiumból, Csehszlovákiából, Franciaországból, a Fülöp-szigetekről, Görögország
ból, Hollandiából, Izraelből, Jugoszláviából, Lengyelországból, Magyarországból, Nagy-Britan- 
niából, a Német Demokratikus Köztársaságból, a Német Szövetségi Köztársaságból, Olaszország
ból, Spanyolországból és a Szovjetunióból. S a körlevél eredményét nemcsak a válaszok földrajzi 
szóródása, hanem statisztikája szerint is pozitívnak lehet mondani. Százalékos táblázatukról 
leolvashatjuk ezt az eredményt.

Kérdés Felelet

Igen Feltételes
igen Nem Tartózko

dott

Indítsuk meg a vállalkozást? 96 - - 4

Áramlatok szerint rendezzük az anyagot? 74 20 2 4

Helyesek-e a javasolt időhatárok
(a tárgyalandó anyag kezdete és vége) ? 46 44 6 4

Indítsunk-e kötetsorozatot? 78 12 4 e •;
Elfogadja-e a koordinációra vonatkozó 

javaslatot? 80 6 6 8

Egyéb javaslatai? 34 - 66

Érdemben a következő tanulságokat lehetett e körkérdésből levonni :

Nem bizonyult elégségesnek az ,,európai irodalom''' fogalmi tisztázottsága. Többen is felhívták a 
figyelmet arra, hogy ez a megjelölés azt szuggerálja, a vállalkozásból kimaradnak majd nemcsak a 
görög -  héber -  középkori hagyományhoz nem tartozó, hanem még az európai hagyományokra 
épülő, de Európán kívüli irodalmak is. Párizsból érkezett Jacques Body válasza, aki azt javasolta, 
hogy az „európai” fogalom világossá tétele érdekében be kell iktatni a nyelvi szempontot is: hiszen 
azokról az irodalmakról lesz szó ebben az irodalomtörténeti vállalkozásban, amelyeket valamely 
európai eredetű nyelven írtak. így változott a vállalkozás elnevezése az európai nyelvű irodalmak 
történetére, ami egyúttal kitágította a perspektíváját is. Századunk folyamán számos fiatal nemzeti 
irodalom jö tt létre a föld különböző részein, részben autochton nyelveken, részben angolul, 
franciául, oroszul, spanyolul ; az utolsó húsz évben szemünk előtt bontakozott ki a „harmadik világ” 
kultúrája, irodalma, részben szintén európai nyelveken. A munka fokozatos előrehaladtával bizo
nyára gondolnunk kell majd ezekre is, hiszen egy szempontból, nyelvileg ezek is hozzákapcsolódnak 
az európai irodalmi hagyományokhoz. A határok a nyelvi kritérium bevezetésével mindenesetre 
biztonsággal megvonhatok, habár azáltal a munka megvalósíthatósága még nem vált könnyebbé. 
De a kereteket akkor is ismernünk kell, ha egyelőre nem tudjuk őket betölteni.

Az anyag áramlatok szerinti elrendezésének elve általános helyeslésre talált, hiszen ez az az elv, 
amelynek segítségével rendszerezni lehet az egyes nemzeti irodalmak hasonló -  hasonló társadalmi
történelmi feltételek között keletkezett és párhuzamos -  jelenségeit. De a válaszok sok figyelemre
méltó megszorítást, kiegészítést is tartalmaztak. Így például egy a Fülöp-szigetekről érkezett válasz, 
Lucila V. Hosillos felelete azt hangsúlyozta, hogy nem szabad elhanyagolni az áramlatok speciális 
jelentkezési módjának vizsgálatát egyes nemzeti irodalmakban vagy egyes csoportjaikban, mert 
csak így nyerhetünk hű képet az áramlat vagy irányzat jelentkezésének változatairól; Maria 
Bobrownicka Krakkóból azt a problémát vetette föl, hogy nem minden áramlat jelentkezik minden
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irodalomban -  a kép teljességének elérésére tehát nemcsak a megegyezéseket, hanem az irodalmak 
közötti eltéréseket is meg kell vizsgálni. Hana Jechova (Olomuc) példákat idézett arra a tényre, 
hogy egy nemzeti irodalmon belül sokszor más irányzatba sorolnak egy írót, mint amilyenbe
-  európai keretben szemlélve -  tartozik. Többen is felszólaltak az irodalmi tények európai viszony
latban és áramlatok szerint összeállított kronológiája érdekében, amelyből az áramlatok és irány
zatok terjedésére nézve fontos következtetéseket lehet levonni. Nálunk ma az irányzatok kérdéséről 
fontos eszmecsere folyik -  az NDK-beli válaszok javasolják ilyenek szervezését nemzetközi mére
tekben.

A vállalkozás időhatárait tekintve a kezdőpontban nem volt véleményeltérés. Általában mindenki 
belátta, hogy az európai nyelvű irodalmak összehasonlító történetét a mai európai irodalmak jól 
megkülönböztethető nemzeti formájának kialakulása idején, tehát a középkor végén vagy a rene
szánsszal lehet kezdeni. A javasolt befejező időhatár -  századunk 20-as évei -  azonban túlságosan 
korainak bizonyult. A legtöbben közelebb akarnak kerülni napjainkhoz, s így határnak a második 
világháborút kívánják tekinteni, valóban joggal.

Az ilyen nagy vállalkozás természetesen nem valósítható meg egyszeriben, nem is szabad meg
gondolatlanul, elhamarkodottan hozzáfogni. Kimunkálása gondos előkészítést, előzetes tanulmá
nyokat igényel, kutatómunkát és szervezőmunkát egyaránt. S magának a munkának is csak akkor 
van értelme, ha elég mélyre hatol, ha elég részletesen tárja fel az anyagot és főleg annak kevésbé 
általánosan ismert részeit. Az anyagban való haladás két irányú lehet : indulhatunk az ismerttől az 
ismeretlen felé, vagy feltárhatjuk először éppen az ismeretlenebb részleteket. Mindenesetre rend
kívül megfontolandó az a vélemény, hogy „támaszpontokról” induljunk el, és onnan haladjunk 
„nehezebb terepre”. Ilyen kiindulási bázisul javasolja M. Alekszejev akadémikus (Leningrád)
-  igen meggyőző módon -  a XIX. századot, a romantika és a kritikai realizmus áramlatának korát. 
Bizonyos, hogy ezekkel elsőként kell foglalkoznunk. -  De bármiképpen is foglaljunk állást, az 
bizonyos, hogy a munkának két szintje van ; ezek közül a „magasabb” a szintézis, amikor tehát teljes, 
összefoglaló képet adunk pl. a romantika irodalmának korszakáról és áramlatáról, a másik, az 
„alacsonyabb” fok, a szintézis előkészítése. Az előkészítés folyamán részleteket -  műfaji problémá
kat, területi egységeket -  kell megvizsgálni, mégpedig lehetőleg alaposan -  olykor külön köteteket 
kell szentelni ezeknek a kérdéseknek. Az európai nyelvű, irodalmak összehasonlító története így csak egy 
kiadványsorozat formájában valósítható meg, amelynek egyes kötetei részletkérdésekkel foglalkoznak, 
más kötetei -  ezek volnának a „fő”-kötetek -  szintetikus fokon mutatnák be az európai irodalom 
történetét, teljes tárgyi rendszerezésben. A sorozat és maga a munka így földrajzilag több helyen 
és időbelileg több ponton egyszerre megkezdhető, és nem is korlátozódik szűk értelemben az 
európai nyelvű irodalmak területére, hanem külön köteteket szentel

— régebbi nagy irodalmak (görög, latin, héber, indiai, középkori arab és bizánci) továbbélésének 
és hatásának az európai nemzeti irodalmak korának nemzetközi áramlataiban,

— valamint az európai nyelvű irodalmak érintkezésének és kapcsolatainak a nem-európai nyelvű 
irodalmakkal, régebbi korokban is, de főként a legújabb korban.

Két fontos „peremterülete” ez az európai irodalom történetének, amelyen keresztül perspektíva 
nyílik az egész világirodalomra. Minden nép irodalma egyformán fontos, nincsenek a világirodalomnak 
lényegesebb és kevésbé lényeges területei. így az „európai irodalom” története -  akármilyen nagy 
vállalkozás -  mégis csak „átmenetnek” tekinthető az egész világirodalom történetéhez; annak egy 
bizonyos mértékben -  nyelvek, történelem, földrajzi határok révén -  összefogható egysége. Vannak 
más ilyen egységek is — és azoknak feldolgozását szintén iniciálni kellene az arra illetékeseknek.

*

A „közvéleménykutatás” alapján készített „jelentés” a belgrádi kongresszus elé került, ott meg
vitatták, szóltak mellette és ellene, helyeselték és bírálták egyes részleteit. Végül az AILC vezető
sége javaslatot terjesztett a kongresszus elé a munka megindítására és tizenkéttagú nemzetközi 
Koordináló Bizottság megválasztására. Ez megtörtént. A Koordinációs Bizottság szovjet, román, 
lengyel, német, holland, dán, francia és amerikai delegátusokból áll, titkára magyar, organizációs 
központja Magyarország, a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtörténeti Intézete. Az or
ganizációs központ feladata lesz, hogy a Koordinációs Bizottsággal egyetértésben kidolgozza az 
egész vállalkozás részletes tudományos tervét és ennek alapján a pénzügyi terveket is -  hiszen,
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hogy elsősorban ezekre gondoljunk, maguk a kiadványok költségei már nyilván felülmúlják egy- 
egy ország irodalomtörténeti tudományosságának anyagi lehetőségeit. E központnak kell mozgat
nia, időnként összehívnia és állandóan összetartania a Koordinációs Bizottságot, kidolgoznia mun
kaprogramját, megszerveznie az érintkezést közte és az egyes köteteken dolgozó centrumok között. 
Figyelemmel kell kísérnie az egyes munka-központokban folyó tevékenységet, segítséggel és ta
náccsal kell ellátnia őket. Közre kell működnie végül, éspedig minél hatásosabban, a vállalkozás 
eredményeinek publikálásában. E feladatok megoldása azonban csak akkor válik effektívvé, ha 
nem marad meg az adminisztráció és organizáció fokán, hanem tudományos segítséggé, hathatós 
tudományos hozzájárulássá fejlődik: az egész vállalkozás egyik szilárd pontjává. Ennek kialakítá
sához kell a közeljövőben hozzálátnunk.

Hogy mennyire felénk fordult az érdeklődés és a bizalom, azt a Koordinációs Bizottság három 
tagjának a közelmúltban tett budapesti látogatása is bizonyítja -  közvetlenül a belgrádi kongresz- 
szusról jöttek hozzánk - , amely alkalmat adott a vállalkozással kapcsolatos további teendők meg
beszélésére. A megbeszélés arra az eredményre vezetett, hogy kibontakoztak a már most megindít
ható és kötetek formájában realizálható munka körvonalai. Néhány kötetről van szó egyelőre, 
néhány részlet-problémával foglalkozó tanulmánykötetről, de kezdetnek ennyi elég. S mindaz, 
ami történt, nemcsak sikernek könyvelhető el, hanem fontos kötelezettségeket ró a magyar iroda
lomtudományra. Az eddigi tapasztalatok alapján azt mondhatjuk, elvárják tőlünk, hogy nem 
engedjük ki a kezünkből a kezdeményezést továbbra sem.

Vajda György Mihály
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SZABOLCSI M IKLÓS

A  nemzetközi avantgárd*

Nehéz a feladatom, nehéz téma kidolgozására vállalkoztam -  olyan jelenségcsoportról, olyan iro
dalmi és művészeti áramlatok összehasonlító irodalmi feldolgozásáról kellene szólnom, amelyeknek 
nemhogy időbeli határai, de jellegzetességei, értéke, sőt elnevezése terén sincs még egységes tudo
mányos közvélemény. Előadásom így hát szükségképpen töredékes és vázlatos lesz, inkább nyitott 
kérdésekre és megoldandó problémákra mutat majd rá, mintsem válaszokat fogalmaz. Ügy is mond
hatnám: kérdésjegyzéket, problémasort szeretnék Önöknek átnyújtani, -  vitára és hozzászólásra 
bocsátva a kérdéseknek eme katalógusát.

1. „Avantgárd” — vitatott terminus az irodalomtudományban. Nem szeretnék most terminoló
giai vitákat indítani, csak jelzem, hogy az angol és amerikai tudomány nem is használja az avant
gárd terminust, az idetartozó jelenségeket az évtizedek vagy a történelmi események nevével (the 
20 es, post-war stb.) jelöli, legfeljebb a „the modern age” terminust alkalmazza. Azokban az or
szágokban pedig, ahol az avantgárd terminus használatban van, sok helyütt inkább értékelő jellegű, 
mint történeti terminusként használják; a cseh irodalomtudomány ma avantgárdon a „modern 
művészet fejlődésének azt a fázisát jelöli, mikor a művészi útkeresés és forradalmiság összekapcsoló
dik a társadalmi forradalmisággal, mikor realizálódni kezd az igazi művészet és a forradalmi mun
kásosztály céljainak belső egysége.” (K. Chvatik.) Más irodalomkutatók avantgárdnak az elmagá
nyosodás és szorongás művészetét nevezik; Hans Egon Holthusen illuzionisztikus-anarchisztikus 
értelmiségi lázadásnak tartja, és nagyon határozottan elválasztja a politikai-társadalmi forradalom
tól. Vannak, akik „örök avantgard”-ról szólnak, minden -  tartalmilag és formailag -  frisset, újat, 
bátort, bármely korban is született, avantgárdnak tartanak. Mások, leginkább a szovjet irodalom- 
tudomány egy része, -  s sokban a Lukács György nyomán indulók -  e kifejezésen a káoszt, az irra
cionálist dicsőítő, apolitikus irányzatot értenek, széthullót, dekadenciában levő irodalmat. Azo
nos-e avantgárd és dekadencia? vagy éles ellentétben van? -  a kutatás, elméleti irodalom egyik meg
oldatlan vitakérdése. S ahol az avantgárdot pusztán történeti terminusként értelmezik, ott is 
sokszor vitatott az időhatár, az eredet, a végpont kérdése.

A magam részéről avantgárd mozgalmakon azoknak az általában meghatározott esztétikai, 
filozófiai, sok esetben politikai programmal bíró áramlatoknak, irányzatoknak sorát értem, amelyek 
rendszerint kollektív, alkotó csoporttá, közösséggé szilárdultak és amelyek századunk első éveitől 
indultak útjukra, -  nagyjában az olasz futurizmus, a francia képzőművészeti és irodalmi kubizmus, 
a német festészeti és irodalmi expresszionizmus indulásával, — s amelyek első nagy fénykorukat szá
zadunk tízes éveiben élték, újabb hullámuk a húszas években kezdődik, s amelyeknek arculata, ha
tása 1935-1938 körül észrevehetően megváltozik. Az időhatár tehát nagyjában: 1905-1938.

Tudom, hogy ez az elhatárolás máris két kérdést vet fel. Az előzményekét mindenekelőtt. Az 
avantgárd mozgalmak nem hirtelen s nem előzmény nélkül indultak útjukra; az irodalmi, művé
szeti, társadalmi folyamat, amely megszületni segítette őket, már a 19. század közepén kezdődött, 
ha nem korábban - s a  romantika egyes művei, programjai és megnyilvánulása nagyonis közel 
állnak hozzájuk. Maga az elnevezés is, úgy tűnik, a 19. század második feléből való.** A századvég 
bonyolult áramlatait -  a naturalizmust, a szimbolizmust, a szecessziót -  is nehéz lenne pusztán egy 
korszak lezárásának képzelni, legalább annyira egy új korszak nyitánya kezdetét is jelentik. Whit
man vagy Verhaeren, Lafargue vagy Rimbaud nevét, hatását nehéz elválasztani az utána követ
kezőkétől, -  Rimbaud és Apollinaire közt nincs éles határ. A szimbolizmus -  szimbolisztikus natu
ralizmus -  szimbolisztikus expresszionizmus lépcsőfokok, a szervezett avantgárd előzményeként,

* Az AILC V., Belgrádban tartott kongresszusán elmondott előadás.
** A belgrádi kongresszuson élénk vita alakult ki az avantgárd terminus eredetéről. Anélkül, hogy a kérdés 

filológiai részleteit kutatnám, csak annyit kívánok megjegyezni, hogy a terminus eddigi adataink szerint 1848 
elóttről való, -  s eredőhelye a francia romantika, -  s még inkább a romantikusoknak az utópista szocialisták, 
Fourier és Saint Simon által befolyásolt szárnya. így talán első ízben 1830-ban bukkan fel a saintsimonista Emile 
Barraultnál, majd 1845 körül a Fourier-követő G.-D. Laverdantnál, ugyenez idő tájban Proudhon-nál is, -  már 
ekkor a társadalom haladása, a szocialista gondolat és a művészek összefogása jelzéseként. (H. E. Holthusen i. m. 
és J. Kammerbeek és R. Wellek szíves közlése. A kérdés alaposabb vizsgálatára vissza szándékozom térni.)
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szinte minden országban s minden művészeti ágban megtalálhatók. De mégis: az expresszioniz- 
mussal, kubizmussal, futurizmussal annyira gyökeresen új kezdődik az európai művészetben, szán
dékoknak, világlátásnak, művész és világ, objektum és szubjektum viszonyának olyan újsága, hogy 
jogosult velük kezdeni a 20. századi avantgárd történetet. Maguk is dühös kihívással hangsúlyozták : 
szakítani akarnak a túlérett szimbolizmussal, a századvég kultúrájával, -  a képzőművészeti irányok 
legtöbbje éles visszahatás az impresszionizmusra. 1905-től alakul ki új valóságlátás, új jelrendszer.

S másrészt: habár 1938-1945 az avantgárd mozgalmaknak egy bizonyos kifulladási időszaka, 
csendesebb periódusa, sőt már-már úgy tűnik, hogy lejárták magukat s megszűntek, 1945 után egy
némelyek közülük új életre kelnek, nagy erővel, zajjal jelentkeznek, és egyre inkább fontos, sőt 
egyes országokban uralkodó részét képezik az irodalomnak és művészetnek. De ez a második vagy 
neoavantgard véleményem szerint sokban más jellegű, mint az első; tartalmilag is más, és másképpen 
áll szemben (ill. illeszkedik be) a társadalomba ; vizsgálata más problémákat is vet fel, s nem is len
ne helyes az elsőt a második felől megítélni, — Georg Kaiser drámáit Ionesco felől, az orosz konst
ruktivistákat a nouveau roman felől látni csupán. Az új avantgárd sokban ismétlés és másolás, sok
ban azonos technikával él, de mégiscsak más közegben, más történeti korszakban.

2. Az így értelmezett avantgárd mozgalmak történetének, tudomásom szerint, nagyon kevés az 
összefoglaló ábrázolása. A modern festészet, általában képzőművészet, építészet, ipari művészet te
rületéről kitűnő összefoglaló munkák, kézikönyvek sora áll rendelkezésünkre, Herbert Read köny
vétől és Mario de Micheli összefoglalásától P. Francastel műveiig s talán a legújabb összefoglaló áb
rázolásig, R. Delevoy könyvéig. Bőséges irodalma van az egyes művészi irányoknak, főként az 
expresszionizmusnak és a szürrealizmusnak, újabban a Dada történetének feldolgozása hullámá
nak lehetünk tanúi, -  de tudomásom szerint az avantgárd irodalmi mozgalmak összefoglaló ábrá
zolására még eddig csak egyetlen könyv vállalkozott: Guillermo de Torre, Buenos Ayres-i egyetemi 
tanár, História de las litteratura de vanguardia című, először 1923-ban, majd többszörösére bőví
tett kiadásban 1965-ben megjelent nagy művében.

Kevés forrásmunkára támaszkodva kell megkísérelnem az avantgárd mozgalmak legáltalánosabb 
jellemvonásait összefoglalni, mielőtt specifikusan összehasonlító problémákra térnék. Legáltaláno
sabb közös jellemvonásul, sőt az avantgárd mozgalmak indítóokául egy szociológiai jellegű vonást 
említek, — ez irányzatok közös alapja : író, művész és közönség viszonyának megbomlása. Az iroda
lom, a művészet nem tudja már a régi funkciót ellátni, kérdésessé válik művész és művészet léte az 
egyre gyorsabban változó, egyre érthetetlenebbé bonyolódó világban. Legáltalánosabban fogalmaz
va : a művész, az író már nem látja funkcióját, célját, értelmét, helyét munkájának, -  új utakat kell 
tehát keresnie; radikálisan meg akarja újítani a művészetet, -  vagy radikálisan meg akarja újítani 
a társadalmat.

E radikális megújítás, -  akár úgy fogalmazzuk : tudatos újatakarás, tudatos formálás, akár úgy : 
a változó társadalom okozta megrettenés, tétovázás -  következtében megbomlik a művészetben 
a szubjektum-objektum viszony, az ábrázoló és ábrázolt, a művész és tárgya viszonya. Maga a tárgy 
is változik, több értelmű lesz és felfoghatatlan. A művész a felszíni látszat, a közkeletű valóság felszí
ne alá akar hatolni, -  küzd a gépies beidegződés, a rutin, a megszokott ellen, — helyette ismeretlen 
összefüggéseket akar feltárni, a Lényeget akarja megkeresni -  lényeglátó szenvedéllyel vagy intel
lektuális belátással, révülettel vagy spekulációval. A puszta szubjektum hallatlan erővel nyomul 
előtérbe; ,,a költő azért kivételes egyéne a társadalomnak, mert szert tehet rendkívüli közösségi 
jelentőségre. Az író új típusa mintegy önmagából megteremti az új társadalom szellemi, magatar
tásbeli és erkölcsi előhírnökét. így lesz az aktivista író zseniális előfutár, a jó és a szép előlegezője -  
igazibb forradalmár és az igazibb forradalmat végrehajtó „kollektív individuum” -  írja Béládi 
Miklós. Ismeretes P. Klee mondása: „A művészet a teremtés allegorikus képe.”

Megbomlik a forma-tartalom addig megőrzött, még a romantika és szimbolizmus szélsőséges 
formáiban is megtartott kényes egyensúlya, -  a nyelv önálló életet kezd élni, önmagáért válik 
fontossá, a jelölő túlnő a jelöltön, a szavak mágiává lesznek s illattá, a vers egészéből kiszakadt a 
kép, önálló életet kezd élni, — az irodalmi szöveg alkotóelemei mindnyájan önállósulnak, a nyelv 
szövete maga is meghasad már. (Az önállósult kép, az erre irányuló költői szándék több helyütt 
is irodalmi, elméleti iskolák szülője lesz, -  amelyek a maguk részéről tovább erősítik az írói tenden
ciákat; az angol imagizmus és a new criticism (Eliot-Hulme), a cseh poetizmus és az a prágai 
iskola strukturalizmusa (Nezval-Mukafovsky), a spanyol és délamerikai ultraismo s a belőle 
induló J . Borges elméleti munkásságának ilyen termékeny kölcsön-kapcsolata ismert.)
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Megváltozik, mint ez jól ismert, a hagyományos idő, -  megváltozik a szokott tér is; s a tér és idő 
szétválaszthatatlanul egybeforr; a világ szaggatott lesz, a kontinuitásból diszkontinuitás válik, -  s 
a művész úgy érzi, műve szaggatottságával, pontszerűségével, töredékességével is tükröznie kell 
a szaggatott realitást. Minden mozog, -  gyorsulóan, -  a művész egyideig lépést tart ezzel, a maiság, 
az egyidejűség lesz fő törekvése, majd szédület fogja el, -  s ő is tagadja a mérhető teret és időt, -  
akronikus állapotot akar tükrözni, már csak puszta mennyiségi viszonyokat, absztrakt összefüggé
seket... Regényben és drámában átalakul a lélekrajz, a tér és idő relativitása lesz uralkodó, a belső 
érzékelés időtlen folyama, -  átalakulnak a műfajok, műformák; nem kell a leírás, a  cselekmény, -  
a mű jellemzője éppen az, hogy elliptikus és töredékes. És a legnagyobb ellensége, a legavultabb, 
a legkispolgáribb éppen az érzelem: helyette szenvedély kell és akarat -  vagy még inkább: nevetés, 
gúny, -  groteszk ábrázolás, „humour noir”.

De, ismétlem, mindez csak külső, másodlagos jele annak, hogy a művészet és a társadalom, a 
művészet és a világ viszonya megváltozott. A második ipari forradalom, a technika korában roha
mos gyorsasággal változó világban, az imperializmus és proletárforradalmak korában sok művész előtt 
érthetetlennek tűnő társadalomban és a természettudományok új felfedezései következtében számára 
még áttekinthetetlenebbnek tűnő természetben a művészet mintha elvesztené helyét, jelentőségét,
-  a tömegkultúra korában a művész nem látja régi módon értelmét művének. Nemcsak egyszerűen 
az a következmény, hogy a modern élet, a technika, nagyváros szavai, képzetei, problémái beha
tolnak a művészetbe, -  de ezen messze túlmenőleg is : a művészet szét akarja rombolni a művészetek 
hierarchiáját, a határokat a „magas” és „alacsony” közt, -  a közönséghez való közelkerülés érdeké
ben s a munkamegosztás elidegenítő hatása leküzdéséért is. Innen az avantgárd érdeklődése a 
cirkusz, a varieté -  a szavalókórusok, tornaünnepélyek -, az új típusú színházi műfajok iránt. 
Az egyes művészetek közti határt is le akarja bontani az alkotó; építészet és szobrászat, költészet 
és képzőművészet, a „rhytme coloré” és poèmes-dessins, vizuális szimfóniák és irodalmi collage-ok 
születnek.

Ám az avantgárd egyre inkább tagadja magát a művészetet : már a kezdő avantgárd irányzatokat 
is hallatlan vitaiizmus tölti el : nem a művészet, — az élet, a tett fontos -  hirdetik. A művész nem 
ábrázol többé, nem reprodukál. Kasimir Edschmid már 1921-ben így beszél: „Az expresszionista 
művész átalakítja egész környezetét. Nem néz, hanem lát; nem elmond, hanem megél; nem másol, 
hanem újjáteremt; nem talál, hanem keres. A tényekkel való összekapcsolódását... felváltja a tények 
átalakítása.” A szuprematisták azt hirdetik, hogy a művészet külön szubsztancia, külön létforma,
-  független vallástól, államtól, társadalomtól -  minden anyagitól.

A szürrealizmus (de már a dadaizmus sem) voltaképpen nem akar művészet lenni; -  nem iro
dalom s nem képzőművészet, — mozgalom, világmegváltoztató törekvés, cselekvés, a teljes életet 
átalakító program. Még tovább : a művészet technikává akar lenni, iparrá, -  mérnöki egzaktságra 
törekszik, műszaki pontosságra, technikai érvényességre, a művész, ha festő, ha szobrász, maga 
akar megbirkózni a technikával, ha író, ha költő, a technika gyorsaságát, pontosságát, eszközeit 
akarja átvenni. „Die Kunst ist tot. Es lebe die neue Maschinenkunst Tatlins” -  hirdette G. Grosz 
és Heartfield plakátja már 1920-ban. És akkor is a gépek, a technika szuggesztiója alatt van 
a művész, ha, mint Picabia, nevetségessé teszi őket s kigúnyolja. A művészet tudománnyá is akar 
lenni, át akar alakulni a tudományos megismerés eszközévé,-sőt géppé akar lenni, és gépeket akar 
előállítani. A műtárgy, műalkotás megszűnik tárggyá lenni, jellé válik; a mű, a műegyéniség maga 
is elveszti jellegét; hovatovább megszűnik az egyéni jelleg, a mű „nyitottá” lesz, mások, a közönség, 
bárki által befejezhetővé, folytathatóvá, értelmezhetővé, - s a  folyamat végső állomásaként a 
művészet maga is átalakul a tömegek által végezhető kombinációs játékká.

Ám amikor az avantgárd művészet meg akarja szüntetni, meg akarja változtatni magát a művé
szetet, ugyanakkor mélyen megéli, hatása alá kerül a kor társadalmi-politikai erőinek, s ez életérzés, 
filozófia, formaalakító princípiumok alakjában jelentkezik. Tehetetlenségének egyik jele a groteszk, 
a fekete humor eluralkodása, a kétségbeesett vigyor, a dühös nevetés, a hiábavaló kiáltás versben, 
képben, színdarabban, -  olyan törekvés, amely igazán napjainkban lesz uralkodóvá. Az elidegene
dést, a magányt, a társadalomban való egyedüllétet fejezi ki, -  úgy is, hogy elszenvedi és elidege
nített módon rettenetét, szorongást kiált világgá, az emberi személyiség redukciója lesz program
jává, -  és úgy is, hogy lázad ellene és ki akarja kerülni.

Mert az avantgárd irányzatoknak van olyan csoportja és korszaka, amely nem elégszik meg a 
művészet megváltozásával, н művész új helyének meghatározásával, hanem rendkívüli erővel
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akarja a teljes társadalom megváltoztatását is. Az újnak, a meglepőnek azzal a lázas keresésével, 
az elavultnak, a visszahúzónak, a megmerevedettnek, a konzervatívnak azzal a gyűlöletével, amely 
az avantgárd művészetet jellemzi, tör a társadalom elavult, konzervatív elemeinek, szerkezetének 
megváltoztatására. Szinte állandó törekvése minden avantgárd iránynak az Új Ember arculatának 
megrajzolása ; az Űj Ember gyakran utópisztikus-irreális, gyakran a művész maga, de gyakran egy 
új társadalom szabadon kibontakozó embere. Az elidegenedés leküzdésének igénye teremti meg 
ezt az emberképet, a boldog, teljes ember ideáljáét, -  megvalósulását a jövő osztálynélküli, kom
munista társadalmában látják. Az avantgárd egy másik ága (a Dada, a korai szürrealizmus) a 
háború, az értelmetlenség, az avult társadalom láttán értelmetlen, groteszk hördülésben tör ki, 
kapkod és rombol, kinevet és lehetetlenné tesz. És végül : az avantgárd művészek egyes csoportjai 
már építeni akarnak s többé-kevésbé tartós szövetséget kötnek a forradalmi mozgalmakkal, a forra
dalmi munkásmozgalommal; az expresszionisták aktivista szárnyára, H. Walden Sturmjára vagy 
a szürrealisták „au service de la révolution” szakaszára, a lengyel Nowa Sztuka-mozgalomra, a 
szlovák DAV-ra, a cseh avantgárd egész fejlődésére, a LEF-re kell gondolnunk. Karel Teige így 
fogalmazta meg ennek az avantgárdnak hitvallását: „A legszélesebb forradalmi meggyőződés, a 
társadalmi tudatosság, a társadalom átalakításában való önkéntes közreműködés, a saját hullá
jukba bonyolódott társadalmi, kulturális formák tagadása, új útvonalak felvázolása -  ebben ismer
jük fel mindannak alapvető jellegzetességét, sőt kritériumát, amit avantgárdnak és modernnek 
neveznek...” Ezen az úton a művészetnek izgalmas, új formái és eredményei születtek, s részint 
választ kapott a funkciójával kapcsolatos aggályokra, de másrészt keserves konfliktusok is keletkez
tek. Az avantgárd művészek forradalmi elképzeléseiben kezdettől sok volt az utópista elem, — a 
fantazmagória; és a munkásmozgalom vereségperiódusaiban vagy ellenkezőleg, a berendezkedett 
munkáshatalom államaiban, amikor a művészelképzelések a megvalósíthatóság, a kemény realitás 
korlátaiba ütköztek, s mikor a más körülmények között az ízlés, a tömegnevelés, a tömeg- 
kultúra kérdéseivel találkoztak szembe, az avantgárd visszahúzódása, veresége, funkcióváltása 
észlelhető.

Művészeti forradalom volt az avantgárd, művészeti mozgalom -  politikai-szociológiai termi
nusokban gondolkodva tehát értelmiségi mozgalom, értelmiségi megmozdulás - , a hamis tudatnak, 
a hamis tükrözésnek megannyi jelenségével, az elidegenedés okozta sokszoros és bonyolult be
szűküléssel és torzulással, s szűkebben, irodalmi téren sok hamis értékkel, divatszerű mozzanattal. 
Azt az állítást is meg lehetne kockáztatni, hogy az avantgárd történetében két tendencia, két irány 
váltakozik, küzd egymással: az individuális-romboló és a kollektív-építő lázadások két típusa; 
a szürrealizmus-konstruktivizmus, Dada-kései expresszionizmus ellentéte fejezheti ki ezt a kettős
séget. De kétségtelen: a mozgalmak résztvevőinek többségében szubjektíve ott élt a művészet, a 
valóság, a világ megváltozásának őszinte vágya és igénye. Objektíve pedig az avantgárd mozgal
mak kérdésessé tettek sok olyat, ami megérett erre, -  megindítottak egy fejlődést, egy utat, amelynek 
végén irodalom, művészet új formái, új létezésmódja állhatott volna.

3. Hogyan hatottak, terjedtek, módosultak az avantgárd irodalmi és művészeti áramlatok, — 
milyen tanulságokat nyújthat vizsgálatuk az összehasonlító irodalomtörténet szempontjából?

AJ Az idevágó kérdéseknek van egy csoportja, amelyet kissé önkényesen inkább szervezetinek 
neveznék, — azok a kérdések, amelyek a 20. század első három évtizedében az irodalom létformá
jára vonatkoznak. Olyan, a 20. században specifikus tényezők lépnek fel, amelyek az avantgárd 
irányok nemzetközi terjedését befolyásolják:

aj A politikai változások, a világ technikai fejlődése, sok demográfiai tényező hatására az egyik 
országból a másikba költöző, a több országban dolgozó, a nemcsak anyanyelvükön író művészek 
száma nagymértékben megnő. Ismeretes ebből a szempontból az École de Paris szerepe -  a XIX. 
század végétől fogva a Franciaországban dolgozó írók, festők, szobrászok száma felszökött, 
az avantgárd irányok egyik bölcsője Párizs, de úgy, hogy részint a Párizsban élő idegen szár
mazású művészek alkotják (Picasso, Modigliani, Pougny, Chagall, Soutine a festészetben, J. 
Moréastól Herediáig, Apollinaire-től Miloszig terjedő sor a lírában). Egy másik ilyen kohó a volt 
Osztrák-Magyar Monarchia területe, a sok egymás mellett élő nép, egymással érintkező kultúra 
módot adott gondolatok, irányzatok, áramlatok terjedésére,-s a többnyelvűség, a több nyelven 
írás, a több kultúrában gondolkodni tudás, az első világháborúra következő évek politikai esemé
nyei a művészet körében is népvándorlást idéztek elő. A kelet-európai zsidóság vándorlása, 
szétszóródása egy további oka e művészet terjedésének, -  és annak, hogy a kornak főleg képző
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művészetében oly gyakoriak az orosz, litván, lengyel, román vonatkozások (Soutine, Chagall, 
Kandinsky, Zadkine stb.).

További következményként a 20. században s elsősorban az avantgárd irányzatoknál vagy azok 
előzményeinél megjelennek a több nyelvű írók (Ivan Goll, Tristan Tzara, Michel Seuphor, Ilarie 
Voronca, Samuel Beckett). A több országban dolgozó -  több kultúrát egyesítő -  művészeknek 
képzőművészetben és zenében még nagyobb a sora.

b) Az avantgárd irányok legtöbbje eltökélten, programszerűen volt internacionalista, akartan 
lépett ki a nemzeti irodalom keretei közül. A Dada valóságos német-francia szimbiózison alapult, 
-  s mindezeken felül román származású „alapítói” is voltak. — Szinte szimbolikus, mindent átölelő 
és birtokbavevő gesztusával, Ivan Goll antológiájának címe: Les cinq continents (1921). De Torre 
könyve első kiadásának előszavában így kiált fel: „Nuestra mirada perfora las fronteras y enlaja 
plurales horizontes.” (1923) Az avantgárd irányok legtöbbje szervezetileg is igyekezett nemzet
közivé válni, -  rokonokat, társakat találni más országokban, filiálékat alakítani. Elég, ha egy-egy 
20-as évekbeli folyóirat, a holland De Stijl vagy a Sturm hátlapját megnézzük — láthatjuk, hogy 
számon tartják, hirdetik a más ország csoportjait. (A pármai Rovente-től a zágrábi Zenitig, a ro
mán Contímporanultól a prágai Diskig, a Bécsben magyarul megjelenő MA-tól a belga La Vie 
des Lettres et des Arts-ig.) A Der Sturm X III. 3. száma a „La jeune France”-nak van szentelve, -  
s francia nyelven jelenik meg, közvetlenül a világháború után, élén Tristan Tzara Le Coeur à Gazá
val. A jugoszláv Zenit (Ljubomir Miciccsel az élen), az Esprit Nouveau Franciaországban, a De 
Stijl, majd az i 10 Hollandiában, a 7 arts Belgiumban célul tűzték ki, hogy nemzetközi együttműkö- 
désthozzanak létre,-s ezt írók és festők, tudósok és építészek közt is. A szlovák DA V legelső számában 
magyar nyelvű cikket közöl a magyar avantgárd vezetője, Kassák Lajos tollából; Kassák Lajos 
folyóirata, A Tett az első világháború kellős közepén, 1916. aug. 1-én tüntetőleg „Internacionális 
szám”-ot ad, benne orosz, francia, belga, olasz, angol, szerb művészek rajzával, írásával; a Ma, 
az Aktion és a Sturm könyveit a magáéval együtt hirdeti. A tudatos nemzetköziségnek ez a szán
déka abban is realizálódik, hogy egy-egy iskola vezetői körutakat tesznek más országokban, igye
keznek csoportokat alakítani; Marinettit „Európa koffeinjének” nevezték, számtalan országban 
járt, Japánig küldött könyv-csomagokat; Breton és általában a szürrealista mozgalom ilyen irányú 
tevékenysége közismert; az 1930-as évek elején pl. a cseh és francia, szerb és francia szürrealisták 
között szoros kapcsolat, közös akciók jönnek létre.

A nemzetközivé válást elősegíti a 20. században a világ általános „nyitottá válása”, s olykor 
azonos társadalmi-politikai jellegű problémák jelentkezése, -  és szűkebben : a hírközlés egyre fo
kozódó gyorsasága, az utazások mindennapossá válása, a sajtó, majd a rádió közvetítő szerepel, s 
mindenekelőtt a film ízlést, stílust, ismeretet terjesztő funkciója.

Az avantgárd irányok nemzetközivé válása, nemzetközi terjedése természetesen alakítóan vissza
hat ez irányok természetére a maguk eredeti helyén is, színezi, alakítja, tanulságokkal telíti, 
árnyalja, gazdagítja őket. Valóban : velük kapcsolatban beszélhetünk, ahogyan Harry Levin teszi, 
„International Style”-ről. (A nemzetköziségnek ez a programatikussága, a terjedésnek ez a gyorsa
sága természetesen nemcsak az avantgárd irányokra jellemző.)

c) Végül: 20. századi irányokról lévén szó, az egymásra hatásban, a terjedésben az eddigieknél 
is nagyobb szerepet kell tulajdonítanunk a divatnak, az utánzásnak, a lépéstartás, a korszerűség 
igényének. A jó és rossz irányú sznobizmus, a jólértesültség, a divat megannyi szempontja is közre
játszik ez irányzatok alakulásánál; s ha egy-egy nemzeti irodalomban egy avantgárd irányzat 
megjelenését vizsgáljuk, gondosan el kell választanunk (s ez gyakran nem könnyű feladat), mi az, 
amit belső szükségletek diktálnak, mi az, ami pusztán a jólértesültség, egy-egy nemzettel való 
lépéstartás igénye.

B) Az összehasonlító irodalomtörténetnek egyik nyitott kérdése az avantgárd áramlatokkal kap
csolatban: mi az eredőhelyük, honnan indultak útjukra? Két vélemény nyilvánul meg vitáinkon 
evvel kapcsolatban : az egyik szerint az avantgárd áramlatok eredőhelyei azok az országok, ame
lyek a 19. sz. végén, a 20. sz. elején társadalmi fejlődésükben hátramaradottak, gazdasági és kul
turális téren megrekedtebbek voltak, ahol tehát a művész-értelmiségi forradalom egyúttal a tár
sadalmi elégedetlenséget tükrözte. E vélemény képviselői az olasz futurizmusra, az Oroszországban 
már 1905 után induló absztrakcióra, konstruktivizmusra, szuprematizmusra (Malevics, Kandin
sky, Lissitzky) és az Osztrák-Magyar Monarchia területén jelentkező áramlatokra (Kafka, Musil, 
Trakl) utalnak. Más vélemények szerint az avantgárd mozgalmak, éppen ellenkezőleg, a legfej
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lettebb ipari társadalmakban kezdődtek, a legkifinomultabb kulturális és civilizatorikus viszonyok 
között, tehát elsősorban Franciaországban és Németországban, s Olaszország, Oroszország, Közép- 
Európa művészei hamar átvették az indítást. A kérdés nyitott.

C) Az összehasonlító irodalomtörténet számára a fő kérdés: hogyan jelentkeztek más-más or
szágokban egyes avantgárd irányzatok? Vajon egyszerű átvételről van-e szó? Ki lehet-e mutatni, 
hogy egyes országokban belső szükségleteknek felelt meg átvételük, rejtett tendenciáknak, a fejlődés 
erővonalainak? Beszélhetünk-e arról, hogy más országokban más-más jelleggel vagy funkcióval 
jelennek meg? Ha igaz, hogy az avantgárd mozgalmak mélyén a társadalom változása, az irodalom 
belső funkciókeresése, művészek új lehetőségeinek keresése áll, akkor feltételezhető, hogy azonos 
problémákkal küzdő társadalmakban azonos módon fognak fellépni ezek az áramlatok. Más fejlő
dési fokon, más irodalmi fejlődéssel bíró, más társadalmi kérdésekkel küzdő országokban viszont 
előfordulhat, hogy nem jelentkeznek, vagy megváltozott értelemmel lépnek fel, formai-nyelvi újí
tásaik más funkciót töltenek be. Mindezekre a változatokra lelhetünk példákat.

a) Az avantgárd irányok egyszerű átvétele előfeltétele a későbbi funkcióváltozásnak. Világosan 
meg lehet különböztetni olyan országokat, ahol a német kulturális hatás az erősebb, a primérebb, 
és ennélfogva az expresszionizmus terjedt el (pl. Magyarország, a horvát irodalom, az észt irodalom), 
más országokban pedig a franciás igazodás, s így a kubizmus, de főleg a szürrealizmus lett ismertebb 
(pl. a román irodalomban, a cseh irodalomban, a szerb irodalomban, egyes latin-amerikai irodal
makban, mint Peruban, Chilében, Egyiptomban), akad példa a német és orosz avantgárd irányok 
együttes hatására (a lengyel irodalomban az expresszionizmus, valamint az orosz futurizmus és 
Malevicsék szuprematizmusa). Eléggé éles különbség észlelhető az I. világháború után aszerint, 
hogy győztes vagy legyőzött országról van-e szó. A győztes Franciaországban, Jugoszláviában, 
Csehszlovákiában, Romániában inkább a francia szürrealizmustípusú áramlatok kerültek túl
súlyba, a legyőzött országokban (Ausztria, Magyarország, Németország) az expresszionizmus, 
majd konstruktivizmus különféle válfajai. Ennél a kérdésnél már nem egyszerű átvétellel állunk 
szemben, hanem bizonyos fokú funkcióváltással is, s nem is egyszerű nyelvi-kulturális hagyomány
nyal. Az expresszionizmus, a maga direktebb társadalmi aktivitásával, mélyről jövő kétségbeesé
sével inkább a legyőzött országok problémáira hangzott rá, míg a szürrealizmus a fiúk lázadásaként 
az elégedett, győztes apák felett, egy másfajta lázadást jelentett.

b) Az egyszerű átvétel ellenkezője az a jelenség, amikor szinte közvetlen hatás és átvétel nélkül, 
némileg hasonló problémák, irodalmi helyzet hatására, sajátos színnel kifejlődik egy más áramlat. 
Ilyen önálló sarjadásról van szó a közép-európaitól eltérő fejlődésű angol irodalomban. Az angol 
„modernizmus” , amely 1907 körül indul, elsősorban Ezra Pound indítására, és 1910-28 közt Eliot, 
Joyce, Woolf műveivel bomlik ki, mutat rokon vonásokat a kontinens avantgárd mozgalmaival, 
de azokhoz csak laza szál fűzi. Az angol irodalmi élet sajátos hagyományai, szerkezete és szükség
letei más formában hoztak létre azonos okú jelenségeket. (Bizonyítja ezt a szürrealizmus aránylag 
késői jelentkezése és gyors elhalása az angol irodalomban ; David Gascoyne The Symptomatic 
world-ja 1935-től való; s talán Dylan Thomas első, 1939-es verseiben lelni szürrealista indítás 
nyomát; ámbár tulajdonképpen akkor is egy „szelídített”, fegyelmezett, mérsékelt szürrealizmus
formáról van szó.)

c) Az avantgárd áramlatok jelentkezésének egyik jellegzetes formája Kelet- és Közép-Európában, 
hogy több különböző helyen született irány, sőt különböző időben jelentkezett áramlat egy másik 
országban egyszerre, együttesen, egymást erősítve jelenik meg. Az újgörög irodalomban ez a helyzet 
a futurizmussal és a szürrealizmussal, amelyek szinte egyszerre fejtenek ki hatást. A magyar iroda
lomban a futurizmus, a kubizmus és az expresszionizmus szinte egyszerre érkezik a 10-es években, 
hogy a 20-as években a dadaizmus, szürrealizmus és konstruktivizmus jelentkezzék egyszerre a 
magyar avantgardisták körében, mindkét esetben sajátos szintézist hozva létre egyes elemeikből, 
az irodalom szükségleteinek megfelelően. Ez az „egyszerre érkezés” különben sok kisebb irodalom
nak jellegzetes jelensége.

d) A leggyakoribb jelenség természetesen az, amikor egyes avantgárd áramlatok más országok
ban más funkcióval, változott módon, a más ország irodalmi fejlődésébe beilleszkedően jelennek 
meg, -  s ilyenkor az egyes áramlatok belső tartalma, eszközei is módosulnak, arányai eltolódnak, -  
a más funkció olykor más szerkezetet is hoz.

Már a szimbolizmus Franciaországon kívüli terjedésénél is a funkcióváltásnak és jelentésválto
zásnak nem egy példájával találkozhatunk. A kései szimbolizmus, posztszimbolizmus eredeti, erős
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ága fejlődött ki a század eleji osztrák vagy német nyelvű cseh irodalomban, -  olyan ág, amely a 
maga részéről egy túlérett és bomló világ szorongását, rettegését, félelmét érzékeltette, ahol a szim
bolizmus technikája még átfogóbbá vált, de a vers vagy a próza keményebbé és körvonalazottabbá. 
(Rilke, Trakl, Kafka). A magyar irodalomban a szimbolizmus éppen a századelő legnagyobb 
költőjénél, Ady Endrénél alakult át teljesen : a magyar élet, a társadalmi helyzet, a világ 
kérdései jelentek meg mitikus, nagy erejű, régiségből, a bibliából vett jelképekkel, -  a homályos, 
fátyolozott vers a homályos világ képévé vált; újfajta verstechnika alakult ki, -  s szimbolista indí
tásra, eszközökkel egy azon messze túllépő, a nemzeti élet egészét, emberi szenvedélyeket fel
kavaró, dinamikus és izgatott költészet jött létre. Funkcióváltozás következett be a lengyel költé
szetben is: a Szkamander-csoport verseiben, amint Adam Wazyk, a költő írja, a francia szimbolista 
előkép keménnyé, halálossá, végzetessé, komorrá változott.

Funkcióváltozáson, jellegcserén ment át Közép-Európában az avantgárd nem egy áramlata. 
A funkcióváltásnak egyik korai példája a Dada németországi útja ; a robbantó, kétségbeesett, szél
sőségesen nihilista mozgalomnak van egy forradalmi, egyre erősebben a konkrét politikai cselek
vésben is részt vevő ága, amely majd a 30-as években egy modern realizmus izgalmas-friss alkotó
elemeit adja (Huelsenbeck, Herzfelde, G. Grosz, O. Dix). De, mint ismeretes, a német expresszio- 
nizmus aktivista ága is ezt az utat járja. A horvát irodalomban az expresszionizmus az egész 
irodalom megújhodást hozó áramlatává lesz, — elsősorban Krleza tevékenysége folytán erősen 
szociális, sőt szocialista irányba fordul, és segít kialakítani az egész irodalom erősen társadalmi jellegű 
arculatát. A cseh és lengyel irodalomban az avantgárd áramlatok hulláma -  a cseh irodalomban 
a szürrealizmusé, a lengyelben az expresszionista aktivizmusé -  a túlzottan nemzetivé tett szim
bolista, impresszionista irányokkal szemben — a nemzetközi távlat, a szociális érzékenység kifeje
zője lett, nemzetközi aspektusa került előtérbe. A lengyelországi avantgárd egy szárnya, de főleg 
a cseh szürrealizmus sajátos, erős társadalmi érdeklődéssel telített, megőrizte társadalmi pátoszát 
és nyelvfelszabadító erejét egyaránt, -  V. Nezval műve a példa az ilyen, a szürrealizmusból induló, 
annak vívmányait felhasználó sajátosan egyéni ízű szintézisre. A cseh szürrealista csoport genezise 
is más, mint a franciáé; nem a Dadából származott, hanem egy szociális-forradalmi irodalmat 
hordozó csoportból. A román szürrealizmus mind a három nemzedékének (tehát az Ilarie Voronca
-  B. Fundoianu -  a Geo Bogza -  és a Geo Dimitrescu nevével jelezhető) konvenciók és megmere
vedett dogmák elleni lázadása idővel konkrét társadalmi elégedetlenséggé, szociális forradalmisággá 
válik. A szlovák szürrealista költők legjava -  éppen úgy, mint sok más irodalomban -  a németellenes 
nemzeti ellenzék költője lesz. Egyébiránt Tzara is, Eluard is, Aragon is többször vallottak róla: 
hogyan jutottak el-megszüntetve őrizve meg szürrealista indításukat — 1940 után az össznemzeti 
költészethez.

A magyar irodalomban ismét más a funkciója az egyes avantgárd irányoknak: az 1915-19 közti 
irodalmakban a Ma és A Tett a „forradalmi szolgálat első vonalában” állanak, „világnézeti külön- 
számot” adnak ki, a kommunizmus prófétikus hírnökei, -  a dadaizmus, majd a korai szürrealizmus 
magyarországi változata az 1919-es, levert forradalom okozta zűrzavar, csalódás kifejezése, a meg
csalt remények és az értelmetlenné lett világ megfelelője -  s világvége-víziója, káosz-érzése valódi 
vérre, valódi kínokra utal. (Kassák Lajos: Máglyák énekelnek). Voltaképpen vereségérzetből szüle
tett, az 1922-es kis-ázsiai katasztrófa táplálja és színezi az újgörög avantgárd költészetet, Kons
tantin Kavafisz, J. Szeferisz, Varvalisz és Ritzosz kétségbeesett, majd a tömegekkel kapcsolatot 
kereső líráját. A legmeggyőzőbb talán az oroszországi futurizmus példája, -  az olasz példa halvány 
indítása itt -  egy robbanásig feszült helyzetben -  csakhamar világmegváltó forradalmi energiákkal 
telítődött, és olyan irány alakult ki, amely a múlt kötelező tagadásán és a kötelező újításon és kí
sérletezésen kívül sokfajta értelmezést, egyéni megoldást tett lehetővé. Az eredetét már szinte csak 
nevében őrző orosz futurizmus a fiatal Majakovszkij számára alkalmassá vált arra, hogy a forra
dalmat előkészítő egyik irányzat legyen. Még a Rodcsenko-féle produktivizmust, de főleg a Maja
kovszkij szervezte LEF-et is fel lehet úgy fogni, mint az avantgárd művészet sajátos átváltozását,
-  az avantgárd legfontosabb találmányait akarták továbbfejleszteni, elhagyva mindazt, ami bi
zonytalan és bizarr, különcködő és anarchikus, megtartva az újat-akarás, a régit-rombolás, a 
konvenciótlanság lendületét, egy újfajta művészet kialakításának igényét, hogy a forradalmi igazság, 
az újjáéledt nép szolgálatába állítsák az így születő megtisztított művészetet. (Ez az elhatározás 
egyszersmind elválást is jelentett a szuprematistáktól.)

Tanulságos nyomon követni, hogy az avantgárd egyes vonásai, fázisai (pl. az „analitikus gro
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teszk”) hogy válnak pl. Majakovszkij érett lírájának vagy Brecht nagy korszakának is jellegzetes
ségeivé, -  de immár együtt más eszközökkel, beépülve egy szintézisbe, a forradalmi -  romboló és 
építő — mondanivaló, a totalitás ábrázolása szolgálatában.

e) Az áramlatok változásának ismét más típusával állunk szemben olyankor, ha egyes avantgárd 
irányzatok, elérkezve egy-egy más országba, ott az illető nemzeti irodalom bizonyos típusú folyto
nosságába illeszkednek, sajátos hagyományába, valamilyen tulajdonságára hangoznak rá, azt erő
sítik- s még inkább, amikor egy-egy nép sajátos folklór hagyományával találkoznak. Az avantgárd 
irányok ez esetben sajátosan nemzetivé válnak. Meg kell jegyeznem : az egyes avantgárd irányzatok 
eredő helyükön is kapcsolódnak nemzeti hagyományokhoz, irodalmi folytonossághoz; a francia 
szürrealizmusnak ezt a kapcsolódását Anna Balakian mutatta ki. Az angol modernizmusnak egyik 
alapkérdése éppen az angol és ezen túlmenően az egész emberi kultúra hagyományához való 
megőrizve-felforgató viszony. A szimbolizmusnak is azért lehetett olyan hosszú élete és nagy sze
repe egyes országok irodalmában, mert a népi hagyomány, a folklór, az illető népek költészete 
mély tendenciáihoz kapcsolódott; ez a helyzet a román irodalomban, ahol a 20. század legnagyobb 
költője, a nemrég elhunyt Tudor Arghezi ebből a nemzetien átértelmezett szimbolizmusból nőtt ki. 
Az európai szimbolizmus és a magyar népdal, népballada egységét már a 10-es években megvaló
sította Balázs Béla, -  aki, mint ismeretes, Bartók Béla egyes műveinek szövegét írta. Az oroszországi 
avantgárd egyes irányzataiban és műveiben is fellelhetni a népi sajátságokat, a nemzeti s népi 
hagyományhoz való kapcsolódást: Kandinsky indulása, I. Punyin első korszaka, Chagall egész 
útja s Majakovszkij költészete vall róla : a mesésnek, a tündérinek, a képzeletnek játéka, a szen
vedélyesség és fékezhetetlenség és ugyanakkor a filozófiaira való hajlam, -  a nagy összefüggések 
keresése jellemzi, színezi, alakítja az oroszországi avantgárd termékeit. A román Lucien Blagánál 
az avantgárd (német expresszionista) indítások a nemzeti tradíciókkal harmonikusan olvadnak 
egybe. A finn avantgárd termékei sodrában született művek (Hellaakoski, Mustapää, Juvonen 
verseiben) is hagyomány-klasszicitás és újítás ilyen egyensúlyát mutatják; s az újgörög avantgárd 
költői szabadon merítenek szavakat, sorokat, szimbólumokat a görögség évezredes kultúrájának 
legkülönbözőbb rétegeiből, formai, nyelvi kincseiből, s különleges hatást érnek el ezek új szintézisű 
összeolvasztásával.

Az avantgárd áramlatok népivé-nemzetivé válásának legvilágosabb példáit a spanyol, illetőleg 
az afrikai-antillai irodalmakban figyelhetjük meg. Még ha nincs is közvetlen mozgalomszerű kap
csolat a francia szürrealizmus és Garcia Lorca vagy a német expresszionizmus és Pablo Neruda 
közt, — kétségtelennek tűnik, hogy a modern képtechnikának és a népi élet mélységeinek, asszociatív 
szerkesztésmódnak és népdalnak, tudattalan-tudatos egymásbajátszásának és a népi élet mélységei 
megidézésének az egysége, a metafora használatának az a módja, amelyet pl. Lorca Cigányromán
caiban, R. Alberti korai verseiben szemlélhetünk, az avantgárd, a szürrealizmus és az ultraismo 
átalakító-átalakított hatásának példája. S ugyanígy: ismeretes tény, hogy a francia szürrealizmus 
az 1930-as évektől kezdve felszabadítón, átalakítón hatott egyes afrikai népek, s antillai kultúrák 
népére, irodalmára; a kubai irodalomban Guillén, Carpentier, a francia nyelvű antillai irodalom
ban Aimé Césaire pályája jelzi ennek a hatásnak útját. A jelen elutasítása, az uralkodó kultúra 
hazugságainak leleplezése, a mélységekre való apellálás, az új értékek keresése a négritude, a néger 
jellegzetesség tudatosítója lett, segített -  ellentétben a hivatalos, konzervatív irodalmisággal is -  
megfogalmazni s érvényre juttatni a sajátost, az eredetit. Az Én eredeti forrásait az ősiben, a népben 
vélték megtalálni. S habár a későbbiekben javítani is kellett a négritude ilyen megfogalmazásán, 
és a történelemből született ember, a társadalomban formálódó afrikai képét kellett felfedezniök, 
az összehasonlító irodalomtörténet szempontjából mégis jelentős a hatásnak ezt a specifikusan 
nemzetit, ősit, sajátosan új minőségűt előhívó volta. Ugyanígy ébresztette a brazil önálló valóság, 
sőt az indianita tudatára a brazil szürrealizmus az irodalmat.

Hadd tegyük mindehhez hozzá: az irodalmi áramlatok hatásának sajátos példájaként ez a 
részint vagy teljesen az avantgárd irányok által befolyásolt népibb változat -  jelentős alkotók 
művén keresztül -  ismét visszhangot vert azokban az irodalmakban, ahonnan a hatások kiindul
tak, s ismét új áramlatokat termékenyített meg: egy Lorca-típusú „népi szürrealizmus”, egy Rilke- 
Trakl-vagy Kafka-típusú posztszimbolizmus, egy nezvalian átértelmezett poétista szürrealizmus, 
egy Ilarie Voronca egyéniségén és a román hagyományon átszűrt expresszionizmus termékeny 
talajra talált, folytatókra és követőkre.

f )  S ez már figyelmeztet arra, hogy 10-20 év távolságban egy-egy avantgárd irány keletkezési
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idejétől, ugyancsak az iránynak lényegesen változott, módosított, alakított formájával lehet dol
gunk, gyakran változatával, amely eredeti formájából csak bizonyos poétikai, technikai vívmányo
kat, formaeszközöket, eljárásokat, esetleg műfajokat hozott magával, programjában, tartalmi tö
rekvéseiben, filozófiai, politikai megalapozásában azonban erősen változott. A németországi exp- 
resszionizmus kezdetei idején elsősorban az ember belső megváltoztatásáért küzd, -  az első 
világháború után több ágra szakadt -  egyik ága erős társadalmi érdeklődésűvé, töltésűvé lesz, 
ennek az aktivista ágnak tevékenysége lassan-lassan átalakult, és a szocialista irodalom egy sajátos 
színű része lett, -  az expresszionizmus egy másik folytatása szinte saját tagadása, a Neue Sachlich
keit, a maga iróniájával, akart lefojtottságával, mindazokkal a műfajokkal, amelyeket megteremtett. 
A Musikblätter des Anbruchs hasábjain, 1920 körül még együtt szerepel Wiesengrund-Adorno és Z. 
Nejedly, -  útjaik később válnak el. A 20-as évekbeli német aktivista expresszionizmusnak -  főleg 
a drámának, Reinhard Goeringtől Tollerig, Georg Kaisertől Fritz von Unruhig -  lázító, öntudatra 
ébresztő, háborúellenes — humanista hatása, kisugárzása volt egész Közép-Európában (s maradt 
a nácizmus sötét esztendei alatt). Még az első világháború előtti absztrakt Ember-kultusz, Werfel, 
О Mensch-ének folytatása is harcos humanista programmá vált ezekben az években; Ludwig 
Rubiner könyvének a címe, Der Mensch in der Mitte, egy egész generációnak lett hitvallása.

Oroszországban (de Európában másutt is : Hollandiában, Németországban) egyre erőteljesebben 
fordultak az expresszionista, futurista, dadaista indítású törekvésektől az ún. konstruktivizmus és 
főleg annak folytatása, a LEF felé, amely sokszor vitatható, sokszor utópikus módon, de racionalis
tábbnak tűnt, tény- és tárgyszerűnek, az anyaghoz illőnek, józannak; amely egy új társadalom 
újfajta művészetét akarja felépíteni, a puszta rombolás helyett építeni akart. A konstruktivista 
törekvéseknek azután széles körű visszhangjuk volt mindazoknál az avantgárd áramlatoknál, mű
vészeknél és csoportoknál (mint a magyar, lengyel, cseh avantgárdnál), akik művüket a munkás- 
osztállyal, egy új társadalom építésével kapcsolták össze; így pl. a román avantgárd folyóiratai 
1924 után egyre inkább a konstruktivista elemeket vallják (75 HP, Integral, Punct); a magyar 
avantgárd vezetője, Kassák Lajos, 1924 körül hirdeti meg ezt az építő jellegűnek érzett irányt, 
szembe is fordulva egyúttal a dadaizmus, expresszionizmus már túlszubjektívnek, lírainak érzett 
megnyilvánulásaival.

„A konstruktivisták -  írja Kassák -  az új szociális embertípust képviselik. Filozófiájukban a tör
ténelmi materializmus hívei, az emberi harcok értelmét a szociális forradalomban látják, a művé
szetük formanyelve a geometria és matematika rendszerén alapul.”

Azok az irodalmi törekvések, amelyek a 20-as évek Oroszországában felléptek — s amelyek az 
avantgárd törekvésekre is alapozódtak - ,  avval biztattak, hogy élet és művészet, mindennapok és 
alkotó távolsága valóban megszűnt; a ROSTA-ablakok ennek az egymásra találásnak voltak szim
bólumai. A cseh avantgárd körében, a lengyel Krakkói Körben egyaránt kialakultak e konstruk
tivista-szürrealista szintézisnek alapvonalai — a költő munkás képével, a jövő ideális-geometrikus 
rajzával. A német expresszionizmus indításaiból, sokban elfogadva és átalakítva azokat, sokban 
ellenük küzdve nő ki Brecht műve, amely már ez irányokon messze túlmenően egy új kor drámáját 
teremti meg.

S általában: a 30-as évek fordulóján az avantgárd irányok történetének hármas fordulóját, 
hármas típusú átalakítását figyelhetjük meg : megszűnés, továbbfolytatás vagy sajátos klasszicizá- 
lódás formájában.

A fentiek alapján egyes irodalmak 20. századi fejlődésének-az avantgárd irányzatok szempont
jából vizsgált -  különféle modelljeit állíthatnék fel. E különféle fejlődésmodellek vizsgálata annál 
fontosabb, mert hajlamosak lennénk egy-egy irodalmat teljesen azonos módon fejlődöttnek látni, 
így van olyan irodalom, amelynek 20. századi fejlődése elsősorban az avantgárd irányok egymás 
után következő, egymást erősítő vonulatára épül -  ilyen típusú sokban a francia vagy a cseh iro
dalom - , más fejlődéstípust képvisel a magyar, ahol különféle avantgárd irányzatok egy erőteljes 
ágát képviselték az irodalomnak, de csak az egyiket, mert mellette és előtte a realizmus különféle 
változatai éltek s fejlődtek, alakultak tovább, -  az avantgárd eredményei pedig átalakulva, e 
realista hálózatba illeszkedtek, sajátos szintézist alkotva. Ismét más irodalmakban mindvégig 
a szimbolista, posztromantikus vagy újklasszista irányok a jellegadók (pl. az észt). Végül: van az 
irodalmak fejlődésének olyan típusa, mint pl. a szovjet irodalmak, ahol az avantgárd mindvégig 
mellékes szerepet játszott, epizód volt csupán, előzmény, amelynek eredményei felszívódtak a fő
áramba, ahol az irodalom egésze hagyományos vagy új típusú realista eszközökkel fejezte ki magát.
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Az előbbiekben mái' többször kellett használnunk a szintézis, átalakulás, beolvadás fogalmakat, 
-jelzéséül annak, hogy egy adott történelmi időponttól, 1935-től kezdve az avantgárd irányok 
egésze más képet mutat, mint annakelőtte, -  hogy másról van szó, hogy fel kell vetnünk ez irányok 
hozadékának problémáját.

4. Befejezésül tehát arról, hogyan látom az avantgárd első nagy hullámának végeredményét, 
fejlődési irányait, -  mai szempontjaink szerint mit jelentettek a világirodalom folyamata egészének 
szempontjából, mit hoztak, mivel gazdagítottak minket?

Még egyszer arról a bizonyos szintézisről: úgy tűnik, 1935 körül egy bizonyos lehiggadás, meg
állás, szintézis következett be az európai irodalmak legtöbbjében, olyan állomás, amely felhasz
nálva az avantgárd lázas korszakából az eszközöket, formákat, technikát, mindazt, amiben új 
távlatot nyitottak és új utakat mutattak, integrálta azokat egy nagyobb összefüggésbe, az irodalom 
realista hagyományai rendszerébe, vagy még inkább: eredményeiket a 20. század elején kialakult 
bonyolultabb, áttettebb, intellektuálisabb jellegű realizmus eszközei közé iktatta. A művészek meg
tértek az avantgárd vándorévei után -  egy harmonikusabb, építőbb művészethez. Malraux és Gide, 
Auden és Spender, Brecht, Nezval és Guillen, Nazim Hikmet és Machado, Bruno Jasienski és 
Laco Novomesky, Rafael Alberti és Paul Eluard, Pablo Neruda és József Attila e korszak
beli művei, a Guernica Picassója és a Concerto Bartókja példái e szintézisnek. Ez a szintézis 
erős politikai és kornyomás alatt jött létre: az uralomra jutó fasizmus, a fenyegető háború ár
nyékában és ellene is, az avantgarde illuzionisztikus-szubjektív filozófiája elvetésével.

Ám ez a szintézis nem volt hosszú életű, ez az egyensúly vajmi labilisnek bizonyult. A politika és 
a kor erői törték szét, igaz, háborúk és igazságtalanságok, apokaliptikus rettenetek, -  de az, hogy 
széttört, s hogy 1943, majd 1945 után megkezdődött az avantgárd második hulláma, jelzi, hogy 
irodalom és közönség, művészet és tömegek közti szintézis a legtöbb országban nem valósult meg 
mégsem. Vannak országok, helyek, ahol a szakadék ma már áthidalhatatlannak tűnik. Az avant
gárd története befejezés nélküli, le nem zárt fejezet.

Annyi kétségtelen, hogy az avantgárd irányzatok, akár az első, akár a második hullámra gondo
lunk, s akármelyik modelljét tekintjük az irodalmi fejlődésnek, fontos, integráns részei a század 
irodalmi fejlődésének. Integráns, de távolról sem egyedüli részei. Már időben sem: a „modern 
age”, az új irodalom kibontakozása a maga egészében Európában 1880-1890 körül megy végbe; 
és a 20. század irodalmának is ugyanilyen, sőt sokban fontosabb áramlatai például a realizmusból 
kinövő irányok : a plebejus-paraszti jellegű realizmus vagy naturalizmus, a maga különféle vál
fajaival, vagy az intellektuális-realista irányzatok, — általában a humanista realizmus változatai 
(amelyeket például egy du Gard, egy Thomas Mann vagy Hemingway nevével jelezhetni).

S ha eszmei-világnézeti töltés szempontjából vizsgáljuk át a 20. század irodalmának térképét, 
akkor a humanista elkötelezettségű irodalom mellett ott a szocialista irodalom sok áramlata, -  
végső állomásként a szocialista realizmus. Mindezeknek nem ellentéte, -  hanem előzménye, olykor 
alkotóeleme az avantgárd irányok sok vívmánya, eszköze, s így az avantgárd irányok talán nem is 
önmagukban válnak jelentőssé, hanem mint indítók. Lehetőségekre figyelmeztettek, irodalom, mű
vészet új létformáját, új eszközeit próbálták felrajzolni, alkotók s nem-alkotók újfajta viszonyáról 
gondolkoztak. A kész, kiérett művészi eredmények, maradandó művek értékelése minden nemzet 
irodalomtörténetének egyik vitatott kérdése.

Ügy tűnik, különösen a mai, második avantgárd hullám tükrében , hogy a művészet, de különösen 
az irodalom területén sok országban az új létfeltételek még nem alakultak ki, -  bárhonnan is te
kintjük, a nouveau roman hulláma az irodalom fogalmának mély válságát jelzi. Más társadalmi 
rendszerű országokban viszont kialakultak, másutt most vannak kialakulóban olyan új formák, 
megoldások, amelyek harmóniára utalnak, amelyek az irodalom fogalmát, meghatározását talán 
mélyen módosítani fogják, — s amelyek megteremtésében bizonyos része van az avantgard-moz- 
galmak kezdeményezésének is.

De vannak területek, ahol az avantgárd kezdemények még tartósabb eredményekhez is vezettek : 
s ezek a tulajdonképpeni irodalomtól távolabb álló másodlagos területek. Elsősorban a film — 
amelyről több ízben kimutatták, hogy esztétikájának forrásvidéke a szimbolizmusban gyökerezik, 
hogy képtechnikája, gyakorlata mennyit köszönhet a kubizmusnak, s főleg az expresszionizmusnak 
— Griffith s Eisenstein ilyen irányú kapcsolódása ismert. Jean Cassou szerint a festészet, zene, iro
dalom elhagyott templomai helyett a képzelet, a művészi teremtőerő a filmben kapott helyet, -  
Walter Benjamin arról ír, hogy a dadaizmus voltaképpen azokat a hatásokat próbálja festészeti
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és irodalmi eszközökkel elérni, amelyeket ma a közönség a filmben keres. A film ma -  gyakran 
vulgarizált formában, gyakran cllaposítva -  örökíti tovább a századcleji avantgárd irodalom és 
képzőművészet kezdeményeit, gyakran olyannyira klasszicizálva is őket, hogy a második avantgárd 
már ez ellen lázad. De maradandó eredményei születtek az avantgárdnak a színház területén is. 
(Piscator műve, a német expresszionista formából kinövő új formák: a népszínpad, a mozgás
kórus, a szavalókórus vagy a lengyel színház : St. I. Witkiewicz darabjai, Leon Schiller koncepciója).

Ugyanilyen kettősséget, a primérebb művészet, az avantgárdot hordozó művészet helyett az 
eredményeknek más területen való felbukkanását figyelhetjük meg a képzőművészetben is. Talán 
a festészet félszázados útja még nem értékelhető végérvényesen és megnyugtatóan, de a fotóművé
szet, a montázs, megújult, és az új típusú köztéri és emlékműszobrászat már megszületett, olyan mű
vészet, amely a kubizmus, a konstruktivizmus, expresszionizmus tanításait magasabb, célszerű szin
tézisbe foglalva örökíti tovább. Maradandó, nagyszabású művek, eredmények születtek az építő
művészetben, századunk e talán legreprezentatívabb műnemében. Városainkban, falvainkban álló 
épületek, új városegyüttesek s terek -  Nervi, Le Corbusier műve és indítása — formájukkal, ele
meikkel, új típusú harmóniájukkal, színeikkel az eddig egyetlen érvényes választ adják technika és 
művészet, funkció és esztétikum, új közönség és művész viszonyára. Az új építészet kapcsolódását 
a képzőművészeti, irodalmi avantgárd mozgalmakhoz — a Bauhaus és a De Stijl, az orosz konstruk
tivisták (Malcvics-Tatlin) közvetítésével -  jól ismerjük. S ilyen megoldás, ilyen eredmény jellemzi 
a mindennapi életünket mindinkább meghatározó iparművészet, belső berendezés, reklám meg
oldásait, olyan feltételek mellett, ahol az új formák a fogyasztók igényével össze tudtak találkozni. 
Sajátos útja a művészetek fejlődésének : de Apollinaire álma egy végtelent s jövőt idéző művészetről, 
a kubisták térkísérletei, az expresszionisták lendülete ma, 1967-ben leginkább a mindennapi élet 
tárgyaiban és épületeiben lelt folytatóra.

Válogatott bibliográfia
M. Bakos: O. literárnej avantgarde, Litcraria, Studie e dokumenty, 9. 1966, Bratislava 
Anna Balakian: Literaty Origins of Surrealism. NY, 1947.
Barta János: Avantgarde. Alföld, 1966. 1-3.
Walter Benjamin: Das Kunsttheorie im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit (éd. Suhrkamp. 1965.)
R. Brinkmann: Expressionismus -  Probleme. Litwis u Geisteswiss, 1959., 1960 
Béládi Miklós: Kassák Lajos költészete. Kritika, 1966. 12.
Kv. Ghvalik: A modern művészet, (magyarul: Valóság 1967. 8.)
Robert L. Delevoy : Dimensions du XXe siècle. 1900-1945. Genève, Skira, 1965.
L. Dobossy : Quelques remarques sur le surréalisme. Acta Litt. Ac. Sc. Hung., 1967 (IX) pp. 215-226.
Francastei, P.: Art et technique. Paris, Les Éd. de Minuit, 1956.
Hauser, Arnold: Sozialgcschichtc der Kunst u. Literatur II. München, 1958.
G. Huguct: L’aventure Dada. Paris, 1957.
Illés László: Régi viták az avantgarderól. Kritika, 1963. 2.
H. L. C. Jaffé: De Styl 1917-1931. Der niederländische Beitrag z. modernen Kunst. Ullstein, Wien, 1965. 
Király István: A modernizmusról. Kortárs 1958. 12. sz. 910-921. 1.
Kofler, Leo: Zur Theorie der modernen Literatur. Neuvied, Luchterhand, 1962.
H. Levin: Refractions. NY., Vint. Press 1966. pp. 271—296: What was modernism ?
H. Mayer: Rückblick auf den Expressionismus. ND Hefte 112. Jahrgang 13, Heft 4.
Mario de Micheli: Le avangardie artistichc del Novecento, Milano, cd. Schwarz, 1959.
M. Nadeau: Histoire du surréalisme.
Nina Pavlovina: Expresszionizmus és realizmus. Voproszi lityeraturi. 1961. 5.
G. Picon: Le style de la nouvelle littérature (Encycl. de la Pléiade, Hist, des Littératures 2., P. 1956. 185-234.)
H. Read: The Philosophy of Modem Art. London, 1950.
Rényi Péter: Az avantgardetől a korszerű alkalmazott művészetig. Kritika, 1967. jan.
Hans Richter: Dada-art et anti art. Bruxelles. Ed. de la Connaissance, 1965.
Walter H. Sokel: Der literarische Expressionismus. München, Langen -  Müller, 1959.
Wylie Sypher : From Rococo to Cubism. NY, Vintage Books 1963.
Szabó György: A „groteszk” típusai az avantgardeban. MTA I. OK. XXI. 293-310.
Guillermo de Tőrre: História de las literaturas de vanguardia. Madrid, 1925. Madrid, 1965 (Éd. Guadarrama) 
Gy. M. Vajda: Le philosophie des formes expressionistes. Acta Litt. Ac. Sc. Hung., 1967 (IX) p. 195-219.
A. Wazyk: Similitudes et différences. Preuves, juin 1967. pp. 22. sqq.
Avantgarde. Geschichte und Krise einer Idee Bayer. Akad. d. Schönen Künste, München, 1966.
Les sources du XXe siècle. (Musée Nat. D’Art Moderne, Paris, 1960-Cassou, Argan, Pevsner cikkei)

A Helikon 1964. 2-3. száma.

13



HANKISS ELEM ÉR

A népdaltól az abszurd drámáig

-  Az irodalmi kifejezésforma egy alapvető strukturális mozzanatáról -  

1. Az első hipotézis

Akárcsak a természettudományok, az irodalomtudomány is arra törekszik, hogy lehetőleg minél 
kevesebb és minél egyszerűbb törvényszerűségre redukálja vizsgálatának tárgyát, vagyis ebben az 
esetben: az irodalmat. A rendszeresen folyó kutatások eredményeképpen sikerült, az elmúlt év
tizedek során, egyre egzaktabban meghatározni a művészetek alaptörvényét: a valóság dialektikus 
tükrözésének és újrateremtésének elvét, -  olyannyira, hogy a legutóbbi években a kutatók figyelme 
már mindinkább azok felé a közös néven módszernek nevezhető sajátos törvényszerűségek felé fordult, 
amelyek nem általában a művészet, hanem csupán egy-egy művészeti ág sajátos valóságábrázolá
sát, formavilágát határozzák meg.

A marxista irodalomtudomány eleddig elsősorban a módszer változó mozzanataival foglalkozott, 
azt vizsgálva, hogy a különböző korok társadalom-, eszme- és irodalomtörténeti erői hogyan, milyen 
áttételek, törvényszerűségek útján jutnak érvényre s határozzák meg végül a létrejövő irodalmi 
alkotás mibenlétét, jellegét. Vannak azonban a módszeren belül olyan állandó törvényszerűségek, 
amelyek m inden író, irányzat és korszak műveiben jelen vannak, mégpedig lényeges tényezőként 
vannak jelen, mert kritériumai, alapvető jegyei az irodalomnak, mint sajátos, minden mástól 
különböző kifejezésformának. Olyan mozzanatok, mechanizmusok, amelyek és kizárólag amelyek 
irodalmilag értékes szöveggé s végső fokon irodalmi művé strukturálják a kifejezésre szánt anyagot. 
Most az irodalmi módszer egy ilyen állandó strukturáló princípiumát vizsgáljuk meg.

Az irodalmi mű strukturáló princípiumai legkönnyebben a nyelv síkján ragadhatok meg, -  ért
hető hát, hogy a legtöbb kezdeményezés ezen a szinten történt. Az utóbbi évtizedekben külö
nösen a strukturalista módszerrel dolgozó kutatók értek el jelentős eredményeket, oly módon, hogy 
előbb lebontották a problémáról a tartalmi-filozófiai-esztétikai összefüggések szövevényét, s pusztán 
a formai mozzanatok síkján próbálták meghatározni az irodalmi kifejezés specifikumát, vezérelvét. 
E redukció, munkahipotézisként, az elemzés első fázisaként, jogosult; próbáljunk meg mi is ezen 
az úton elindulni, későbbre, dolgozatunk második felére hagyva annak a kérdésnek a vizsgálatát, 
hogy milyen lényegi-tartalmi törvényszerűségek rejlenek e formai mozzanatok mögött.

íme, a strukturalista-formalista kutatások konklúziói közül néhány. Az irodalmi kifejezés alap
vető specifikuma a jelek többértelműsége, vagy: magas konnotaciós tartalma, vagy: többdimenzióssdga, vagy: 
a jelek, jelsorok közötti feszültségrendszer gazdagsága.', vagy: az önmagukat jelentő jelek immanenciája, 
vagy: az a tény, hogy az irodalmi műben minden jel egyszerre áll betűszerinti és metaforikus értelemben, 
vagy: az a tény, hogy az irodalmi kifejezés deformálja, dezautomalizálja a konvencionális kifejezésfor
mákat, vagy : az, hogy az irodalmi kifejezésnek a paradoxon a strukturális modellje -  és így tovább.

Kimutatható azonban, hogy még ezek sem a végső absztrakciók. Mert mindezek, s az ezekhez 
hasonló képletek tovább redukálhatok egy mindannyiukban benne rejlő mozzanatra : az ismétlés, 
az ismétlődés mozzanatára.

Az ismétlés, ismétlődés elve már a klasszikus esztétika szép-definícióiban is gyakran felbukkant. 
[1] Ami pedig a modern irodalomtudományt illeti : az orosz formalisták már a tízes-húszas években 
rámutattak arra, hogy az ismétlés fontos mozzanata az irodalmi szövegnek. A közülök kikerült Ja- 
kobsonnak nagy szerepe volt később abban, hogy a kutatók figyelme a népköltészetben gyakori 
ismétlés-formák, a különböző parallelizmusok felé fordult, [2] s részben ezeknek a kutatásoknak, 
részben szintaktikai vizsgálatainak eredményeképp Jakobson végül arra a következtetésre jutott, 
hogy a nyelvi jelek folyamatosságának (Kontiguität) és hasonlóságának (Ähnlichkeit) állandó 
váltakozása nem csak a parallelizmusoknak, hanem általában minden költői-irodalmi jelsornak 
(dichterische Sequenz) alapvető, meghatározó sajátossága. [3] Hasonló eredményre jutott a leg
utóbbi években, egymástól többé-kevésbé függetlenül a lengyel Stankiewicz, az amerikai La űriére 
és a szovjet Lotman is. [4] Az irodalmi közlés szerintük is egyszerű bináris sorra, vagyis mindössze
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két tényező: az azonos (identical, same, similar) és a különböző (divergent, different) elemek válta
kozó sorára, bizonyos szabályok szerinti ismétlődésére vezethető vissza.

Folytassuk ott, ahol ők abbahagyták. Lássuk mindenekelőtt, igazolható-e az a hipotézis, mely 
szerint az ismétlés az irodalmi kifejezés alapvető törvényszerűsége, kritériuma.

2. Köznyelv és Retorika

A nem-irodalmi és az irodalmi kommunikációnak egyaránt a nyelv a hordozó közege. Ha az ember 
a mindennapi életben közölni akar valamit, éppúgy nyelvi jelek sorába rögzíti az üzenetét, mint 
a költő, amikor verset ír. Van azonban egy lényeges különbség a két jelsor között. A nem-irodalmi 
jelsor lineáris, vagyis másszóval: folyamatosan egymásra következő jelek sora, melyben az egymás- 
utániság a jelek alapvető, elsődleges viszonya. A dekódolásnál az olvasó tudata a sorrendben első 
jelnél indul el, folyamatosan végigsiklik a jelsoron, s mire az utolsó jelhez eljut, a közleményt meg
fejtette. Az irodalmi jelsor, ezzel szemben, nem lineáris, vagy nem csak lineáris, hanem egyszersmind 
periodikus is. Nem az egymásutániság, vagy nem csak az egymásutániság, hanem az ismétlődés is 
alapvető viszonya a jeleknek. A dekódolásnál az olvasó tudata nem egyszerűen csak végigsiklik fo
lyamatosan a jelsoron, hanem miközben halad az első jeltől az utolsó felé, bizonyos jelek, jelcso
portok arra késztetik, hogy sorrendben korábbi jelekre, jelcsoportokra visszaugorjék, megismételje 
őket, s csak azután haladjon tovább. A dekódolás itt nem folyamatos, hanem folytonosan megsza
kadó, visszaforduló, majd újra nekilendülő.

Az ismétlés jelenségét, természetesen, a köznyelv is ismeri, [5] de minthogy az ökonómia törvé
nye a köznyelvben igen erősen érvényesül, a köznyelv csak akkor ismétel meg egy-egy szót, szin
tagmát vagy mondatot, ha a közlemény megértéséhez erre feltétlenül szükség van, vagy, s pillanat
nyilag ez érdekel bennünket közelebbről, ha valamiféle nyomatékot akar adni a közleménynek 
vagy a közlemény egy részének :

„Itt van előttünk egy érdekes könyv, mely nagy sikert aratott”
-  ez egy egyszerű fogalmi közlés, s dekódolása, következésképpen, folyamatos és lineáris (a dekó
dolás irányát továbbiakban nyíllal jelezzük; azokat a szavakat, amelyek korábbi szavakra, szó
csoportokra utalnak vissza, s ezzel megszakítva az előrehaladást, ellenkező irányú mozgást indí
tanak el, visszafelé mutató nyilakkal jelöljük). Bármely pontján illesztünk is bele e mondatba egy 
ismétlést, máris emfázist, érzelmi nyomatékot kap a közlés:

„ I tt van, igen itt van előttünk egy érdekGS könyv, mely...”

„Itt van előttünk egy érdekes, egy figyelemreméltó könyv...”

„...egy érdekes könyv, mely sikert, nagy sikert aratott.”

Mondhatnánk úgy is, hogy: ezeknek az ismétléseknek a hatására átsiklott a mondat a köznyelvből 
a retorikába. Olyannyira, hogy mindjárt reá is ragaszthatjuk a megfelelő retorikai terminusokat. Az 
első ismétlés-típust, amelyben ugyanaz a szó, egy közbeékelés után, azonnal megismétlődik, gemi- 
ndtionak nevezi a klasszikus retorika; a másodikat szinonímiának, a harmadikat pedig gradationak, 
s ha az utóbbihoz hozzácsapunk még egy harmadik ismétlő tagot: ,,... mely sikert, nagy sikert, 
világraszóló sikert aratott” -  akkor már a climax elnevezés illeti meg.

Nem valami véletlen s ritka eset ez. Az ismétlés az esetek túlnyomó többségében, és törvényszerű
en, retorikussá színezi a köznyelvi mondatot. Egyszerűen azért, mert a retorikus kifejezésnek alap
vető mozzanata, lényege az ismétlés. Nem hiába sorolják a kézikönyvek a számszerint legtöbb re
torikai formulát éppen a „Figuráé per repetitionem” csoportjába, s nem nehéz meggyőződni arról, 
hogy a másik két nagy csoport, a „Figuráé per detractionem” és a „Figuráé per ordinem” külön
böző formuláiban is jelen van az ismétlés mozzanata.

S ha a retorikai figurákban benne rejlik, akkor valószínű, hogy az irodalmi formákban is kimu
tathatjuk majd. Mert a köznyelvből az irodalmi alkotás nyelvi struktúrájáig a retorika formavilá
gán át vezet az egyik út. A „retorizálás” ugyanis az esztétikailag semleges nyelvi anyag első struktu
rálása, amelyet egy újabb, egy második strukturálás emelhet, s emel gyakran, irodalmi-költői hatást 
sugárzó jelsorrá. A végletekig egyszerűsítve a dolgot azt mondhatnánk: egy egyszeri ismétlés retori
kussá, egy többszörös ismétlés irodalmivá alakíthat, strukturálhat egy nyelvi jelsort. Hogy érten
dő ez?
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3. Retorika és Irodalom

Az antilézis például, egyszerű retorikai figuraként, egymással szembeállítva ismétel meg két azo
nos vagy rokonértclmű, de ellentétes előjelű állítást (francia példát idézünk, alá írva egy hasonló 
szerkezetű magyar mondatot).

,,Je veux et ne veux pas”
(Mennék és nem megyek)

Ha viszont megkettőzzük az antitézist, vagyis kétszer késztetjük az olvasó tudatát ide-odalengésre, 
s ráadásul még e két antitézis közt is ide-odabillegést indítunk meg azzal, hogy egyenlő szótagszá
mokkal szimmetrikusan kiegyensúlyozzuk őket, akkor ez a bonyolultabb dinamizmus, ez a többszörös 
ide-odamozgás nem pusztán retorikai, hanem esetleg már költői hatást kelt :

„Je veux et ne veux pas, je m’emporte et je n’ose”
(Mennék és nem megyek, repülnék s nem merek)

Ez már Corneille Cinjének egyik híres sora. Költői értékűvé lehet tenni az antitézist azzal is, ha lo
gikailag összeférhetetlen fogalmakat ötvözünk benne össze; mert amíg az iménti példában a „men
nék és nem megyek” két tagját pillanatok alatt időrendbe sorolja a tudat, az antitézisnek azt a tí
pusát, amelyet oxymoronnak neveznek, képtelen ilyen hirtelen feloldani, megérteni, s így arra kény
szerül, hogy többször ide-odaváltson, villanjon a két ellentétes szó között, sokszorosan megismétel
ve mindkettőt:

< , ) ( _ .T = ^ .T T  . . ) (> - - •  -  ^ = )

„a távol közelében” „szép embertelenség” „a véges végtelen”
Hasonló a helyzet a chiazmus-szál, amelyben a szavak tükörképszerűen vannak egymással szembe
állítva. Retorikai figuraként mindössze két ide-odalengésre készteti a tudatot:

A-------------------------------------------A
B----------------- В

Az élet rövid és hosszú a művészet
De ha kombináljuk más szerkezetekkel, ha gazdagítjuk az ide-odalengés mechanizmusát, akkor 
költői, esetleg erősen költői hatást érhetünk el vele. Bele lehet például helyezni egy közép-cezuzás 
verssorba, s itt az egymást egyensúlyozó két félsor indít el egy újabb ide-odabillegést :

A----------------------------------------- -A
B -------------------B

„Ragyogott a szeme, az orcája égett” (Toldi sze-
V a g y : -------------------------- * 1 reime, 318)

A----------------------------------------------- -A
в----------- -в

„Gyűrűit ujjáról, nyakábul a láncot (T. Sz. 476)

Szavak helyett akár egész mondatok tükörhelyzetbe állíthatók, s ráadásul még alliterációval és bel
ső rímmel kombinálhatok:

A------------------------------------------------------Aв-----------в
„Mit tudja, hová fut? hova jut, mit bánja? (T. Sz. 335)

Kettős helyett szerkeszthető hármas chiazmus is, s ez még alliterációval is dúsítható:
л ----------------------------------------------------------------Aв-------------------------.в

c-------—c
„Kard veri a combját, vállát veri mente” (T. Sz. 354)

Vagy megfordítva: színtaktikailag két egyszerű izokolont helyez egymás mellé a költő, s az allitc- 
ráló szavakat állítja chiazmusszerű tükörhelyzetbe :

„Szügyét veri cafrang, combját veri csótár” (T. Sz. 370)
— b Z ------------ 3 --------ь  ~
a - --------------------------------------------------- - a
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Párhuzamba állítható és rímmel, alliterációval összekapcsolható két rokon értelmű chiazmus is:
A —-

[B ] — -IB]

„Ám rózsa lehervad : hervadjon el ő is ;
\

Virági lehullnak: úgy hulljon el ő is” (T. Sz. 404)

[B] —
—c

— IBI
—  A

Mondanunk sem kell talán, hogy nemcsak Arany Jánosnál, de más költőknél is jól nyomonkövet- 
hető, hogyan szerveződnek poétikai struktúrákká az egyszerű retorikai figurák. Az az egyszerű 
antitézis például, hogy

Fény és árnyék
Radnóti egyik versében két izokolonná bővül és mindkét oldalon egy-egy hasonlattal kombináló
dik:

„s szép mint a fény és oly szép mint az árnyék” (Levél a
------------------------ *------------------------------- hitveshez)

Egy másik Radnóti versben pedig még gazdagabban : hármas chiazmus-szal, alliterációkkal és egy 
kettős izokolonnal szövődik egybe ugyanez az antitézis :

A----------------------------------------------------------------------------------------------------------- A

„az árnyban a som fanyar

(Októbervégi hexameterek)

c-----------------c
ékszere villog a bokron s villog a fényben a kis füvek éle”

S hogy még egy utolsó példát említsünk: az imént idézettel rokon, alliterációval és antitézissel kom
binált hármas chiazmus a forrása, legalább is részben, annak a szép-élménynek, amely Juhász Gyu
la híres Anna-versének kezdő soraiból árad :

c--------------- -c
„Milyen volt szőkesége, nem tudom már, De azt tudom, hogy szőkék a mezők”

Fokról fokra nyomon követhető tehát, ahogy az ismétlődő mechanizmusok sűrűsödésével költői 
struktúrává, költői-esztétikai hatást sugárzó struktúrává alakulnak át az egyszerű retorikai figurák. 
Álljunk meg azonban itt. Mielőtt továbbmennénk, igazítanunk kell valamit terminológiánkon.

4. A második hipotézis

Az eddigiek során ismétlésnek neveztük az irodalmi kifejezés most elemzett strukturális mozzana
tát. Ez a terminus azonban nem fedi pontosan a leírandó jelenséget. Elemzésünk során magunk sem 
pusztán csak ismétlésről, hanem jelek közti „ide-oda váltásról” , „vibrálásról”, vagyis egy sajátos 
mozgásformáról szóltunk. A jelek maguk, természetesen, nem „mozognak”, hanem egyszerűen csak 
jelen vannak, egyszer vagy többször előfordulnak a jelsorban. Többszörös előfordulásuk, ismétlő
désük azonban mozgásra, a jelek közti ide-oda váltásra készteti az olvasó tudatát. Amikor ugyanis 
egy már érzékelt jel (A,) újra felbukkan a jelsorban (A2), akkor a befogadó tudat automatikusan 
visszavált, visszacsatol a korábbi Aj jelre, ellenőrizendő, hogy valóban azonos-e a kettő, majd e vil
lámgyors kontrol után visszavált újra az A2-re, és folytatja a jelsor dekódolását.

X X X X X x A j X X X X X X X X X X X x A j X X X X X

Vagyis a jelsoron belüli ismétlések egy vagy több ide-oda villanásra, oszcillálásra késztetik a tudatot 
két jel között (antitézis А,------ A2 ; oxymoron A,t- ='>AA. és láttuk: a retorikai figurák irodalmi
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struktúrákká alakulása során egyre bonyolódnak, sűrűsödnek, egymást keresztül-kasul szövik a kü
lönböző pólusok közötti oszcillálások.

Tisztázásra vár azonban még valami. Az, hogy mit nevezünk az oszcillálás „pólusainak” ? Erede
tileg azt mondottuk, hogy az ismétlés mechanizmusa a jelsor két azonos vagy hasonló jele, jelcso
portja közt játszódik le. Ez a meghatározás azonban hiányos, mert valójában minden költői-esztéti
kai hatás kiváltására alkalmas jel-ismétlődés két egymástól bizonyos fokig független oszcillálás típust 
indít el. Egy ,,horizontális” és egy ,,vertikális” oszcillálást. Lássunk példaképp egy rímet (a hívószót 
és a rímszót ezúttal nem egymás alá, hanem folytatólagosan, egy sorba írjuk) :

A] A2
„s szívében néha elidőz / a tigris és a szelíd őz”

Midőn A2-höz ér a tudat, hirtelen visszavillan Aj-re, s ellenőrzi, azonos-e a két jelcsoport. Megálla
pítja, hogy azonos, és visszavált A2-re. De nem folytatja még a vers dekódolását; mert a rím akuszti
kailag összekötötte a két sorvégi szócsoportot, újra vissza kell hát váltania a tudatnak Aj-re, hogy lás
sa: azonos-e szemantikailag is a két szócsoport. Az esetek túlnyomó többségében megállapítja, hogy
nem azonos. Visszavillan újra A2-re (e két ide-odaváltás a jelsor mentén történt (Aj..........A2), ezért
ezt „horizontális” oszcillálásnak nevezzük), de még mindig nem tudja folytatni a dekódolást, mert 
a kétszeres visszacsatolás eredményeképp most egy ellentmondáshoz, egy oxymoronszerű ellent
mondáshoz jutott; ahhoz, hogy két jelcsoport összefügg és mégsem függ össze, azonos és mégsem 
azonos. Ekkor a tudat néhány századmásodpercre oszcillálni kezd az azonosság és a nem-azonosság 
fogalma, fogalmi szintje között, míg föl nem oldja vagy félre nem tolja az ellentmondást és folytatja 
a dekódolást. E két fogalomnak viszont, az azonosságnak és a nem-azonosságnak nincs jele a jelsorban, 
s így ez az oszcillálás már nem a jelsor mentén, hanem a jelsoron kívül, a jelsorból kiágazva megy 
végbe. Ezért nevezzük ezt, a horizontálissal szembeállítva, „vertikális” oszcillálásnak, s egy függő
leges nyíllal jelöljük : =

t

ahol is a =  az azonosság, a ;zí a nem-azonosság fogalmát, fogalmi síkját jelöli. Az előbbi rím 
mechanizmusát ezek szerint így ábrázolhatnánk :

elidőz szelíd őz
-  i Î

7*

A vertikális oszcillálás, természetesen, nemcsak az azonosság és a nem-azonosság, hanem a legkü
lönfélébb valóság- és tudatsíkok között jöhet létre. Abban a két verssorban, például, hogy

„Bennem a múlt hull, mint a kő / Elleng a néma, kék idő” J |
egy elvont főnév rímel egy konkrét főnévvel, s így ez a rím nem csak az azonosság és a nem-azonos
ság, hanem az elvont fogalmak és a konkrét tárgyak tudatsíkja között is elindít egy oszcillálást. 
A síkok közötti vibrálás valóságos skálája figyelhető meg, többek között, a jelzős szerkezetben is.
Abban a kifejezésben, hogy: ________

szép idő
egy szemantikai síkon helyezkedik el a jelző és a főnév. Abban viszont, hogy

Szárnyas idő

az egyik szó a metaforikus, a másik a betűszerinti jelentés síkján helyezkedik el, s a dekódoló tudat 
így arra kényszerül, hogy átváltson egyik síkból a másikba. Abban a verssorban pedig, hogy:

idő”

minden szó után síkot vált a tudat, mert az „elleng” mozgás-, a „néma” akusztikai, a „kék” vizuá
lis képzetet keltő metaforája az „idő”-nek. S végül, abban a többszörös metaforában, hogy:

„köszörűn sikoltó idő”
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már meg sem határozható pontosan, hogy hány s milyen metaforikus szint között vibrál ide-oda a 
tudat; egyszerű hasonlatokra lebontva, többek között, ilyen szintek fedezhetők fel benne:
Érzékelés sík 
Vizuális
V izuális, kinetikus
Akusztikai
Reflex
Érzelm i
Szimbolikus
Szim bolikus

olyan hideg, m int a  kés 
t olyan kékes fénnyel villan, m in t a  kés

t -ben  úgy száll a  szikrázó hó, m in t a  köszörű szikrája 
A T É L I  ID Ő  , I I I t úgy csikorog, m int a  köszörűn a  kés

J t úgy borzongunk tőle, m in t a  köszörű hangjától 
úgy vág, szúr a  hidege, m in t a  kés 

I -ben  úgy szenved az  em ber, m in t a  köszörűn a kés
-ben úgy élesedik a harci szándék az  e lnyom ottakban, m int a  kés a  köszörűn

Megtalálható a vertikális oszcillálás az összes többi irodalmi forma-elemben, mikro-struktúrában, 
sőt, az egyszerű retorikai figurákban is. A példák szaporítása helyett azonban állapítsuk meg in
kább, s ez lesz dolgozatunk második hipotézise, hogy: az esztétikai-irodalmi hatás tulajdonképpeni forrása 
nem a horizontális, hanem a vertikális oszcillálás. [ 6]

A nyelvi jelek horizontális ismétlődése ugyanis önmagában s öncélúan legfeljebb unalmat vagy 
bosszúságot kelthetne a dekódoló tudatban. Azzal viszont, hogy megindítja a vertikális oszcillálást, 
közvetve forrásává lesz az esztétikai-irodalmi élménynek. Mert a szép-élmény, meggyőződésünk 
szerint, nem utolsó sorban épp az emberi tudatnak abból a síkok közötti vibrálásából, ide-oda- 
villódzásából fakad, melyet mi az imént vertikális oszcillálásnak neveztünk, -  s melyet az irodalom 
a horizontális ismétlő-mechanizmussal, a többi művészet pedig más, bár ezzel valószínűleg rokon 
eszközökkel, vált ki.

E hipotézis helyességét vagy tévességét, természetesen, csak művészetlélektani kísérletek hosszú 
sorával lehet majd bizonyítani. Ezúttal mindössze annak valószínűsítésére vállalkozunk, -  példá
inkat a legkülönbözőbb korokból, műfajokból, látszólag egyszerű s látszólag bonyolult művek kö
zül válogatva -, hogy a szép-élmény valamiféleképp összefügg az adott műben fölfedezhető hori
zontális és vertikális oszcillálásokkal. Fontosnak tartjuk e vizsgálatokat azért is, mert a műalkotás 
formális és lényegi mozzanatai közt fennálló kapcsolatokra is fényt vethetnek; míg ugyanis a horizontális 
ismétlés pusztán formai-nyelvi mechanizmus, az általa mozgásba hozott vertikális oszcillálás már 
a műalkotás tartalmi, gondolati, élménybeli lényegének a hordozója.

Könnyű volna kimutatnunk a különböző érzelmi-gondolati síkok közötti vibrálást a manapság 
sokat elemzett angol metafizikus költők verseiben, s általában az egy széthulló világ értékzűrzavará
ban küzködő, kapkodó barokk költők verseiben, vagy mai felfedezőik, az Ezra Poundok és T. S. 
Eliotok, vagy akár a felbomló világot még tovább bontó szürrealisták verseiben. Csakhogy célunk 
épp annak megmutatása, hogy a valóság- és tudatsíkok közötti vibrálás nem csupán egy-egy köl
tői irányzatnál, hanem általában lényege s forrása a költői-esztétikai élménynek, -  s ezért elemzé
sünket kifejezetten egyszerű, dalszerű versekkel kezdjük. Túlbonyolítottnak és formabontónak sem
miképp sem nevezhető népdalokkal, népballadákkal, románcokkal. Vagyis olyan versekkel, ame
lyeket az új kriticista, strukturalista irányzatok képviselői többnyire elkerülnek, mert nem tartják 
őket elég „komplex”-nek, elég ,,inklúzív”-nak, elég „ambi”- és ,,plurivalens”-nek, nem tartják őket 
„feszültségekében, „irónikus többsíkúság”-ban elég gazdagnak.

5. Népköltészet

Túlzott egyszerűségnek, naivitásnak persze nyoma sincs a népköltészetben. Sőt, ha nem volna ab
szurd, azt mondanánk: szerzőik és alakítgatóik tisztában voltak a görög-latin retorika minden csín- 
jával-bínjával; mert csak úgy hemzsegnek, például a magyar népdalokban és népballadákban, a 
klasszikus retorika figuráira emlékeztető fordulatok, mikro-struktúrák. Lássunk egy példát. Ortutay 
Gyula székely népballada-gyűjteményében a Kőmíves Kelemenné a sorrendben első ballada. Egy
szerű, már-már prózai mondatokból épül föl az egész ; egyszerű ritmus, szabálytalan időközökben 
egy-egy igénytelen rím, hasonlatnak, metaforának jóformán nyoma sincs benne, -  s mégis, ha az 
egészet elolvassa az ember, érzi : erős költői varázs sugárzik belőle. E varázs forrása : az ismétlések
nek az a gazdag ide-odavillanása, amely a ballada minden sorában kimutatható. Ide írunk most 
találomra négy sort a balladából, s az ismétlő-mechanizmusokat jelző nyilak mellé odaírjuk a meg
felelő retorikai terminusokat: Symploche

Geminatio
1. sor „Apám, édes apám, hol van édes anyám? Szinonímia
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Antitézis
Antitézis
Izokolon

2. sor „Elmaradt messzére, hazajön estére”

A*—
2—3. sor „...hazajön estére / Este es eljőve, mégsem jőve haza Chiazmus

Anadiplozisz
Antitézis

Traductio

Nem a klasszikus retorika valamiféle rejtett és titokzatos hatásáról van itt, természetesen, szó. [7] 
Hanem egyszerűen arról, hogy akárcsak a retorikában, a népköltészetben is alaptörvénye a kifeje
zésnek: az ismétlés. De tegyük máris hozzá: a jelek, jelcsoportok horizontális ismétlődése itt is, a 
népballadákban is csak eszköz, csak segédmechanizmus, s funkciója itt is elsősorban az, hogy elindítsa, 
létrehozza a tulajdonképpeni költői hatást kiváltó vertikális oszcillálást. Hogy csak egy példát említ
sünk erre a sok közül: a 2-3. sorban a „jön” ige három jelentés-sík között vált ide-oda. A reális 
állítás síkjáról („hazajön” : az anya) hirtelen átvált a metaforikus állítás síkjára („eljőve” : az este), 
majd visszavált a reális tagadás síkjára („mégsem jőve haza” : az anya). Ha nem csupán e néhány 
sort, hanem az egész balladát olvassuk egyvégtében, akkor e hármas jelentés-váltás egyben a re
mény, illúzió és reménytelenség síkjai közt is, sőt, talán a lét és a nem-lét síkjai közt is megindít 
bennünk valamiféle vibrálást.

Van a népköltészetben gyakori paralelizmusoknak egy olyan, nevezzük így: lépegető, sasszézó 
formája, amely az állandó meg-megindulás és meg-megtorpanás kettős élményét, illetve : a mozgás 
és a mozdulatlanság állandó váltakozásának, vibrálásának élményét sugározza.

L eányom , leányom! virágos kertöm be 

E ’ső raj m éhöm nek gyönge lépecskéje,

Gyönge lépecskének sárguló viasza,

Sárog viaszának fődön fu tó  füstye,

Fődön futó füstye s m enybe h a tó  láng ja ...”

Gyakran kombinálódik a magyar népköltészetben ez a szó-ismétlés egy a creticus verslábra emlé

keztető, billegő, igekötő ismétléssel, geminatióval : „Oda mene oda”, „Visszajőve vissza”, „Be is

behuzatom”, „Meg is megveretem”, -  s ezek még tovább sűrítik az indulás-megállás, mozgás-moz
dulatlanság élményének vibrálását.
Megvan a billegő szóismétlés a magyar népmesékben is, például a híres mese kezdő- és zárófor
mulákban. Megvillan ezekben is a mozgás és a mozdulatlanság ellentétpárja; a mesélő belekezd 
a történetbe, majd visszakozik, azután végleg belelendül :

„Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy...”

De ha jobban megnézzük e kezdő- és zárófordulatokat, kiderül, hogy valójában más és lényegesebb 
funkciót töltenek itt be: a művészet egyik alapvető dinamizmusát, a valóság és a látszat élményének 
vibrálását indítják el azzal, hogy egymást cáfoló állításpárokat sorakoztatnak föl egymás mellett (az 
állítást +  a tagadást — jellel jelöljük) :

+ — +
„Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét országon is túl,

+ — — + + 
túlnan is innen, innen is túl, volt egyszer egy...”

_j_ — -f-

„Arra, arra, lefelé, egy kicsit felfelé, Tiszán túl,
_|----  _f_

Dunán túl, hol a kurta farkú tarka malac túr, volt egyszer egy...”
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-  s itt, ez utóbbi példában, az Ű és az A hangok játékos váltakozása (kUrtA fArkÜ tArkA mA- 
lAc tűr), még akusztikailag is fokozza az egész vibráló hatását. Egymást cáfoló állításpárok oldják 
a valóság és a látszat vibráló káprázatává a mesék utolsó mondatait is :

+ — — +
„Mondjam, ne mondjam, úgyse hiszitek, én is ott voltam...”

„Még ma is élnek, ha meg nem haltak...”
— 4"

„Ha meg nem állt, talán még most is szalad...”

Az egyszerűség, hangsúlyozzuk újra, nem törvénye és korláta a népköltészetnek. Egyszerű eszkö
zökkel gyakran a legbonyolultabb modern verseknél is gazdagabb vibrálásokat tud létrehozni. íme 
egy példa.

M aros mellett két szép ződ ág, hajlandó,
R eá szállott két szép m adár, illendő.
Egyik m adár Angi József, illendő,
Másik m adár, Szabó K atalin , hajlandó.

A sorok szép lejtése, egyszerű párhuzamos ismétlései és ősi szimbólumai mellett a vers varázsa első
sorban a versvégi ismétlődő szavak ölelkező rím-párokhoz hasonló ide-odaváltásából sugárzik. S külö
nösen akkor kezd sugárzani, amikor a hajlandó másodszor is felcsendül, s ráeszmélünk, hogy két vagy 
több jelentés közt vibrál e versvégi szavak mindegyike: az eredeti, konkrét, s a későbbi, átvitt érte
lem közt, s árnyalataik közt. Az első sor végén ugyanis a hajlandó az ág szép hajlásának, meghajlásá
nak, ingásának vizuális képét sugallja, ahogy a két madár rászáll, -  bár benne van már a hajlandó
ság mozzanata is: a bokor mintegy hajlandó befogadni a két madarat. A második sorban az illendő 
a két madár szép illedelmességét vetíti elénk, de sugallja azt a mozzanatot is, ahogy a két madár ke
csesen rászáll: illeti, érinti az alattuk megbillenő ágat. A harmadik sorban az illendő már csak azt je
lenti, hogy illő, illedelmes, illemtudó, a negyedikben viszont a hajlandó újra megvillantja a vizuális 
képet: az ág és a leány beleegyező meghajlását, de elsősorban már az elvont jelentésre: a leány haj
landóságára utal. A négy sorvégi szó, asszociációs párjaival együtt így írható föl :

hajlandó: hajló, hajladozó, ingó, hajiingó 
illendő: illető, érintő, billenő, billentő 
illendő: illő, illedelmes 
hajlandó: hajló, meghajló.

A leg„komplexebb” műköltőnek is becsületére válnék, ha két egyszerű szó jelentés-síkjai, asszociá
ciói közt ilyen gazdag villódzást tudna produkálni. E két szó itt József Attila bravúros kontaminá
cióinak („dongó ődöng”, „rájuk locsog a sár”, „a gépek mogorván szövik”) méltó párja.

Természetesen nemcsak a magyar, hanem más nemzetek népköltészetében is ugyanilyen vagy ha
sonló szerepe van a különböző valóság- és tudatsíkok közötti vibrálásnak. Ezekre azonban itt, hely
szűke miatt, nem, csak tanulmányunk másutt megjelenő bővebb változatában térhetünk ki.

6. Költészet

Egyszerű, épp egyszerűségében szép dalként él Petőfi egy verse emlékezetünkben. Pedig valójában 
a legvakmerőbb formabontó vers is megirigyelhetné ennek az egyszerű dalocskának bonyolultan 
villodzó időviszonyait. [8] Ideírjuk a szöveget, s mellé az (ige)időket:

M egy a  juhász szam áron,
Földig ér a lába ;
Nagy a  legény, de  nagyobb 
Boldogtalansága.

Gyepes han ton  furulyáit,
Legelészett nyája.

leíró jelen

elbeszélő m últ

2 1



Egyszercsak azt hallja, hogy 
H aldoklik  babája

Fölpattan  a szam árra, 
Hazafelé vágtat;
De m ár későn érkezett,
Csak holttestet lá tha t.

I

!

drám ai jelen

(múlt)
drám ai jelen

Elkeseredésében 
M i telhetett tőle? 
Nagyot ü tö tt botjával 
A szam ár fejére.

I
I elbeszélő m últ

A különböző értékű jelen s múlt idők váltakozása, látjuk, már így is eléggé bonyolult, de még tovább 
bonyolítja az első versszak különös szerepe. Kísérletképpen megkérdeztünk többeket: véleményük 
szerint hol helyezkedik el az első strófa a cselekmény időrendjében. A következő válaszokat kaptuk:

1. Ahol van, vagyis legelöl.
2. Azután, hogy a juhász a rossz hírt meghallotta, vagyis valahol a 3. strófában.
3. A vers végén, miután már minden megtörtént.
4. Sehol, mert ez a strófa „időtlen” : időtlen jelképe a juhász sorsának, s így nem illeszthető be 

a cselekmény időrendjébe.
Ha az események logikai sorrendjét vesszük, akkor természetesen a 3. válasz a helyes. Nyilván

való, hogy logikailag csak akkor kerülhet sor a bánatos szamaragolásra, amikor már megtörtént a 
gyászeset, s a juhászlegény már fájdalmát is kitöltötte volt a szamáron. De ha ez így igaz, akkor a 
költő vajon miért nem ide, a vers végére tette ezt a történetileg ide tartozó strófát?

Valószínűleg azért nem -  s úgy látszik, a 4. választ adónak is igaza van - , mert így ez a strófa 
mintegy időtlenné lényegül át. Ha ugyanis logikai helyére került volna, akkor egy láncszem volna 
az eseménysorban. Amikor azonban kiemelte a költő az időfolyamból, s a vers elejére csapta, akkor 
mintegy megfosztotta időbeliségétől, s a juhász sorsát, életét, tragédiáját sugárzó jelképpé emelte. 
És minthogy gondolatban s akaratlanul a vers végén is fölvillan még egyszer ez a kép, az időtlen
ség élménye mintegy keretként veszi körül a vers drámaian mozgalmas, különböző cselekmény
mozzanatok és idő-síkok közt csapongó világát. A vers idő-képletét végül is így kellene hát fölírnunk :

M últ

M últ

Időtlenség

Je len

Je len
Időtlenség

Tucatjával idézhetnénk a világirodalomból olyan verseket, melyeknek az imént elemzettel rokon 
idő-struktúrája, idő-dinamizmusa van. Lássunk egyet közülük : Shelley híres Dalát.

A w idow  b ird  sate m ourning for he r love 
U p o n  a  w intry  bough ;

T he frozen w ind kept on above 
T h e  freezing stream  below.

A  téli fán  gyászolva üldögél 
egy özvegy nagy m ad á r; 

fölötte fagy leng, lassú szél, 
és lenn a  víz m egáll.

T here  was no  leaf upon th e  forest bare, A sík föld kopár, virága jég ,
N o  flow er upon the  g round , fagy já rja  á t a fát,

A nd little  m otion  in  the a ir  csönd van, csak egy m alom kerék
E xcept the  mill-wheel’s sound. suhog a  légen át.

(R adnóti Miklós fordítása)

Mi teszi olyan széppé és hatásossá ezt az egyszerű kis dalt? A rímek szokványosak; a ritmus sem kü
lönösebben igényes; az alliterációs képletek meglehetősen gazdagak. Maradnak a képek. Sok van 
belőlük, de külön-külön nem különösebben szuggesztívak. De hirtelen széppé, sugárzó látomássá 
lényegülnek át azzal, hogy egymás mellett párhuzamosan futva át-átvillannak egymásba, s meg
teremtik a vers alapdinamizmusát : Az idő és az időtlenség, a mozgás és a mozdulatlanság, a lét és a 
nemlét élményének gazdag vibrálását. Az 1. és a 2. sorban teljes a mozdulatlanság és az időtlenség,
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mert mozdulatlanságot és időtlenséget sugall, vizuálisan, a téli ág, majd a téli ágon gubbasztó ma
dár képe, s ugyanezt sugallja, hangulatilag, a halál motívuma.

A 3. és 4. sorban viszont két ősi mozgás- és időszimbólum villan föl, a szél és a folyó képe -  de itt 
e képek nem egyszerűen a mozgás, hanem a lassú, már-már elakadó, megálló mozgás élményét su
gallják. Mert a szél nem „fúj”, hanem már „épp hogy csak fúj” (kept on), s a folyó sem folyik már, 
hanem lassan jéggé merevedik (freezing). A két jelző: a „megfagyott” és a „megfagyó” (frozen, 
freezing), vagyis ugyanannak az igének múlt idejű és jelen idejű melléknévi igeneve is a már teljes 
mozdulatlanság és a még éppen-mozgás kettős élménye közti ide-oda billegés hatását fokozza.

Az 5. és 6. sorban újra a teljes mozdulatlanság és időtlenség szimbólumai következnek: a kopár téli 
erdő és a kopár, virágtalan föld.

A 7. sorban viszont mintha megindulna valami mozgás („little motion in the air”) — s ekkor
a 8. és utolsó sorban hirtelen átlényegül minden, mert az utolsó sor képe, a malomkerék suhogó 

forgása egyszerre sugározza a mozgás és a mozdulatlanság, az idő és az időtlenség élményét. Mert míg az 
egyenes vonalú mozgás (a folyó vagy a szél áramlása) az idő és az elmúlás szimbóluma, a mozdulat
lanság pedig (téli ág, kopár föld, befagyott folyó) az időtlenségé és a halálé -  addig az önmagába 
szüntelen visszatérő, vég nélküli mozgás (a kerék forgása) a mozgó mozdulatlanság, az időtlen idő, 
vagyis: az örökkévalóság élményét sugallja. Nemcsak arról van tehát itt szó, hogy a vers szépsége, va
rázsa a benne feszülő ellentétpárok szakadatlan vibrálásából fakad, hanem arról is, hogy e vibrálás 
végül az ellentétek szintézisének élményét teremti meg. A költőnek sikerült itt a mozgás és a mozdu
latlanság, az idő és az időtlenség, az élet és a halál merev ellentéteit egy költői szimbólumban fel
oldania. Valószínűleg e dialektikus mozzanatban rejlik annak az oka, hogy olyan szokatlanul nagy 
és felemelő erővel hat az olvasók többségére a vers ez utolsó sora. S hogy olyan megfoghatatlanul 
nagy költői varázsa van a hasonló szerkezetű verseknek. Wordsworth egyik Lucy dalának, például 
a Szender béklyózta szellemem-nek, melynek záróképében a halott lány mozdulatlan teste a mozdulat
lan kövekkel, sziklákkal, fákkal együtt kering, örökre, a Földgolyó forgását követve -  vagy Petőfi 
Kiskunságának, ahol az utolsó strófában felbukkanó, forgó vitorlájú szélmalmok képe vonja be az 
örökkévalóság fényével ezt a csendes, már már mozdulatlan, már-már az elmúlásba hanyatló, fá
radt tájat.

Vannak ezeknél egyszerűbb s vannak jóval bonyolultabb belső dinamizmusú versek; olyanok, 
amelyek nem egy-egy ellentétpár két pólusa közt, hanem a különböző valóság- és jelentés-síkok 
sokasága közt késztetik szakadatlan villódzásra az olvasó tudatát. E komplexitás, hangsúlyozzuk 
újra, nem a XX. századi expresszionista-szürrealista versek monopóliuma, hanem a költői kifeje
zés mindenkori lehetősége. Válasszunk egy példát Arany János költészetéből.

Azt, hogy milyen gazdag „mikro-vibrálást” lehet produkálni egyszerű ismétlőmechanizmusok
kal, már korábban, a retorikai és poétikai figurák elemzésekor láthattuk. Emlékeztetőül álljon itt 
még egy szép szerkezet, egy gazdag alliterációs képlettel, homofóniával és szinonimiával kombinált 
chiazmus ; az Ágnes asszony egyik strófájából :

A---------------------------------------------------------- -A Chiazmus
_____B~~ ~“B______ Szinonimia

„Liliomról pergő harmat, / Hulló vízgyöngy hattyú tollán”
i—! '---------!----1--- - I J -------- I Alliteráció

---------------- j------------------ és Homofónia

Arany mindig bravúrosan bánt a nyelvi eszközökkel, -  de legjobb versei azok, amelyekben nem 
pusztán nyelvi-formai elemek, hanem alapvető emberi magatartások, alapvető emberi lét-élmények 
feszültsége viliódzik. Ilyen egyik legszebb kései verse, a Natúrom furcá expellas című szonett.

Gyermekkoromban felköték 
A színben egy nagy tökharangot,
Amely ugyan nem ada hangot,
De máskép vígan müködék;
Megvolt a súlya, lódulása,
Kötelét hogy jól visszarántsa 
S vele a kis harangozót; -  
Szóval : csinált kommóciót.
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„No, mondanám, majd ha nagy leszek, 
Valódi harangot veszek 
És azt egész nap kongatom 
Saját kényemre, szabadon.” 
így kongatom most untalan 
E verseket -  bár hangtalan.

Az első 12 sorban csak a humoros kifejezésmód kettőssége: az egyszerre értéknek és értéktelennek 
látás (tök — harang), az egyszerre meghatódás és mosolygás kettőssége vibrál. Amikor azonban az 
utolsó két sor is elhangzik, e szelíd lüktetés helyett egyszeriben valami egészen különös villódzás 
indul meg a vers két képe : a tökharangot kongató kisfiú és a verseit kongató költő képe között. S ez már 
valóban az Arannyal kapcsolatban sokat emlegetett Baudelaire-versek villódzása. Honnan 
e hatás?

Valószínűleg onnan, hogy körvonalaiban pontosan egymásra illik a két kép, megvan minden 
mozzanatnak itt is ott is a maga megfelelője, -  csakhogy itt helyénvaló a szó: valami démoni 
kettősséggel, kétarcúsággal, minden mozzanat mást: pontosan önnön groteszk ellentétét sugározza a két 
szembenálló képben. Az, hogy a harang hangtalan, az a gyerekkori képben csak mulatságos; az 
öregkori képben viszont már: fájdalmas. Amott csak azt jelenti, hogy nincs hangja, -  itt azt is, hogy 
nem hallja senki. Ott, a tökharang, a gyerekkor kedvesen hiú vágyainak, terveinek, -  itt a hiábavalóságnak 
és a magánynak a szimbóluma. O tt a vágynak még van jövője: „majd ha nagy leszek, Valódi 
harangot veszek”, -  itt már nincs, mert a valódi harang, a vers is néma. Ott az „egész nap konga- 
tás” a boldog s vágyott beteljesülést jelenti, -  itt a néma versek „untalan” kongatása már görcsös 
kényszer, céltalan robot. S ha a „máskép vígan működék” tréfa volt ott s akkor, -  most, amikor 
a megöregedett költő néma s visszhangtalan költészetéről s hiábavaló életéről mondja azt, hogy 
„De máskép vigan müködék”, — akkor ez ugyanaz a keserű s tragikus önirónia, mint ami József Attila 
híres strófa- vagy vers-záró soraiból csap majd ki fél évszázaddal később :

„no de hát ne búsuljatok.”
„S hány hét a világ? Te bolond?”

Az pedig, hogy a költő maga látja így, kettős fényben, az ifjúság és az öregkor, az ábrándok és 
a kietlen valóság fényében önmagát, maga látja önnön vágyainak jogosságát és hiábavalóságát, 
maga érzi egyszerre nevetségesnek és tragikusnak önnön sorsát: ez az ellentétek közötti vergődés 
és egyben föléjük emelkedés, — ez teszi e verset a magyar irodalom egyik legtragikusabb, de egyben 
legfegyelmezettebb, legbátrabb vallomásává.

Befejezésül még a síkok közötti vibrálásnak egy „modernebb” változatát mutatjuk be, Apollinaire 
költészetéből véve a példát. Apollinaire verseiben is előfordulnak az iméntihez hasonló, koncentrált 
szerkezetek, bonyolult metafora-komplexumok, de az ő költészetére mégis inkább egy egyszerűbb 
ismétlőmechanizmus, egyszerűbb oszcillálás-típus jellemző. О nem tömöríti, hanem inkább egy 
vonal mentén széthúzza verseit, egymás után kapcsolt képek, oxymoronok, zeugmák sorával keltve 
szinte állandó vibrálást, ironikus ide-oda váltást különböző, gyakran ellentétes töltésű hangulati- 
érzelmi-gondolati síkok között. Sok olyan verse van, amelyben jóformán minden szó után váltás 
következik; a Fête (Ünnep) című versben például a Háború, a Borzalom (—) és a Szerelem, 
a Szépség (-)-) élménysíkja között:

+ —
Feu d ’artifice en acier

+ — + —
Q u ’il est charmant cet éclairage 

+
Artifice d’artificier

+ —
M êler quelque grâce au courage

+ —
Tűzijáték acélból

+ — + — 
Milyen bájos e kivilágítás 

— +
Tüzéri tüzes tünemény 

— + 
Bátorságot keverni bájjal

Deux fusants 
+ —

Rose éclatement...

Két rakéta 
+ — 

Rózsás robbanás

Ismeretes, hogy a síkok közötti ide-oda váltásnak ez az ironikus változata egyik jellemző stiláris 
jegye lett csakhamar a XX. század eleji lírának. S csak azért említettük, hogy rámutassunk egy 
fontos elméleti mozzanatra. Arra, hogy az irodalmi módszer egy állandó strukturáló princípiuma,
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AZ E L M Ú L T  H Ó N A P O K  T Á R L A T A IB Ó L
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az ismétlés, vagy pontosabban a horizontális és vertikális oszcillálás, a különböző művekben s ko
rokban különbözőképpen rcalizálódhatik, s e különbözőséget, az állandóérvényű princípium e 
változó vetületét érzékeljük s nevezzük stílusnak.

Fölfedezhető, mégpedig alapvető mozzanatként fedezhető föl e strukturáló princípium a többi 
műfajokban is. Regénybeli változataival külön tanulmányban foglalkozunk; ezúttal épp csak arra 
van helyünk, hogy néhány drámairodalombeli előfordulására utaljunk.

7. Dráma

A drámában még nyilvánvalóbb az ellentétes pólusok, ellentétes síkok közti vibrálás jelenléte és 
fontossága. Sokan fejtegették már, hogy a tragédia egyszerre sugározza a gyönyör és a fájdalom, 
a félelem és a szánalom, a kudarc és a diadal, a démoni és az eszményi, az élet és a halál egymással 
ellentétes s egymásba mégis át-átcsapó élményét. E bonyolult vibrálások helyett ezúttal egy jóval 
egyszerűbb mechanizmust mutatunk be, O’Neill Utazás az éjszakába című drámáját választva 
elemezendő például. Kimutatható e sajátos oszcillálás minden általunk ismert színműben, O’Neill 
drámáiban azonban különösen intenzív formában, a drámák alapvető strukturális mozzanataként 
fordul elő, s így mibenléte, jellege jobban meghatározható. Az a forrása itt ennek az intenzív 
villódzásnak, hogy a darab jóformán másból sem áll, mint hirtelen hangulat- és magatartásváltások 
hosszú sorából. A dráma hőseinek mindegyike, a dialógus hangja, szinte pillanatonként vált ide-oda 
a szeretet — a gyűlölet -  düh -  öröm -  kétségbeesés -  vád -  könyörgés -  irónia — nosztalgia -  bűn
tudat -  remény pólusai, síkjai közt. íme egy rövid részlet (a síkváltásokat X jelöli).
Mary: Miért nézel így rám?... Kibomlott a hajam?... Elbóbiskoltam, és úgy felfrissültem az alvástól. De tudom, 

hogy megigazítottam a hajamat, amikor felébredtem. X (Erőltetett nevetéssel) De) persze, megint nem 
találtam a szemüvegemet, x (Élesen) Ne nézz már kérlek ! Olyan, mintha vádolni akarnál. X (Aztán könyö
rögve) James! Hát nem érted?

James (tompa haraggal) : Csak azt értem, hogy bolond voltam, amikor hittem neked... X 
Mary (arcán megint konok tagadással) : Nem tudom, mit akarsz mondani azzal, hogy „hittem benned” ? ... x 

(Aztán vádolóan) : Miért iszol megint? Mindig csak egy pohárral iszol löncs előtt. (Keserűen) Tudom, mire 
lehetek elkészülve. Éjszakára be leszel rúgva. X (Megint könyörögve kitör): Ó, James, kérlek! Hát nem 
érted...

— így megy ez végig a darabban, s az érzelem- és tudatállapotoknak ez az állandó lüktetése, 
villódzása fokozza végül a maximumig a darab drámai intenzitását.

Hogy a valóságnak ellentétes pólusok közti vibrálásra bontása meddig, milyen végletekig mehet 
el, azt Beckett darabjai példázzák. Beckett, a Godot-Ъап, például, teljes következetességgel és 
tudatossággal bontja ellentétpárokra a valóság és az emberi tudat szinte minden alapvető kategó
riáját. A szó szoros értelemben pillanatonként váltunk itt ide-oda az ellentétes pólusok között. 
A mozgás és a mozdulatlanság között (Estragon: No én megyek. (Nem mozdul) [1175. lap] [9]; 
Estragon: Megyek, keresek egy sárgarépát. (Nem mozdul) [1208. lap]). A tér és az idő különböző 
síkjai között (Vladimir: Egész este a magunk szerény eszközeivel küzdöttünk. Ennek vége. Már 
holnap van. [1214. lap]). Az értés és a nem-értés között (Estragon: És nekünk? Vladimir: Tessék? 
Estragon: Kérdem, hogy nekünk? Vladimir: Nem értem. Estragon: Nekünk mi a szerepünk az 
egészben? Vladimir: A szerepünk? Estragon: Ne siesd el a választ. Vladimir: A szerepünk?... 
[1179. lap]). Az emberi kapcsolat és a kapcsolat hiánya között (Estragon előbbre lép: Megharagudtál? 
(Csend. Lépés előre. Megérinti Vladimir vállát) Ide hallgass, Didi ! (Csend) Add a kezed. (Vladimir 
nem mozdul) ölelj meg ! (Vladimir megmerevedik) Hagyd, hogy megöleljelek ! (Vladimir elérzé- 
kenyül. Összeölelkeznek. Estragon hátrahőköl) Fokhagyma szagod van... [1177. lap.]) -  és így 
tovább.

Az első percekben nevetségesnek, sőt, bántónak érezheti az ember az állandó síkváltásnak ezt a 
nyilvánvalóan tudatos és vaskövetkezetességgel alkalmazott technikáját. De ahogy előre halad a 
darabban, lassan megfeledkezik a szándékoltságról, és a valóság alapvető viszonylatainak, az idő, 
a tér, a jelentés, az azonosság, az érték kategóriáinak felbontását egyre kevésbé érzi öncélú forma
bontásnak, s egyre inkább: forma-teremtésnek. Mert az ellentétek állandó vibrálásából lassanként egy 
új forma-élmény bontakozik ki, -  illetve dehogy is új : ugyanaz, vagy azzal rokon esztétikai élmény- 
mint ami a népdalokból, népballadákból, siratóénekekből sugárzik felénk. Mert Beckett éppúgy 
állandó paralelizmusokkal, visszatérő szavak láncolatával, egymással azonos és mégsem azonos
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egymással egybecsengő és mégis disszonáns mondatok hosszú sorával teremti meg darabjainak 
nyelvi-költői varázsát, mint nem egy magyar népdal, ballada vagy siratóének. íme néhány sor 
a Godot 2. felvonásának elejéről, ahol Estragon és Vladimir a háborúban megölt embermilliókról 
beszélget egymással:

Estragon: Mert nem akarunk gondolkozni.
Vladimír: Megvan rá a mentség.
Estragon: Mert nem akarjuk hallani.
Vladimir: Megvan rá az okunk.
Estragon: A holtak hangját.
Vladimir: Ami olyan, mint a szárnyak csattogása.
Estragon: Levélzizegés.
Vladimir: Homokcsikorgás.
Estragon: Levélzizegés...
Vladimir: Az egész olyan, mint amikor a toll suhog.
Estragon: A levelek suhognak.
Vladimir: A hamu.
Estragon: A levelek.

[1204-1205. lap.]

Csak látszólag egymást kizáró ellentét tehát a tradicionális, formálisan erősen kötött és naiv nép- 
költészet, és az anarchikus, formabontó, túlságosan is tudatos abszurd dráma. Az irodalmi kifejezés
skála két szélső pontján helyezkednek el, de alapvető belső dinamizmusuk, alapvető struktruális 
mozzanatuk, akárcsak minden irodalmi alkotásnak, egy és ugyanaz. A nyelvi jelek horizontális 
ismétlődése, mely különböző valóság- és tudatsíkok közti vertikális oszcillálásra, vibrálásra készteti 
az olvasó tudatát.

8. Esztétikai definíciók

Sokaknak feltűnt már, hogy az esztétikai, irodalomelméleti definíciókban gyakran rejlik valami 
belső ellentmondás. íme néhány ilyen definíció:

A tragédia egyszerre kelt félelmet és szánalmat (Arisztotelész), amit később úgy fogalmaznak majd 
meg, hogy a tragédia egyszerre vonz és taszít (M. Bodkin) ; A tragikus hős bűnös büntelen (Arisztote
lész, O. Ludwig, Péterfy) ; Az irodalmi mű egyszerre céltalan és célratörő (Kant) ; Az irodalomban 
egyszerre érvényesül a szabadság és a megkötöttség (Schiller) ; A műalkotás egyszerre rész és egész, 
elvont és konkrét, egyedi és általános (XVIII-XX. századi esztéták) ; Az irodalom egyszerre reális és 
irreális, valóság és illúzió, egyszerre teremti és semmisíti meg a valóságot (Nietzsche, Lange, Waichinger, 
Sartre) ; Egyszerre tárja föl és rejti el a valóságot (Heidegger) ; Egyszerre sugároz mozgást és mozdulat
lanságot (Shaftesbury, Lessing, Lipps); A műalkotás nem jelent semmit, és mégis valami lényegeset jelent 
(Clive Bell); Jelentése evidens és kimondhatatlan (Goethe, Mukarovsky); A műalkotás egyszerre 
konszonáns és disszonáns (József Attila); A művészet: rendezett káosz (Fr. Schlegel); Az irodalom 
érdek nélkül és mégis szenvedéllyel ábrázolja a valóságot, a művészet egyszerre személyes és személytelen, 
egyszerre egyéni és tradicionális (T. S. Eliot) ; A műalkotás egyszerre teljesség és hiány, beteljesedés és 
hiányérzet (Santayana) ; A műalkotás külső képként szemlélt érzés (S. Langer) ; Egyszerre külső és belső 
valóság (Schiller, Cassirer) ; Egyszerre nagyobb és kisebb a redundanciája, mint a fogalmi közlésé (Bense, 
Môles), — és így tovább.

Mi vajon az oka annak, hogy az irodalomtudományban és általában az esztétikában ilyen 
feltűnően gyakoriak s láthatólag: elkerülhetetlenek ezek a kettős definíciók? Nem igen látunk más 
magyarázatot, mint hogy e definíciók tárgyának: az esztétikumnak magának elidegeníthetetlen 
lényege ez a kettősség, az ellentétes pólusok közti állandó ide-odavillanás. Maga az esztétikum 
vibrál az elvont és a konkrét, a rész és az egész, a személyes és a személytelen, a külső és a belső 
világ ellentétes pólusai között -  illetve pontosabban: akkor s csak akkor jön létre bennünk eszté
tikai-irodalmi élmény, ha a műalkotás hatására tudatunk elkezd vibrálni a valóság különböző 
síkjai, ellentétes fogalmai, kategóriái között. E vibrálást fejezi azután ki fogalmilag egy-egy ellentét
párral, önellentmondással, paradoxonszerü definícióval az esztétika és az irodalomtudomány.

*
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A dolgozatunkban elemzett példák, akár a retorikából, akár a népköltészetből, költészetből, dráma- 
irodalomból vagy az esztétikai definíciók köréből vettük légyen is őket, igazolni látszanak az elöl
járóban felállított két hipotézist. Először is azt, hogy az irodalmi jelsor alapvető specifikuma 
a jelek ismétlődése, periodicitása, -  másodszor pedig, hogy az irodalom a nyelvi jelek e horizontális 
ismétlődésével különböző valóság- és tudatsíkok közötti vertikális vibrálásokra bontja az ábrázo
landó tárgyat, s e vibrálások függönyén át sugározza tovább az olvasóhoz. Nyelvi szinten az 
ismétlődés, az ábrázolás szintjén a síkok közötti vibrálás tehát -  e két hipotézis értelmében -  az irodalom 
specifikuma, az irodalmi módszer egyik alapvető és állandó strukturális mozzanata.

JEGYZETEK

1. Л XVII. századi esztéták Unitas in varictate elvében, vagy Hegelnél, aki a hasonlóság és különbözőség egységé
nek több fokozatát határozza meg : az egyszerű ismétlést, a szimmetriát, a szabályosságot és a harmóniát.

2. W. Steinitz: Der Parallelismus in der finnisch-karelischen Volksdichtung. Helsinki, 1934.
J . Lotz: Kamassian Verse. (Journal of American Folklore, 1954)
R. Austerlitz: Ob-Ugric Metrics. Helsinki, 1958.
V. Zsirmunszkij : Ritmiko-szintakszicseszkij parallelizm как osznova drevnetjukskogo narodnogo epieskogo 
szticha. (Voproszü jazikoznanija, 1964. No. 4.)

3. R. Jakobson: Poesie der Grammatik und Grammatik der Poesie. (Mathematik und Dichtung, ed. H. Kreuzer, 
München, 1965)

4. Edward Stankiewicz: Poetic and Non-poetic Language in their Interrelation. (Poetics, Poetyka, Poétika, 
Warszawa, 1961)
J . Craig La Drière: Literary Form and Form in the Other Arts. (Stil- und Formprobleme in der Literatur. 
Ed. P. Böckmann. 1959.)
J. M. Lotman: Leckii po sztrukturalnoj poetike. I. Vdenedie teória szticha. (Trudy po snakovim Szisztémám. 
I. Tartu 1964.)

5. Visszacsatol sorrendben korábbi jelekre a köznyelvi jelsort dekódoló tudat is, de e visszacsatolások
a) csak a szintaktikai-logikai összefüggések megállapítását szolgálják,
b) csak segédmechanizmusok, s funkciójuk csak az, hogy a jelek egymásutániságába bekódolt üzenet meg

fejtését lehetővé tegyék.
Az irodalmi jelsor dekódolásánál viszont a visszacsatolások

a) többnyire analógiás és asszociatív összefüggések megállapítására szolgálnak,
b) elsődleges mechanizmusok, mert ugyanúgy üzenethordók, mint a jelek egymásutánisága.

6. Az „oszcillálás” fogalmáról már I. A. Richards is ír: Principles of Lierary Criticism (1925) 252. lap.
7. Bár, mint ahogy Gerézdy Rábán meggyőzően bizonyítja, ennek a lehetősége sincs kizárva.
8. A vers időviszonyait igen érdekesen, de más szempontból elemzi Petőfi című könyvében Pándi Pál (1961). 

Arra pedig, hogy e versben nem csak több idő-sík, hanem több hangulati és magatartásbeli sík is szerepet 
játszik, már Gyulai Pál rámutatott Petőfi élete és költészete című egyetemi előadásaiban. (1884/1885.

9. Nagyvilág, 1965/8. Kolozsvári Grandpierre Emil ford.

M IKLÓS PÁL

Korunk szóbeli irodalmai *

Harminc éve annak, hogy Walter Benjamin megírta híres esszéjét „A művészeti alkotás gépesített 
reprodukálása korában” címen. Ez idő óta, hála a televízió és a magnetofon megjelenésének, az iroda
lom gépesített reprodukálásának területe jócskán kibővült. Manapság az irodalomnak jelentős része 
nem csupán nyomtatásban jelentkezik, hanem szóbeliségben is. A gépesített, szóbeli rögzítés és 
sokszorosítás, (a rádió, a hanglemez, a magnetofon) ma már a nyomtatott írásnak, a nyomdai sok
szorosításnak veszélyes konkurrense. Lényegében tehát azt mondhatjuk, hogy új szóbeli kultúra 
születésének vagyunk tanúi; ez az új szóbeli kultúra gépesített, kifejezetten technikai jellegű; min
denesetre egyre hatalmasabb befolyással rendelkezik.**

* Elhangzott Belgrádban, 1967. augusztus 31-én (franciául), az Association Internationale de Littérature 
Comparée V. kongresszusán.

** Meg kell jegyeznem, vannak a gépesített reprodukálásnak vizuális eszközei is, ilyen a film, a televízió, 
amelyek a nyomtatásnak további vetélytársait képezik, ezekkel azonban itt nem foglalkozhatunk, minthogy ez a 
fajta reprodukálás már más típusú, a szóbeli közlés illetve a nyelv közegéből a vizuális közlés közegébe való áttételt, 
egyfajta fordítást is jelent.
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Emellett az újfajta szóbeli kultúra mellett nem hanyagolhatjuk el a természetes, hagyományos, 
régi típusú szóbeli kultúrának a létezését sem. Bár ez a szóbeli kultúra manapság a kulturális életnek 
a perifériájára szorult vissza, a modern civilizációk gyepűin húzódik meg, azonban kétségtelenül 
létezik, a folklór, a néprajztudomány számot is ad róla. Korunk irodalmában ilyenformán három 
tevékenységi szférát tudunk megkülönböztetni; ezek közül (történelmi sorrendben) az első a hagyo
mányos szóbeli irodalomnak a továbbélése, a második az írott, illetve nyomtatott irodalom, a harmadik 
pedig az újfajta, gépesített szóbeli irodalom területe. Ha azokat a kapcsolatokat kívánjuk tanulmá
nyozni, amelyek korunk irodalmának ezek között a szférái között vannak, azaz, az élő irodalomnak 
egy társadalom belsejében működő, élő struktúráját, akkor szükségünk van egy repertóriumra, 
legalább vázlatos, sematizált repertóriumra, hogy összefoglaljuk mindazokat a jelenségeket, ame
lyeket korunk szóbeli irodalmához kell számítanunk. Nos, egy ilyen repertóriumnak a lehetőségeit 
kívánom itt fölvázolni.

Ahhoz, hogy ezt a repertóriumot összeállítsuk, szükségünk van előzetes, ideiglenes definícióra. 
Ha azonban azt akarjuk definiálni előzetesen, hogy mit értünk szóbeli irodalmon, rendkívül nehéz 
helyzetben találjuk magunkat. Egyrészt nincsen kidolgozott terminológia, másrészt a számbave- 
endő jelenségek rendkívül bonyolultak. Minthogy az írás és a szóbeliség egyaránt a kommunikáció 
kategóriái, szakkifejezéseink egy részét a kommunikáció elméletéből kölcsönözhetjük. Ezért azt 
mondjuk, hogy a jelenségek, melyekkel itt foglalkozni fogunk, mindig nyelvi üzenetek. Az irodalom 
bennünket csak annyiban érdekel, amennyiben társadalmi tény, ezért azt kell mondanunk, hogy 
azok a nyelvi üzenetek, amelyek tanulmányaink tárgyát képezik, mindig valamilyen közönséghez 
szólnak. (Ezzel azt is akarjuk mondani, hogy közösséghez szólnak, nem csupán egyénhez.) Továbbá : 
meg tudjuk különböztetni a nyelvi üzeneteket a közlők szándéka szerint. Azok az üzenetek, amelyek 
a mi repertóriumunk területéhez fognak tartozni, nem lesznek feltétlenül művészeti alkotások a szó 
szoros értelmében, de mindig úgy kerülnek bele a közlési folyamatba, hogy bizonyos tágabb érte
lemben vett művészeti igényt hordoznak, bizonyos művészeti célokat kívánnak megvalósítani. És vé
gül, természetesen, az olyan nyelvi üzenetnek az alapvető kritériuma, amely a szóbeli irodalomhoz 
tartozik, a szóbeliség lesz, amelyben ez az üzenet meg van formálva és/vagy amelyben terjed.

Ezzel a definícióval kapcsolatban -  nagyon jól tudom -  egy sereg mellőzött vagy tisztázatlan 
kérdést föl lehet vetni. Az elég nyilvánvaló, hogy ilyen előzetes definícióban feltétlenül a jelenségek 
összességéről kell beszélnünk, beleértve a határeseteket is. S itt nyomban felmerül az a kérdés, pél
dául, hogy vajon egy filmnek a dialógusait szóbeli üzenetnek kell-e tekinteni? És vajon egy dalnak 
a szövegét hasonlóképpen? Itt is a szociológiai aspektus, (amely egyébként egész tanulmányuknak 
alapvető aspektusa) lesz az, amely ezekre a kérdésekre válaszhoz fog segíteni. A film esetében a mű
alkotásnak kizárólagos létezési módja a vetítési folyamat. Ennek következtében a közönségnek a 
kapcsolata a filmmel csakis passzív lehet: a közönség csak befogadója lehet a filmnek. A dialógus 
a filmnek elválaszthatatlan része. Része, tehát a filmben, amely szerves egész, autonóm műalkotás, 
csupán másodlagos, alárendelt szerepe van. Ha viszont a dalról van szó, abban az esetben a mű
alkotás létezésmódja kettős viszonyt tesz lehetővé a közönség és a műalkotás között; az egyik viszony 
passzív; meghallgatják a dalt valakinek az előadásában; a másik viszony ellenben aktív lehet: bárki 
maga is énekelheti, előadhatja a dalt. (Az interpretáció minőségi különbségei csak fokozatiak lesz
nek, nem lényegiek.) A dalnak a szövege és a zenéje egyenrangúak, egymás mellé rendeltek, nincs 
olyan abszolút hierarchia közöttük, mint a film dialógusa és a film egésze között. A dalnak szövege 
is, zenéje is önállósulhat: olykor a szöveg a fontosabb része a dalnak, például abban az esetben, ami
kor ugyanarra a dallamra több, különböző szöveget énekelnek; máskor viszont a dallam, a zene 
mellől elkopik a szöveg. (Itt nem érdekes az az eset, amikor jelentős időbeli eltérés van a szöveg és a 
zene keletkezése között, hiszen kifejezetten dalról, azaz zenés szövegről beszélünk.) Az a tény, hogy 
a legtöbb dalnak a szövegét el lehet választani a zenéjétől, ugyanúgy zenéjét is a szövegétől (lásd az 
ismert műfaji jelölést: „dal szöveg nélkül”), azt jelenti, hogy a dal szövege nem függőségi viszony
ban, hanem mellérendeltségi viszonyban van a zenével. Ilyenformán a dal szövegét, ellentétben a 
filmdialógussal, mi a szóbeli üzenetek közé fogjuk számítani.

Az itt fölmerülő problémákat semmiképpen nem tudnánk megoldani a „művészeti alkotás” fogal
mának alkalmazásával. Ez a megoldás ugyanis magával hozná a művészi érték általános fogalma 
konkretizálásának, újbóli meghatározásának, új jelenségekre alkalmazásának a problémáját, ame
lyet azonban ezekkel az új jelenségekkel kapcsolatban éppen a regisztrálás és a rendezés után tudunk 
megoldani. A hagyományos irodalomtudományi értékrendszer itt nem felel meg, viszonyítási alap



nak nem használható egyértelműen. A különböző szaktudományok erre vonatkozólag különböző 
álláspontokat foglalnak el. Csak egy példát: egy bohóctréfa, kétségtelen, szóbeli üzenet, amelyet 
mindenképpen a fentebb definiált szóbeli irodalom jelenségei közé kell besorolnunk. De vajon 
mondhatjuk-e azt is, hogy a bohóctréfa műalkotás? A folklórtudomány művelőinek a válasza való
színűleg igenlő lesz erre a kérdésre. Richard M. Dorson állapítja meg egyik tanulmányában, (a 
„Style in Language” kötetben) amely az amerikai mesemondóknak a szóbeli stílusáról szól, hogy 
az amerikai civilizáció inkább csak történeteket és anekdotákat hozott létre, mintsem olyan kidol
gozott alkotásokat, amilyenek a mítoszok, vagy a hősmondák. Tanulmányában Dorson a tréfákat 
és az anekdotákat is elemzi, amelyeket ezek a mesemondók mondtak. Ha viszont irodalomtudóst, 
irodalomkritikust kérdezünk meg, annak válasza arra a kérdésre, hogy a bohóctréfa vajon műalko- 
tás-e, minden bizonnyal negatív lesz. Ezt a benyomásunkat megerősíti az irodalomtudomány álta
lános gyakorlata. Mind a kritikai, mind a történeti tanulmányok többsége elvileg kirekeszti mind
ezeket a szóbeli jelenségeket kutatásai területéről s tanulmányozásuk feladatát egyszerűen ráhagyja 
vagy a folklórra, vagy pedig a szociológiára, annak is egy modern ágára, amely a „mass media” 
termékeivel, a tömegközlési eszközök sajátos kultúrájának tanulmányozásával foglalkozik. A mi 
repertóriumunkban az érték kérdését tehát kénytelenek vagyunk nyitva hagyni, de ezeknek a bohóc- 
tréfa-típusú szóbeli üzeneteknek a tanulmányozását nem mellőzhetjük. Ilyenformán persze vizsgá
latainknak a tárgya bizonyos érintkezési felületeket fog mutatni részint a folklóréval, részint a szo
ciológiáéval. Ezek az érintkezési felületek azonban ilyen tipológiának a keretében, amilyen ez a 
repertórium lehet, elkerülhetetlenek, de bizonnyal haszonnal is járnak.

Az irodalomnak arról a három területéről, amelyet említettem, voltaképpen csak kettő érdekel 
most bennünket, mégpedig a szóbeliségnek a két területe, a hagyományos, eredeti szóbeliségé egy
részt, az új, közvetett, gépesített szóbeliségé másrészt. Lássuk először a természetes, hagyományos 
szóbeliséget.

Közismert dolog, hogy korunkban, amelyet ugyan a technika korának neveznek, még léteznek 
hagyományos, szóbeli irodalmak, még élnek és funkcionálnak ősi költészeti előadásformák. A tech
nikai civilizáció csúcsát jelentő Amerika halászfalvaiban még vannak mesemondók, akik régi ere
detű komikus történeteket és a szerző személyes élményeiből merített anekdotákat mesélnek. (Eze
ket idézi és elemzi Richard M. Dorson idézett cikkében.) Mongólia ősi életformát élő nomádjai kö
zött még vannak bárdok és regősök, akik hősi énekeket, eposzokat énekelnek, például a mongolok 
nemzeti hőséről, Geszer Kánról és viselt dolgairól szóló hősi éneket, és éneküket maguk kísérik 
zenével. (Erről számol be pl. Kara György disszertációja. — Kézirat az Ak. Könyvtárban.) 
A világnak majdnem minden részében ismernek és számontartanak népművészeket, ezek paraszti 
vagy provinciális művészetnek a képviselői. A folklór tanulmányozza, számontartja őket, sőt, rend
szeresen közzé teszi énekeiket és meséiket. Van azonban egy egész sora a hagyományos szóbeliség
hez tartozó jelenségeknek, amelyekkel a folklór sem, de voltaképpen a szociológia sem foglalkozik, 
mindenekelőtt azért, mert nehéz tanulmányozni, nehéz megközelíteni őket, másrészt valószínűleg 
azért, mert első pillantásra nem látszanak túlságosan érdekesnek. Ilyen jelenség pl., amelyet senki 
sem tanulmányoz, a legáltalánosabb mesélő típus: az anyákat és a dajkát helyettesítő mesélő, azaz: 
a bölcsődék, óvodák óvónői. Manapság az anyáknak és dajkáknak ezeket a helyetteseit újabb he
lyettesek váltják fel, a gépesített helyettesek. Ezt a régi és primitív meseformát is gépesítette a rádió, 
a hanglemez, a telefon. Manapság a gyerekek a rádióban (természetesen a televízióban is), hang
lemezekről, sőt a telefonszolgálat révén is hallgatnak meséket. Ez a kettős jelenség, a dajkamese in
tézményesített képviselői és azoknak gépesített helyettesei, kétfajta szóbeliséget kapcsol össze, és egy
részt ennek a kapcsolódásnak az okán válik számunkra érdekessé, másrészt tartalma révén. Ezek 
között a mesék között megtaláljuk az ősi mítoszoknak a nyomait és a személyes élményeket egy
aránt. Megtaláljuk közöttük a biblikus legendák töredékeit és a magyar folklórhoz tartozó mesék 
variánsait. Mindenesetre el kell gondolkoznunk azon a kétségbevonhatatlan tényen, hogy azok a 
mesék, amelyeket a dajkamesék intézményesített tolmácsolói és azok gépesített helyettesei mesél
nek, voltaképpen gyermekeink intellektuális nevelésének alapját képezik.

Ez a hagyományos szóbeli irodalom, amelynek a dajkamesék csupán egy részét alkotják, létezik 
mindenütt, ahol többé-kevésbé homogén közösségeket tételezhetünk fel. A városi folklór-tudomány, 
amelyet művelnek bizonyos országokban, például hazánkban is, főképpen a munkástömegek szó
beli kultúrájával foglalkozik, olyan tömegekével tehát, amelyek még topográfiai szempontból is 
homogének. A homogén közösségek szóbeli kultúrájában a hagyományos és többnyire a paraszti
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folklórból származó műfajokkal versenyre kél egy sereg más műfaj. Ë műfajok között igen fontosnak 
kell tartanunk az anekdoták, történetek műfaját.) Az anekdota-műfajban a trágár történeteknek 
pl. kizárólagos létezési módja a szóbeliség, ezeket nyomtatásban vagy nagy hatósugarú technikai 
szóbeliségben nem lehet közzé tenni.) Az anekdoták és történetek a feltételezés szerint a közösség 
egyik-másik tehetsége által formáltatnak vagy csiszoltatnak végső formájúvá, és aztán így terjed
nek el, így válnak ismertté, és így mesélik őket tovább a közösségben. (Megjegyzendő : találhatunk 
anekdotákat és történeteket, viszonylag egységes szóbeli kultúrát nagyobb és heterogén közösségek
nél is; például olyan heterogén társadalmi rétegben, amilyen az értelmiség.) Jóllehet ezek az anek
doták jellemezhetik azt a közösséget, amely létrehozza őket, összegyűjtésük, tanulmányozásuk 
ritkaság számba megy. Még nálunk is, pedig nekünk a hagyományaink is olyanok, hogy az anek
dotának jelentős szerepe van benne: vannak anekdotagyűjteményeink már a XVIII. századból, s az 
anekdota tiszteletben tartása él ma is. Vannak anekdotagyűjteményeink -  Békés István mai gyűjte
ményei -  a régebbiek közül Tóth Béla gyűjteményét említhetném, másrészt -  s ez nemcsak magyar 
jellegzetesség -  az írói memoárok, önéletrajzok, visszaemlékezések igen sok anekdotát őriznek meg 
írásban (olykor, modern formában, magnetofonszalagon).

A hagyományos kultúrának a szóbeli műfajai is élnek még. Ilyen például az alsóbbrendű szín
házaknak, kabaréknak, cirkuszoknak a szóbeli művészete, amely ugyancsak a hagyományos szó
beli irodalomhoz tartozik, és csak a legritkább esetben kerül be az írásbeliségbe. Ez abban külön
bözik az előbb említettektől, hogy művelői hivatásos művészek. Ugyancsak említés erejéig térhe
tünk ki egy sajátos, bizonyos mértékig zártnak tekinthető szóbeli kultúrára : az egyes vallások szó
beli kultúrájára. Ezeknek Keleten -  főként a Távolkeleten -  sokkal nagyobb jelentőségük van, 
mint nálunk, de kétségtelen, még nálunk is élnek, és eredeti körükön messze túl is hatnak. Nemcsak 
a biblikus legendák bizonyos archetipikus kifejezései és képei tartoznak ide, hanem a vallási szer
tartásokban használt dalszövegek és rituális szövegek is, amelyek javarésze lényegében csak szóbeli
ségben él és hat, s amelyek ennek a vallási kultúrának a kereteiből kijutva, egész társadalmak vagy 
egész rétegek kultúráját színezik.

A hagyományos szóbeli irodalom továbbélő formái közül olyat szeretnék befejezésül bemutatni, 
amelyet nem is továbbélőnek, hanem inkább újjászületettnek kell nevezni. A költészet színházáról 
van szó, arról a speciális színházról, amely a költemények, a versek művészi interpretációjára ren
dezkedik be. Ez Európa néhány országában ismert csupán, bár alkalmi költői előadás szinte min
denütt előfordul. Ez az állandó színházi forma azért érdekes, mert a költészet egy régi szóbeli formá
jának a folytatása, megváltozott körülmények között, megváltozott technikával. Valaha a nagy 
költészet kizárólag szóbeliségben létezett; a szerző maga énekelte a költeményt. A könyvnyomtatás 
általánossá válása óta a költészet lényegében írott szövegben létezik és terjed, bizonyos helyeken 
azonban fel-feltűnik újra a hagyományosra emlékeztető, de átalakult keretű szóbeliségben. A szó
beliség virágkorának idején a főúri udvarok biztosították a költészet szóbeli előadásának a közön
ségét és a honoráriumát (tiszteletdíját a szó etimológiai értelmében). A mi korunkban viszont belé
pődíjas színház, (lényegében tehát kapitalista típusú vállalkozás) biztosít a költői előadásnak egy, 
a főúri udvarokéval ellentétben, széles és demokratikus közönséget és (most már nem a szó etimo
lógiai értelmében vett tiszteletdíjat, hanem) a bevételnek egy bizonyos százalékát, mint jövedelmet. 
Hazánkban ez a fajta színház nagyon jól ismert, annál is inkább, mert ennek a fajta szóbeli elő
adásmódnak (és változatainak, például a szavalókórussal való előadásnak) jelentős hagyományai 
vannak a magyar munkásmozgalom kultúrájában. A budapesti Irodalmi Színpad meglehetősen 
nagy állandó közönséggel rendelkezik, programja pedig gazdag és változatos. Gyakran hallhatni 
ott teljes egészében bemutatott nagy epikai műveket, elbeszélő költeményeket, például Petőfi János 
Vitézét vagy Arany Toldiját. Ezek a színházak azok, amelyek a hagyományos szóbeli kultúrának a 
legfelsőbb, és művészi szempontból legértékesebb rétegét képezik.

Amit eddig elsoroltunk, az lényegében a természetes szóbeliség területéhez tartozik. I.ássuk most 
az újfajta, gépesített szóbeliség területét.

Századunk egy sajátos terjesztési és reprodukálási eszközt hozott létre, amely fejlődése során odáig 
jutott, hogy helyettesíteni tudja a publikációnak hagyományos formáját, a könyvnyomtatást. 
Helyettesíteni tudja egy új formával, amely nem egyéb, mint a gépesített szóbeliség: a rádió. Ma 
a rádió olyan hálózattal rendelkezik, hogy voltaképp az egész világot átfogja. Csaknem az egész 
emberiséget a drótnélküli távíró hallgatóságához számíthatjuk. Természetesen vannak még rétegek, 
társadalmi osztályok, elvétve kisebb népek is, amelyeket nem tekinthetünk rádióhallgatóknak.
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Azt sem lehet tagadni, hogy a rádióadások erősen különböznek mind anyagukban, mind szellemük
ben. Vannak például rádióállomások, amelyeknek semmi közük az irodalomhoz, mert adásaik 
kizárólag reklámcélokra specializáltak. Mindenesetre a rádió, mint az irodalom terjesztési eszköze 
és intézménye, óriási lehetőségekkel rendelkezik s megállapíthatjuk, hogy nagyon sok rádióállomás 
sikerrel használja ki ezeket a lehetőségeket.

Mindenekelőtt arról kell beszélnünk, hogy a rádió, amint ezt a civilizált országok rádióműsorai 
egyértelműen tanúsítják, sikerrel műveli az ún. nagy irodalomnak, a klasszikus és modern, vitatha
tatlan értékű műveknek a terjesztését. A Magyar Rádió három központi programjában az irodalom 
legkülönbözőbb műfajait hallhatjuk. Hallhatunk például klasszikus és modern költeményeket, 
miniatűr antológia formájában, vagy egy korszaknak, egy költőnek szentelt adásban és sok másfajta 
elrendezésben is. A költeményeket általában kitűnő színészek és színésznők recitálják, olykor, külö
nösen századunkból származó, vagy éppen mai művek esetében, a szerzők maguk. (Meg kell je
gyezni, hogy azok az adások, amelyekben a szerzők maguk adják elő műveiket, még az irodalom 
kutatói számára is rendkívüli élményeket szolgáltatnak. Ilyen rendkívüli élmény meghallgatni 
például a két és fél évtizede elhunyt Babits Mihálynak egy költeményét, sajátos, rendkívül szuggesz- 
tív előadásában, vagy meghallgatni Bartók Béla személyes előadásában azt a népmesét, amely a 
Cantata Profana alapjául szolgált. A költői műveknek az előadását a rádióban gyakran kísérik be
vezető, tájékoztató vagy akár elemző magyarázatok, tehát voltaképpen kritikai tanulmányok. Nem
csak a költészet, hanem a próza is megkapja helyét ezekben a rádióműsorokban. Gyakran olvasnak 
fel elbeszéléseket, a Magyar Rádióban rendszeresen lehet hallani regényeket is, folytatásokban. Csak 
megemlítem a színházi közvetítéseket, valamint az irodalmi művek rádiódrámává, rádiójátékká 
vagy más dramatizált formává feldolgozott előadásait; ezek voltaképpen mind a klasszikus vagy 
modern irodalomból táplálkoznak, irodalmi anyagot dolgoznak fel és adnak át valamilyen rádió- 
szerűsített formában a közönségnek.

Ha csupán a közvetlen irodalmi adásokat tekintjük, azaz az irodalmi műveknek a rádió szóbeli
ségével tolmácsolt előadásait, akkor is azt kell megállapítanunk, hogy a rádió rendkívül jelentős sze
repet játszik a magas esztétikai értékű irodalom terjesztésében, megismertetésében. Sőt, nagyon 
valószínű, hogy az irodalom virtuális közönségének nagy része csupán a rádió szóbeli közlésébe 
ismeri meg a műveket: sosem olvasta, csupán a rádióban hallotta (akár eredeti szövegét, akár vala
milyen feldolgozását). Ezt valószínűsíti az a tény is, hogy klasszikus, de kevéssé ismert művek sikere 
sem ritka. A Magyar Rádióban például kétszer ismételték meg a babiloni epikus költeménynek, a 
Gilgamesnek a bemutatását, a hallgatók kérésére. Hasonló siker, bár ritkábban, de előfordul modern 
költői alkotásokkal is. (Példa rá Juhász Ferenc Az éjszaka képei c. műve.) Az irodalomnak ez a szó
beli terjesztése azonban súlyos problémákat is hoz magával. Vannak olyan művek, amelyeket egyál
talán nem lehet, vagy nem lehet jól megérteni szóbeli előadásban. Ilyennek kell tekinteni például 
a filozófiai próza alkotásait vagy a modern költészetnek jelentős részét. Ilyenformán a rádió irodalom
terjesztésének korlátái is vannak, amelyeket egyrészről maguk a művek szabnak meg, másrészről 
viszont a közönség. A rádió ugyanis műsorát heterogén közönségnek sugározza, emiatt kénytelen 
azt niveállni, s ez itt annyit jelent, hogy bizonyos, a kulturális elitnek szánt művekről kénytelen le
mondani, hogy a közérthetőségnek merevebb értelmezését kénytelen szem előtt tartani műsorának 
összeállításában.

A vitathatatlan esztétikai minőséget képviselő irodalmon túl azonban ad a rádió másfajta irodal
mat is. A legérdekesebb műfajt s egyben a legsúlyosabb problémát jelenti a rádió műsorában az a 
sajátos tömegköltészet, amely voltaképpen a népdalt, a népköltészetet helyettesíti olyan újfajta dal
lal, amelynek az esztétikai értéke nagyon is kétséges. Egyáltalán azt is el kellene dönteni, hogy meg- 
érdemli-e a költészet nevet a táncdal, mert erről van szó. Ha már ezen a néven említem, akkor tömeg
fogyasztási költészetnek nevezem, azért, mert jellege a kereskedelmi forgalomban levő tömegfogyasz
tási cikkek jellegével egyezik. Voltaképp nem is dalok ezek, hanem a tánczenéhez alkalmazott, 
versbe faragott szövegek. Ez a fogyasztási cikk, amelyet hanglemezre is rögzítenek, de legolcsób
ban a rádió útján terjesztenek, a tranzisztornak hála, ma úgy elárasztja életünket, hogy az utcák és 
a magánlakások, a vonatok és az autók, a kávéházak és a strandok egyaránt ettől hangosak. Min
denütt a slágereket halljuk, az éppen divatban levő slágereket, az éppen divatban levő sztárok elő
adásában.

Ezeknek a táncdaloknak a szövege rendkívül széles körben népszerű, de mindig csak rövid ideig. 
Főképpen a „teenager” és általában az ifjabb generáció az, amely receptív és aktív közönségéül egy
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aránt szolgál. A dalokat először hallgatják, aztán megtanulják, végül pedig dúdolják, dünnyögik, 
éneklik maguk is, az eredetileg hallgatók. Azt kell gyanítanunk, hogy ezek a dalok voltaképpen bi
zonyosfajta esztétikai igényeket, mégpedig a tömegek esztétikai igényeit elégítik ki, s ebben van sajá
tos funkciójuk. Költői tevékenység, hozzá kell tennünk, rendkívül kényelmes, könnyen elérhető 
költői tevékenység vonzó lehetőségét nyújtják mindenkinek. Ezeknek a voltaképp csúnya, rossz 
verseknek az ismételgetése, amely ismételgetésnél a csikorgó rímek és a meg-megbicsakló ritmus 
hibáit elfedi a nyávogó, ordító, vagy dörömbölő zene, az első jelzőrendszer szintjén: ritmusérzék 
brutális kielégítője; amint sztereotip szó- és képkliséinek az ismételgetése azt az „intellektuális” 
illúziót nyújtja, hogy költői kifejezésekkel vesszük birtokunkba az emberi lét örök problémáit, ame
lyek azonban ebben a költészetben rendszerint a szerelemre vannak leegyszerűsítve. Gyakran közzé 
is teszik ezeket a szövegeket, de nem azért, hogy olvasásban élvezzék őket, hanem kizárólag azért, 
hogy megkönnyítsék elsajátításukat; ezek a dalszövegek kizárólag szóbeli előadásban (akár aktív, 
akár passzív, mindenesetre szóbeliségben) élnek és funkcionálnak.

Ezeknek a daloknak a természete pontosan olyan, mint a fogyasztási cikkeké: teljesen készen kap
juk őket, rövid a használati idejük, s egy idő múltán úgy dobjuk félre őket, mint az elhasznált tárgya
kat — elfeledjük őket. A divatjelenségekkel és a „mass media” termékeivel foglalkozó szociológia már 
sok részletezett elemzést adott ezekről a dalokról, csak éppen ritkán vették annyira komolyan őket, 
hogy tartalmukkal, vagy -  ami még érdekesebb volna -  gondolatrendszerükkel, kifejezésmódjaikkal, 
képvilágukkal stb. foglalkoztak volna. Egyetlen olyan tanulmányt tudok idézni, amely ezekkel a dal
szövegekkel irodalomtudományi módszerességgel foglalkozott: Hankiss Elemér írását (Sorrentói na
rancsfák közt... Szempontok a magyar slágerszövegek vizsgálatához -  Kritika, 1967. 4, 5/6). Amit 
Hankiss alapos filológiai vizsgálat alapján kimutat, egyenesen meghökkentő: ezek a dalok, amelye
ket a közhit a korszerűség, a modern szellem (vagy inkább életforma) kifejezőinek tart, voltaképp a 
XIX. századi szentimentalizmust fejezik ki évszázados kcpközhelyekkel.

A rádió mellett, amely sugározza, terjeszti ezt a fogyasztási költészetet, ott van a hanglemez, 
amely megőrzi, illetve megismételhetővé teszi. Ha a rádiót olyan modern igrichez hasonlíthatjuk, 
amely végtelenné szélesedett hallgatóság számára énekel, a hanglemez viszont olyan szerepet ját
szik, mint az írás (voltaképp nem is egyéb, mint szóbeliségben megvalósult írás) ; története is olyan, 
mint az írásé: kezdetben ritka volt, mint a papirusz, aztán közönséges lett, mint a nyomtatott írás, 
végül -  a mikrobarázdás lemezek megjelenése óta -  már olyan terjedelmes is, akár a könyv. Egy 
táncdalsorozatot tartalmazó hanglemez voltaképp nem is egyéb, mint a fogyasztási költészet egy kis 
antológiája, énekes-szóbeli előadásban lejegyezve. Megjegyezzük, hogy a hanglemeznek az igazi 
irodalom megőrzésében és terjesztésében is lehet szerepe: azok a lemezek, amelyek kiváló színészek 
és színésznők előadásában őrzik meg a verseket, felbecsülhetetlen értéket képviselnek mind az iro
dalom, mind az előadóművészet tekintetében.

Századunk technikája előállított végül egy olyan masinát is, amelynek segítségével ma már bárki 
rögzíthet és megőrizhet, illetve reprodukálhat szóbeli irodalmi terméket; ez az eszköz (amely ma 
már olcsónak számít s elvileg mindenkinek elérhető) : a magnetofon. Ez a technikai eszköz volt a 
szülője olyan szóbeli műfajoknak, amilyen az (élőszóban rögzített s hitelesen reprodukálható) in
terjú és az eleven, helyszíni riport. A magnetofonnak hasonlít a természete a kéziratéra, a terjesztés
hez ennek nyomda kell, annak rádió vagy lemez : ma már számon tartunk nem írott emlékiratokat 
és leveleket — ezeket élőszóban rögtönözte szerzőjük s így rögzítették őket magnetofon-szalagra. 
Olykor hallhatunk belőlük részleteket rádión keresztül. A magnetofonnak van még egy, számunkra 
különösen fontos szerepe: ez az az eszköz, amely egészen új lehetőségeket (a maximális hitelességű 
rögzítést és reprodukálást) biztosít a szóbeli irodalmak tanulmányozására. Ma már a folklór és a 
szociológia vizsgálatainál egyszerűen nélkülözhetetlen.

A rádió, a hanglemez és a magnetofon szolgáltatják az alapjait az új, (technikai) szóbeli irodal
maknak. Kiveszik a részüket a hagyományos értelemben vett irodalmi alkotások terjesztéséből is, 
emellett azonban szülnek új szóbeli műfajokat is. Ezek között ma már klasszikusnak számít a rádió
dráma vagy hangjáték műfaja. Klasszikus szerzői között olyan neveket említhetünk, mint Orson 
Welles, Dylan Thomas, Jean Cocteau, Friedrich Dürrenmatt vagy Wolfgang Borchert -  a műfaj
nak mindenütt vannak jeles szerzői Japántól Jugoszláviáig. S ezek a művek rendszerint kizárólag 
élőszóban jelennek meg -  csak akkor ismerkedhetünk meg velük, ha előadják őket. (Kivételt csak az 
olyan irodalmi rangú szerzők művei képeznek, mint az említettek legtöbbje -  de pl. Orson Welles 
filmrendező híres hangjátékát csak emlegetik, szövege hozzáférhetetlen.)
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Annak az új avantgardista iskolának, amely -  egyebek közt -  a magnetofon felhasználásának is 
nagy helyet biztosít különös kísérleteiben, az említésére is alig marad helyünk (a „lettrizmus”-ról 
van szó, amelynek feje a költő Isidore Isou -  v. ö. a Bizarre folyóirat 32-33. különszámának anyaga, 
1964. I.); s egy sokkal általánosabb jelentőségű és tőlünk távolibb jelenségről, amelyet a modern 
zeneművészetben tapasztalhatunk, sem szólhatunk itt bővebben: ez pedig a prózai vagy verses reci
tált szövegek elszaporodása a modern zenei kompozíciókban; a klasszikusnak számító Sztravinszkij 
kantátáit éppúgy idézhetjük példának, mint a lengyel Thomas Baird, az olasz Luigi Nono s a német 
Stockhausen egyes műveit.

Egy jelenséget azonban befejezésül még említenünk kell: manapság az irodalomkritika nemcsak 
a nyomtatott periodikákban publikálja ítéleteit és információit, hanem a rádió szóbeli kritikai 
fórumán is. A szóban elhangzó irodalomkritika, mind az irodalomtörténeti tanulmány, mind pedig 
az elméleti-kritikai esszé formájában, mind filozófiai elmélkedés, mind pedig didaktikus ismeretköz
lés funkciójával, szerves, mindennapi műsorszáma a Magyar Rádió adásainak is. Ezen a területen, 
akár a többi, szorosabb értelemben vett irodalmi műfaj területén, a rádió hozta el a hagyományos 
műfajok technikai reneszánszát. A rádió kritikai vitafórumai, többszereplős ankétjai voltaképp az 
irodalmi szalonok exkluzív kritikai fórumait demokratizálják (s persze, merevítik mesterkéltté). Sze
mélyes benyomásom szerint mégis ezeket a beszélgetéseket, eleven és rögtönzött kritikai vitákat le
het a legérdekesebbnek minősíteni a rádió kritikai műsoraiban -  ha a természetesség és fesztelenség 
légkörét sikerül megvalósítaniok.

*

Végezetül arra a kérdésre kell válaszolnunk: vajon megéri-e ez a fajta szóbeli irodalom a vele való 
foglalkozást? Igennel válaszolok erre, természetesen, de nyitva hagyom a foglalkozás méreteinek 
és mélységének a kérdését -  ezeket magának a munkának kell megszabnia; egy kutatásnak a hatá
rait és konkrét feladatait csak akkor jelölhetjük ki, ha felmértük nagyjából -  azaz, ha elkezdtük a 
munkát magát. Annyi azonban bizonyos, hogy ennek a szóbeli irodalomnak pusztán a méretei és 
mennyiségi adatai, pusztán az irodalmi kultúra egészében való részesedési arányai arra inthetnek 
bennünket, hogy -  értékétől függetlenül is -  foglalkoznunk kell jelenségeivel.

TAMÁS ATTILA

A z  Öda motivumrendszeréről
Néhány évvel ezelőtt vita zajlott le akörül, hogy vajon mindenekelőtt a közvetlen természet- és szerelmi élménynek, 
vagy pedig döntő részben olvasmányélménynek a szülötte-e József Attila Ódája.1 Tekintsünk el ezúttal a mű szü
letése körülményeinek vizsgálatától -  már csak azért is, mert a körülményekről Németh Andor könyve (és rész
ben Bányai Lászlóé is) nagyjából elegendő tájékoztatást ad. Vegyük szemügyre inkább magát a költői műalkotást, 
a vita-exponálta egyik fontosabb probléma szempontjából: vajon annak negyedik, „biologisztikus szemléletű” 
része -  mely rokon némely tekintetben Th. Mann Varázshegyének egyes részleteivel -  mennyiben szerves része 
a költeménynek. Vagy -  más síkon vizsgálva ugyanezt a kérdést -  mennyiben függ össze az Óda egésze által kife
jezett lelkiállapottal az itt műalkotássá transzformált élmény.

Az Óda is a többrészes József Attila-i verskompozíciók közé tartozik; azok közé, melyeket nem egységes vers
forma -  szabályos ritmus- és rímképlet, sor- és versszakhosszúság -  foglal egységbe, hanem valamilyen bensőbb 
kompozicionális elem. Azt nézzük hát meg: teljes-e, organikus-e a kapcsolat a negyedik rész és a többi között?

Ha csak a közvetlen „környezetet” nézzük is, szembeötlő a kapcsolódás. A harmadik rész befejezése: „a vizes 
poháron kezed, rajta a finom erezet föl-földereng” , a következő rész pedig az egész test „átderengését” : az erezet 
a belső szervek eleven lüktetését festi szemünk elé. A szünet után következő ötödik rész viszont mindjárt első 
sorával („mint alvadt vér darabok...”) az előbbi vér-motívumot folytatja. Ha egy kicsit tovább vizsgálódunk, akkor 
azt is észrevesszük, hogy az a kiáltás, mely a központi helyen levő versrészletnek az utolsó soraiban hangzik fel: 
„nap süt, homályló északi fény borong” a kezdeti kép (napban „csillámló sziklafal”) és a Mellékdal előtti zárókép 
(„Milyen magas a hajnali ég! Seregek csillognak érceiben”) között feszülő ív csúcsát alkotja. Ez már bensőbb, 
strukturálisabb kötés, -  de még nem a leginkább vitatott részleté. Abban viszont azt vehetjük hamar észre, hogy 
a „lombos tüdőd cserjéi”-kép voltaképpen egy vers eleji motívumbokornak a pendantja: az első rész szavai szerint 
ui. „a törékeny lombok alatt látom előrebiccenni hajad...”, „homlokod fényét villantja minden levél” , tehát kép
zelete a közvetlenül látott, ill. láttatott lombos fák eleven zöldjébe vetíti a kedves alakot, a középső részben viszont 
kedvesének „elsődlegesen képzelt” alakjában, az 6 testében jelenik meg „másodlagosan képzelt” , belelátott elem
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ként a lombok susogó mozgása. A bevezető részből idézett sorok folytatása készít elő -  bár távolból -  a „biologisz- 
tikus” szemléleti jellegre is: „látom ... megrezzenni lágy emlőidéi".

Az egység jelei tehát aligha tagadhatók -  de épp ez kell, hogy a kiindulási pontnak -  egyetlen részlet kapcsolat
vizsgálatának -  a megváltoztatására indítson. Akkor is, ha nem a mű teljes, mindenre kiterjedő elemzése a cé
lunk. így ugyanis még a leggondosabb vizsgálatok alapján is csak a kérdéses rész elmeit keressük a többiben, nem 
pedig az egészben keressük meg ennek és a mű viszonylagos önállósággal bíró más részleteinek a helyét.

Vonjuk hát tágabbra a vizsgálódási kört.
„ I tt” — ez a versnek az első — s ezáltal kiemelt -  szava; „száll” — ez a második mondatot záró állítmány. Egy

helyben maradás és folyamatos mozgás kettőssége ölt tehát testet az első két mondatban. A kontraszt hangsúlyo
zott. Az ,,itt”-nek teljesebb, részletesebb megjelölése: elmozdithatatlan, napfényben csillámló sziklafal föltételez
hető tetőpontja. Az egyhelyben maradást jelölő ige ragjának zöngétlen zárhangja, а к keményen kapcsolódik a má
sik zöngétlen zárhanghoz: a tt-hez. A viszonylag legszilárdabb -  mert pillanatnyi -  jelen idő nyomatékot kap: az 
erőteljes, határozott térbeli elhelyezkedéstől: itt, most van a költeményben egymagában megjelenő ember. Vele — 
és a sziklafallal -  a szállás megfoghatatlan, testetlen folyamatossága szembesítődik. (Igaz: ez az ige is jelen időben 
van, ennek akusztikailag is oldott -  réshang, nyílt magánhangzó, folyékony hang -  értelmileg is folyamatos jellege 
azonban ezt a „most”-ot egyáltalán nem emeli ki.)

Ez a kettősség követhető nyomon ezután úgyszólván az egész költeményben, ez alkotja annak legfőbb belső 
„vonulatát” .

Mielőtt ennek a vonulatnak az elemeit külön-külön számba vennénk, egy körülményre figyeljünk még föl. Arra, 
hogy itt nem puszta egymásmellettiségről, hanem valóságos ellentétpárról van szó. „Idesereglik, ami tovatűnt, a fej 
lehajlik és lecsüng a kéz” — olvassuk mindjárt az első versszakban. Tehát a le hajló fej, lecsüngő kéz által még tovább 
erősített egy-pontra-rögzítettség-élmény a szállás, a tűnés folyamatáról, ennek irányáról való élményt megváltoztat
hatja: az ellentétpár tagjai között erőteljes viszonylatok alakulnak ki.

A tovatűnés-szállás motívum először közvetett formában jelenik meg „az úton senki, senki” képben : az út mesz- 
szire vivő vonalai és a rajta elment kedves távolodó lépteinek emléke egy fokkal konkrétabb megjelenési formája 
az „ami tovatünt”-nek, a „látom, hogy meglebbenti szoknyád a szél, látom...” , majd még inkább az „újra látom” 
viszont az „idesereglcs” konkrétabb megjelenítése: elmúlt események újhói jelenné varázslása a képzelet által. Az 
„újra” hangsúlyerősítésre szükség is van, hiszen az „amint elfut a Szinva-patak” érezhetően az ellentétpárnak a másik 
tagját erősítette -  nem a logika síkján, hanem a képekén, a kép keltette asszociációk alapján.

Ez volt az első versrészlet.
A második részben nem annyira az itt vizsgált motívumpár kerül előtérbe, nem ennek ju t nagy szerep (hogy 

ezzel szemben milyen más motívumok jelennek meg, arra majd még visszatérünk), de a vízesés képe, az „elválsz 
tőlem és halkan futsz tova” azért itt is határozottan szembesítődik a ,,mig én ...verődve földön és égbolton”-nak ön
magában véve ugyan erősen dinamikus, az itt érvényre jutó „horizontális nézópont”-ból nézve azonban teljesen 
statikus jellegével. (Ahogyan a statikusságot erősítette az előbb is a vertikális ellentét; magasba nyúló sziklafal és 
innen aíácsüngő kéz kontrasztja.)

Az ellentétpár teljes kibontakozása a harmadik részben történik meg. Grammatikailag is tisztán fogalmazódik 
meg itt az ellentét; a párhuzamos két mondat két soreleji ,,de”-jében. A szavak fölidézte hangoknak és képeknek 
a kontrasztja is itt a legerőteljesebb: „zörögve-némán”, lehullnak-megálltál”. Az is az ellentét erősödéshez vezet, hogy 
a motívumoknak önmagukon túlmutató jelentése is itt kerül legtisztábban a felszínre: „A pillanatok zörögve elvonul
nak, I de te némán ülsz fülemben. / Csillagok gyúlnak és lehullnak, / de te megálltál szememben...” -  Ebben a részletben -  
mely a „szeretlek, mint élni szeretnek halandók, amíg meg nem halnak” kijelentés után következik -  az előttünk képek
ben lejátszódó „eseménysor” egyértelműen az elmúlás egyetemes törvényeivel a jelennek a megőrzéséért vívott drámai küzde
lemmé nő, ennek általános szintjére emelkedik.

A negyedik rész ebben a formában nem mutatja az ellentétpárt -  erre még visszatérünk - ,  az ötödikben viszont 
nem képi formában, hanem elvontan, de ettől még semmivel nem kevésbé erőteljesen, semmivel nem kisebb súly- 
lyal van megint jelen. A végső „elnémulás” : a halál felé közeledés és a vele szembeszögezett „de addig...” kiáltásai, 
az őrző befogad tatás vágyának kifejezése ugyanúgy az életnek mint jelennek a szavát jelentik az elmúlás ellenében, 
mint az első részekben.

Szemmel láthatóan ez volt a versnek az utolsó „főrésze” ; utána már csak egy zárójelbe tett versszak, a Mel
lékdal következik. De ha nem csupán a felszín jelzéseit nézzük, akkor is ehhez a ponthoz jutunk el. A „fogadj 
magadba!” felkiáltás egy másik motívumláncolatnak is az utolsó fő láncszemét alkotja.

Ez a láncolat csak a második részben indul meg, „a szív legmélyebb üregei” metaforával. A harmadikban már két
szer szerepel, mind a kétszer hasonlatban -  „mint mélyüket a hallgatag vermek”, „miként a barlangban a csend” - , 
de csak a kérdéses negyedik részben teljesedik ki. Itt a képzeletben az egész női test mint valamilyen csodálatos 
titkokat rejtő barlang tárul föl, melynek „rejtelmeibe” a beszélő értelmének és a szerelmi hevület felszította kép
zeletének segítségével „alászállhat” , hogy annak -  a „való világ varázsainak” (ahogy azt másik versében megfogal
mazta) -  szépségében, nagyszerű összhangjában gyönyörködhessen. (Maga a „barlang” szó itt nem szerepel, ezt 
az általános varázsbarlangszerűséget azonban asszociatíve még az „alagút” és a „tartalmaidban ott bolyong” szó, 
illetőleg mondat is erősíti.)

Ez után a varázslatos valóságként szereplő motívum után jutunk ismét a metaforikus megjelenítéshez : a „lágy
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bölcső” és „eleven ágy” közti „erős sír” kifejezéshez, mely az egyszerre „valóságos” értelmű és metaforikus funk
ciójú, az előbb vizsgált „fogadj magadba” felkiáltásig visz. (Valóságos értelmű ez a kifejezés, amennyiben a testi 
befogadásra utal, a szerelmi lírában szinte páratlan nyíltsággal, de éppen metaforikussága „tisztítja meg” minden 
nyers erotikától, mivel egyszersmind szellemivé transzformálja. Hiszen ez a kifejezés itt általában az őrzés, óvás, 
megtartás -  már vizsgált -  hatalmas értelemtöbbletét kapta meg.)

A „csillámló sziklafal” tetőpontjának magasából a sírgödörbe történő -  a megszólaltatott indulat ereje által 
asszociáltan zuhanásszerűnek képzelt -  hullásig jutottunk. Ilyen szempontból is itt: a Mellékdal és a zárójelbe tett 
versszak előtt van a költemény „zárópontja” : első, leghangsúlyosabb zárása.

Maga ez a hullás-motívum is végigvonul azonban az Ódán, és -  noha kimondhatatlanul -  ez is épp itt jelenik 
meg utoljára. Az első rész elején még csak egy vele rokon motívum jelent meg a képekben. „A fej lehajlik és le
csüng a kéz” ; ez önmagában nem mutatná magát a mozgást, csupán annak irányát. De (mint ezt Szabó Ede is ki
mutatta elemzésében) a „lecsüng a kéz” az enjambementos szerkesztésben -  azáltal, hogy a két szorosan összetar
tozó szó közül a második váratlanul egy sorral lejjebb kerül -  bizonyos mozgásszerűséget kap : a kéz szinte a szemünk 
láttára hanyatlik, hullik ernyedten alá.

A második részben az égbolt és a föld közötti ide-odaverődés dinamikusabb annál, hogy a motívumláncolat ön
álló szemét alkothatná, annyi funkciója azonban van, hogy átköt az elsőtől a harmadik részig, ahol majd a „hulló 
tárgyak” kifejezés és a 1 ehulló csillagok képe megjelenik. A negyedik részben csupán az „alászáll” jelenik meg; en
nek ugyanúgy csak átkötő, tehát a rokonság alapján a motívumot teljesen feledésbe merülni nem engedő funk
ciója van, mint amilyen a második részben vizsgáknak volt, csak míg az dinamikusabb volt a „hull” -nál ez -  vele 
szemben — lágyabb annál. Az ötödik egységben viszont a „hullnak eléd ezek a szavak” kifejezés előzi meg a már 
szemügyre vett végső, áttételes megjelenési formát, a sírba (stb.) való belehullás képzetét.

Térjünk vissza a negyedik rész vizsgálatához: oda, ahol a végérvényes aláhullás alászállássá szelídült, s ahol az 
elsőként vizsgált motívumpárt -  vagy legalábbis az abban feszülő ellentétet -  nem ismertük föl, nem láttuk meg.

Már csak ezért is indokolt e két megfigyelés alapján visszatérni hozzá, mert azt már észrevettük, hogy a hullás- 
motívum néha a maradással, illetőleg az ó'rzA-mozzanattal kapcsolódik össze. (Először a „lehajlik” és a „lecsüng” 
által némileg hangsúlyosabbá lett ,,itt”-ben ismerhettük ezt föl, majd abban, hogy a földön elfutó vízzel szemben 
föld és égbolt közötti, horizontális viszonylatban statikus verődés, utóbb -  itt már egészen nyíltan és erőteljesen -  
az „őrzöm, mint hulló tárgyakat a föld” sorban, ill. képben mutatkozik meg e két motívum kapcsolata.) Ezekben 
az esetekben azonban csupán az egyik tulajdonságát, csak az egyik irányú asszociációit vettük figyelembe a „hull”- 
nak. A „hull” ugyanis más vonatkozásban enyhén tragikus hangulatot árasztó szó: a pusztulás képzetéből idéz föl 
valamit. A most vizsgálandó negyedik részt közvetlenül megelőző „hull” pedig a költeményben egyértelműen ezzel 
a tartalmával, ezzel a jelentésével is szerepel: „csillagok gyúlnak és lehullnak, de te...” Még egyértelműbben tragikus 
hangulatú-jelentésű a negyedik részt közvetlenül követő szó is: „Mint alvadt vérdarabok, úgy hullnak eléd ezek a sza
vak” . Az általuk így szorosan közrefogott negyedik részben szereplő folyamatos alászállás viszont éppoly kevéssé 
tragikus asszociációjú, mint amennyire a képszerűség-képiség síkján sem alkot semmiféle kontrasztot a tovaáram- 
lással. Inkább azt lehetne mondani, hogy feloldja magában ezeket az ellentéteket.

Maga az áramlás -  tehát a mű fő vonulatának egyik alkotója -  azonban ebben az „alászállás”-sal bevezetett 
részben is jelen van, sőt — akárcsak a barlang-motívum — ez is épp itt, a negyedik részben ju t a legnagyobb szerep
hez. Fogalmi síkon azáltal, hogy az „örök” jelzővel szintaktikai egységbe kapcsoltan szerepel („viszik az örök ára
mot”...)- Közvetlenül mérhetően -  láthatóan-hallhatóan -  azáltal, hogy ismételten szerepel („az örök anyag” hala
dása mintegy párhuzamban van itt vele, mint valamilyen variáns, akár a bolyongó „öntudatlan őröáfóvalóság” 
képe). Asszociatíve viszont azáltal teljesedik ki, hogy a „nedűid sejtje” kifejezés, az örök áram és a buzgó kút képek 
után még a „hullámzó dombok” is eleven vizet asszociálnak. Mindez az egymást hullámokként fölkeltő rezgések kép
zetével alkot itt még laza egységet.

Ebben a részben is megvan tehát a fő motívumpárnak egyik alkotója : Ez -  az áramlás-motívum -  mutatja itt meg 
másik arculatát, ez vesz részt másik jelentéskörével a költeményben. Ezért is nincs igazán ellenpontozva. Az élet itt 
nem pillanatnyiság és elmúlás antagonisztikus -  és így szubjektíve tragikus kicsengésű -  ellentéteként, hanem örök újraterem
tés-változás dialektikus mozgásaiból kialakuló lüktető folyamatként jelenik meg. Nem is íowtáramlás képében mutatkozik 
meg. Vérköreid az első alany, tehát az önmagába visszatérő mozgás-képzettel kapcsolódik kezdettől össze; a „bo
lyong” az utolsó állítmány, mely hasonló mozgásképzetet idéz -  akár távolabbról a „csomó” , „bog” szavak. A meg
jelenő lomb, bokor képe pedig ugyancsak a természetben végbemenő nedvkeringés képzetével kapcsolódik össze. 
(Az indításnál szereplő „bejár” ige sem annyira a végig — mint inkább a körbejár jelentést tartalmazza. De ez a jel
leg mutatható ki a szókapcsolatok, a képek, sőt, néha a hangok — mindjárt az elején pl. „bokrok” —eleven kavargás 
képzetét idéző halmozásában is.) Az élet gazdagon áramló elevensége ölt mindebben testet, az élet itt mint az 
örök változásban való örök megújulás „hullámzása” jelenik meg: ezt az arculatát mutatja a szerelem boldog hevü
letétől áthatott ember előtt. Itt „bíratott szóra”, itt oldatott fel a vers valóságában „a szív legmélyebb üregeiben cse
leit szövő magány s a mindenség” — itt játszódott le a vers nyelvi anyagában ténylegesen is az a folyamat, amelyről 
a második részből vett idézet még csupán tételesen szólt. Itt azonosul először és legteljesebben a szóló az egyetemes 
léttörvényekkel.

Hogy ez a bizonyos negyedik rész minden tekintetben szerves -  külső magyarázatok nélkül is evidens -  része az 
Ódának, az aligha igényel ezek után még bizonyítást, hiszen a mű egységes motívumstruktúrájának egyik legköz-
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pontibb részét ismerhettük föl benne. Inkább ennek az önmagában zárt egész rendszernek -  melynek „minden 
pontja archimedesi pont”* -  a hátralevő részét vizsgáljuk meg a továbbiakban.

A Mellékdal szerepéről van itt szó mindenekelőtt.
Hogy bizonyos tekintetben a „fogadj magadba!” felkiáltás a költemény zárása, azt láttuk: három különböző 

motívumsor is ide irányult, itt olvadt egybe, egymást fölerősítve, gazdagítva. Az Óda azonban három fázisban ér 
véget; ez az „első befejezés” még csak az első zárást jelenti.

Utána zárójelbe tett (külön számmal azonban egészen önálló egységként el nem különített) versszak következik. 
Ez a keretnek a második, azaz záró részét alkotja. A mű első soraiban közvetlen valóságként megjelenített kép tű
nik újra föl: a délutáni napsütésben még „csillámló” sziklafal fölött -  ahonnan a beszélő a tájat és önnön lelkét 
figyelte -  hűvösebb hajnali fények jelennek meg: a fémes keménységű égbolt csillagképeinek „seregek csillognak 
érceiben” . A kezdetben a táj csendjéhez lassan hozzáhalkuló szívverés ezzel szemben az átélt belső izgalmak hatá
sára itt már „csattog”. Annyiban tehát visszatértünk a kezdeti síkra, amennyiben a megjelenített „én” megint 
a közvetlenül, érzékileg észlelteket mondja el, magát a tájban elhelyezve, ez az „én” azonban belsőleg már épp
úgy megváltozott, mint ahogyan a külső környezet.

Ez a versszak azonban még mindig csak a keretet zárta be. Ahhoz hasonló ez a befejezés, amilyen gyakran jele
nik meg József Attilánál (pl. a „báránybunda árnyak” puhaságától a „kemény a menny” zárásig vivő szerkezet
nek ebben a záróképében, a Tiszazug c. versében). Az Óda esetében azonban összetettebb volt a verskonstrukció, 
mint amilyen az ehhez a verstípushoz sorolható verseknél ; inkább az Eszméleté hez, a Téli éjszakáé hoz, a Külvárosi 
éjéhez (stb.) hasonló. A negyedik rész ujjongó elragadtatásának kiáltásai itt nem a csalóka „felszín” , hanem egy
értelműen a „mély hangjaiként -  ha nem is egyedüli hangjaiként -  szólaltak meg. Ha tehát benyomásainkat vizs
gáljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy ezek a hangok erősebben voltak annál, hogy a hajnali ég kijózanító hűvössé
gének csöndjén azért át ne hallatsszák belőlük valami. Ha egzaktabb módon : tipográfiailag (vagy ennek megfelelő
en akusztikailag) vizsgáljuk a művet, akkor azt mondhatjuk, hogy ez említett keretnek a második fele -  az elsővel 
szemben -  zárójelben szerepel (illetőleg: egy fokkal halkabb, visszafogottabb hangú) az egész többinél: a keret első 
felénél is. Ha a motívumsorokat nézzük, akkor viszont azt vehetjük észre, hogy míg a keretnek az első része a mű 
belső vonulatát is mindjárt megindította („itt ülök” és „száll” ellentéte), a második rész csupán a specifikusan 
keret-motívumokat ismétli meg (csillogás, szív +  a harmadik és negyedik részben szereplő csillag-képzet jelenik itt 
meg újra).

Valami tehát mintha még a „kétszeri zárás” után is befejezetlenül maradt volna, valaminek még kell következ
nie. (Ezt -  ti. a hármasságot -  sugallja az első leghangsúlyosabb zárókép hármas szerkezete is: „lágy bölcső, /erős 
sír, / eleven ágy” .)

A „harmadik zárás”-ban, a Mellékdalban a „keret-zárás” során eltűnt motívumok búvópatakként kerülnek 
ismét napfényre. Ez a rész is zárójelben van, mint az előbbi versszak : jelezvén egyfelől azt, hogy bizonyos mérték
ben a kerethez tartozik (és a kerethez csatlakozik egyértelműen az első két sor is: a „visz a vonat, megyek utánad” , 
ez az időben és térben a vizsgált kerettől elkülönített, jellegében azonban vele teljesen azonos, epikus-leíró elem). 
Egyúttal -  a motívumsor vonatkozásában -  azonban azt is jelzi ez a zárójel, hogy itt már csupán utóakkordok 
hangzanak el. Erre utal a külön cím jelentése is: mellékdal. Ezek az utóakkordok viszont a maguk megcsöndesült- 
ségében is egyértelmű folytatásai a „fogadj magadba!” felkiáltásban összetalálkozott motívumok egy részének 
s más, a verseben eddig külön meg nem vizsgált elemeknek is. A két különböző jellegű -  más-más síkban történő -  
zárást tehát ilyen tekintetben összefogja ez a bizonyos, másként is szükségszerűnek érzett harmadik.

A vonulást ebben a részben mindenekelőtt a vonat testesíti meg -  ez a vonulás azonban már csupán a minden
napoknak egy eseménye, nem kap különösebb, erőteljesebb hangsúlyt. Nem is tragikus ez, mint a múlás, az 
emlékek tűnése, de nem is sugallja a lét áramló elevenségének élményét. Illetőleg: valami parányit azért talán 
mindkettőből megtestesít itt, a maga bizonytalan céljával: „talán ma még meg is talállak” . (Tehát ez az utazás 
lehet tragikusan értelmetlen, de hozhat szerelmi beteljesülést is.) A sziklákon elfutó vagy alázúduló hegyi patak 
képzelt jegességének és a „buzgó vesék forró kútjai”-nak ellentéte a „langyos víz” kifejezésben oldódik egymásba, 
a íorafutás határozott egyirányúságáé és a körforgások egymást „át meg át” járó szövevényéé viszont a bizonytalan 
irányú mozgást asszociáltató „csobog” lágyságában. A korábban megjelent animális-biologisztikus szemléleti 
elemek a sülő hús és a testi szerelem élménykörének naiv egyszerűségű összekapcsoltságában objektiválódnak itt 
-ismét a mindennapok egyszerű emberi világának síkján. (A „sül a hús, enyhítse étvágyad”-sor egyébként ugyan
úgy a verskezdés hasonlata -  „mint egy kedves vacsora melege” -  által fölkeltett képzeteket eleveníti föl, mint 
ahogyan a „csendesen” határozó a verskezdet csend-motívumát.) A „lágy bölcső, erős sír, eleven ágy” egyetemes, 
végletes ellentéteket megtestesítő, szimbólummá átlényegített képe is ezen a síkon : a dolgozó ember mindennapi 
életének síkján ismétlődik meg, természetes egyszerűséggel, bensóséggel: „ahol én fekszem, az az ágyad” .

Itt -  az „első zárás” motívumának ellentétes előjelű megismétlésénél -  ér immár minden vonatkozásban véget 
a költemény.

Közvetlenül -  ha a jellegzetesen művészi funkciók vizsgálatától „megtisztított”, csak-nyelvi szempontból ele
mezzük -  egy változó tájrészletet ábrázolt és önnön szerelmi vágyáról adott jelzést: ezt fejezte ki s ennek kielégí
tésére hívta fel a szeretett nőt. Mint műalkotás azonban ennél sokkal gazdagabb funkciót tölt be az Óda : az említett 
konkrét nyelvi funkciók betöltése közben általánosabb szférába emelkedik. Befogadója a létezés egyetemes törvé
nyeivel küzd, majd velük azonosul, ezeket méri föl hideg józansággal („a lét dadog, csak a törvény a tiszta be-
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széd”), és közöttük, bennük leli föl önmaga helyét -  mintegy a kettős arculatú örök folyamat egyetlen kis 
részletét látva és érezve önmagában, az általa közvetlenül észlelt-megélt világban. „Talán”-jaiban is ez az álta
lános (ti. az ember számára mutatott) kettős arculat konkretizálódik az egyed, az egyes ember számára: az a 
lehetőség, hogy a két arculat közül vagy az egyik, vagy a másik lesz uralkodóvá. A „megyek” pedig a maga egyszerű
ségében is abból érzékeltet valamit, hogy e lehetőségek valóra válása az emberi cselekvéssel van kapcsolatban. 
Nem determinisztikusán: a „talán” erejéig. A verselés azonban félreérthetetlenül azt is sugallja, hogy ezért a 
„talán”-ért való cselekvés méltó egyedül az emberhez.

Visszajutottunk a vers-egész problémájához.
A Mellékdal valóban dalszerű: hangja könnyed, naivul természetes. Mintha a „csattogó szív” veréseinek és 

csattogó, zakatoló vaskerekeknek a zökkenéseire, ritmusára szólalna meg. De más ez a nyolc sor önmagában, és 
más egy többrészes kompozíció utolsó egységeként. Anélkül, hogy alapjellegét megváltoztatnák, a nyíltabban- 
rej tettebben egymásra vonatkoztatott motívumok ezt is sokkal gazdagabbá teszik. Hiszen az idézett szavak és 
szócsoportok az egységes versstruktúrában, egymással való eleven kölcsönhatásukban lettek csak határozottabb 
többlettartalom hordozóivá, egyetemes emberi problémák sajátos kifejezésének adekvát eszközeivé. A sűrű lom
bok, széltől meglebbenő levelek eleven zöldjében megpillantott kedves alakja és „az örök áram”-nak az 6 testében, 
majd lombok, cserjék, bokrok képét idézőn kirajzolódó útjai is csak együttesen sugallják az összetett élményt: az 
anyag csodálatos, mert szerelmesét adta számára, s e „kedves, szép alak”-ot is azért lehet olyan ámulva, olyan 
rajongó szerelemmel szeretni, mert az „örök anyag” varázsait rejti testében, nekik ad formát önmagában. A mű 
közvetett közlés-értékét is a vers építménye segített tehát igen nagy mértékben megnövelni, illetőleg részben ezáltal 
kapta meg a puszta szöveg az általa hordott gazdag jelentést. A motívumok ismétlődéseiből, variációiból, össze
találkozásaiból és szétválásaiból, az egyes közlések különbözőségeiből viszont egyúttal egy olyan -  tágabb értelem
ben vett -  ritmusláncolat8 alakult ki, mely a nyugalom állapotából a legteljesebb emberi izgalmaknak egyfajta 
katarzist előidéző szakaszán át, egy magasabb szintű megnyugváshoz; a világhoz való viszonyunk újraelrendezé- 
séhez vezet, illetve ennek ritmusával esik egybe.

A költemény közvetlen determinánsait -  milyen élményeknek a hatására született meg -  nehéz, sőt alighanem 
lehetetlen is lenne egészen pontosan felkutatni. Társadalmi determinánsai már pontosabban megállapíthatók 
-  ezek viszont csak az egyéniség közvetítésével határozzák meg a költeményt. Mégis föltétlenül szükség van arra, 
hogy mindezt az irodalom történeti kutatás a lehetőségek szerint megtegye, hogy minél hívebben megrajzolja a mű 
születésének módját, föltételeit. Hogy az elemzett költemény általánosabb, illetőleg egyedi sajátosságaiban föl
ismerje a kor és az egyéniség sajátságainak hatását. A modern természettudományos szemlélet elemeit, a munkáló, 
az emberi életet jobbá tenni hivatott gyárak szeretetét -  a szépség- és boldogságvágy erejét, a tragikumot meglátó 
hűvös értelem tisztaságát -  az anya nélkül maradt gyerek rejtett feljajdulását, a lillafüredi táj sokszínűségében 
gyönyörködő, a Varázshegy emlékeit tudatában őrző, váratlanul szerelemre lobbant költő személyes élményeit. 
És sok más apróbb-nagyobb elemét, sajátságát a műnek, aminek alapján az majd elhelyezhető lesz a költemények 
sokaságában, amelynek alapján kimutatható, hogy miért éppen a huszadik század lírikusa, miért éppen a prole
tariátus soraiból származó, a magyar irodalom áramában élő, a maga sajátos máséval nem helyettesíthető életútját 
megjárt költő alkotta -  és alkothatta meg egyedül -  ezt művet. Hogy miért jött létre, illetve miért épp ilyenné lett 
ez a műalkotás. Az Óda azonban -  mint minden igazi remekmű -  ennek az értékes históriai többletnek az ismerete 
nélkül is szól az emberhez: az egyediségének zártságából kitörni, a világ időtlen végtelenjében feloldódni vágyó 
és annak törvényeit mégis emberként fölmérni, a maiiban élni akaró, a teljesebb, gazdagabb életnek a lehetősé
geiért is „útra kelő”, cselekvést vállaló emberhez.

JEGYZETEK

" Kortárs, 1962. 12. sz. és 1963. 2. sz; Heller Agnes és Tamás Attila vitája.
•József Attila: Irodalom és szocializmus ÖPM. 97.
• Vö.: József Attila szerint minden igazi műalkotás „ritmusosan szemléleti végső egész” , „a  műben, amely 

végső szemléleti egész, a valóság ellentéteinek, s öszefüggéseinek ritmust kell adniok.” Uo. 99, 97.
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Sargina L u d m illa :  Jurij Tinyanov regényei

Szemtanúk mesélték, hogy 1925-ben egy irodalmi esten Majakovszkij megállított egy alacsony, karcsú termetű 
férfit, és messze zengő basszusa egész hangerejésel rákiáltott: „Na, Tinyanov, beszélgessünk el egy kicsit, mint 
nagyhatalom a nagyhatalommal.” A körülálllók figyelmét nem kerülhette el az a nem titkolt tisztelet, amellyel 
Majakovszkij kiejtette ezeket a szavakat. Kevéssel az említett találkozó előtt jelentette meg a kezdő író, Jurij 
Tinyanov első regényét, a Kiihla-t. A Majakovszkij szavait átható tiszteletet Tinyanovnak éppen ez az írói sike
re váltotta ki, amennyiben kezdőnek Tinyanov csupán a szépirodalom területén számított. Neve már jó néhány 
éve ismeretes volt az irodalomtörténészek, kritikusok és bölcsészhallgatók körében. Az orosz irodalomtudomány 
új iskolája -  az orosz formalizmus egyik ragyogó irodalomkutatóját tisztelték benne.

Jurij Tinyanov 1894-ben született Vityebszk vármegye (ma Lett SZSZK) Rezsice városában, orvoscsaládban. 
1912-ben felvételt nyert a Pétervári Egyetem történeti-filológia karának szláv-orosz szakára. Szerencséje volt, 
olyan kiváló tudósok előadásait hallgathatta, mint Baudoin de Courtenay, Sahmatov és Vengerov.

Tanulmányai befejezése után Tinyanov néhány évig az egyetem oktatója, de képtelen megbékélni a régi aka
démiai tudományok fülledt atmoszférájával és 1919-ben a Komintern Francia Szekciójának munkatársa lesz. 
Azokban a napokban, amikor az értelmiség többsége nem volt hajlandó együttműködni a bolsevikokkal, a szim
pátia ilyenfajta kifejezésre juttatása politikai bátorságot követelt meg. Tinyanov ezzel egyidóben verstörténcti és 
verselméleti előadásokat tartott a Művészettörténeti Intézetben.

1916-tól V. Sklovszkijjal, B. Eichenbaummal, P. Jakobszonnal, L. Jakubinszkijjal és O. Brikkel együtt az 
OPOJAZ egyik ismert egyénisége. Feladatunk most az, hogy az író Tinyanovról beszéljünk, ezért irodalomelmé
leti és irodalomtörténeti nézeteivel nem fogunk foglalkozni. Ami a formalista iskola általános elveit illeti, felhívjuk 
olvasóink figyelmét Nyíró Lajos cikkére: Az orosz formalista iskola (Kritika, 1966. 9.).

Tinyanov m ár jelentékeny irodalomtudományi múltat tudott maga mögött, kötetnyi tanulmánya jelent meg, 
a Dosztojevszkij és Gogol (1919), a Verses nyelv problémája (1924) c. könyvei már tudós hírnevet vívtak ki, amikor a 
húszas évek derekán történelmi regények és kisregények írásába kezdett, melyek nem csupán a szigorúan szakmai 
körök, de a legszélesebb olvasótábor érdeklődését is felkeltették.

„Az én belletrisztikám -  írta „Önéletrajzában”, -  főleg az irodalomtörténet elégtelenségéből fakadt, amely 
ugyanis általános igazságokat hangoztatott és homályosan láttatta meg az orosz irodalom alakjait, áramlatait 
és fejlődését.” így  vált az irodalomtudós Tinyanov az író Tinyanov bábájává.

Volt az orosz irodalomtörténetben egy alig ismert, régen elfelejtett költő -  Wilhelm Küchelbecker. A legtöbb, 
amit róla tudtak, hogy a líceumban Puskinnal együtt tanult és ott Kühlanak becézték. -  meg azt, hogy Puskin 
egy meglehetősen epés epigrammát írt a verseire. Tinyanov még diákkorában kezdett foglalkozni Küchelbecker- 
rel, nagy terjedelmű szemináriumi dolgozatot írt róla. Elolvasta Küchelbecker kéziratban fennmaradt vers- és 
prózagyűjteményét, majd a későbbiekben 6 is adta ki.

Çsukovszkijnak köszönhető, hogy Tinyanov íróvá lett és a szovjet irodalom ma három olyan ragyogó történelmi 
regénnyel büszkélkedhet, mint a Kühla, a Vazir-Muhlar halála és a Puskin, valamint az utánozhatatlan Telik had
nagy, amely Szergej Prokofjevet komponálásra késztette.

Egy alkalommal ugyanis Kornyej Csukovszkij jelen volt Tinyanovnak Küchelbeckerről tartott előadásán, amely 
nem kötötte le kellő mértékben a hallgatók figyelmét. Előadás után, az úton hazafelé Tinyanov a festői részletek 
olyan bőségével beszélt Küchclbecker életéről Çsukovszkijnak, olyan tapinthatóan közel hozta a kort, a költő 
Puskinhoz, Rilejevhez, Gribojedovhoz, Puscsinhoz fűződő viszonyát, hogy Csukovszkij megpróbálta rábeszélni 
egy Küchelbeckerről írandó regényre.

A regény 1925-ben jelent meg és Tinyanov egycsapásra elfoglalta az őt megillető helyet a legjobb szovjet írók 
között. így lesz érthető Majakovszkij tréfásan-komoly mondata.

Tinyanov írói életútját két téma határozta meg -  a dekabristák és Puskin. A dekabristák témája két részre bont
ható: a felkelés leveréséig -  ezt a Kühla mutatja be-és a vereség u tá n -e z t a Vazir-Muhtar halálá-Ъап találjuk meg. 
Konkrétabban szólva, a dekabristák és az eszméinek sorsát Tinyanov három orosz költő személyében eleveníti 
fel: Küchelbecker, Gribojédov és Puskin, akiknek egy-egy regényt szentel. A regények, a közös szereplők nagy 
számával kapcsolatban vannak egymással, mindegyik főhős megtalálható a két másik regényben is, csupán a 
hangsúly különbözik.

A Kühla a dekabristák reményeiről, harcukról, pusztulásukról szóló regény. A lényeg azonban, amit a regény 
végkicsengése hangoztat az, hogy a dekabristák törhetetlenek. Még a magánzárkában, még a „szibériai ércbá
nyák mélyén” , még a forró Szibériában -  a Kaukázuson -  sem hagynak fel az alkotással, a reménnyel.

A Vazir-Muhtar halála annak az embernek a magányáról szól, aki átélte a dekabrista mozgalom bukását és
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a sors különös akarata szerint a dekabristák ellenségeinek táborában találta magát. Gribojédov, a költő 
és diplomata szenvedéseiről, gyötrődéseiről és borzalmas haláláról, akinek megengedtetett, hogy leüljön a perzsa 
sah jelenlétében, de akinek soha nem bocsátották meg, hogy minden dekabrista papírjai között ott találták ko
médiájának: „Az ész bajjal jár”-nak a másolatait.

Ennek a két regénvnek a Puskin (1935-1943) kellett hogy szintézise legyen, ahogyan Puskin szintézise volt mind
annak, ami megelőzte őt az orosz irodalomban. Sajnos a betegség és a halál félbeszakította Tinyanov alkotói tevé
kenységét és csupán Puskin életének első húsz esztendejét foglalja magába, a délre történt száműzetés időszakáig.

1957-ben, a Kühlát lefordították francia nyelvre. „Önök nem csupán Wilhelmet és a dekabristákat fedezik fel 
majd, de cgv kiváló írót is” -  írja Pierre Daix, az olvasók figyelmébe ajánlva a regényt. Beszél arról a nagy tehet
ségről, amelyre szükség volt ahhoz, hogy a dekabristák vereségét úgy ábrázolhassák, ahogyan ez a Kühlá ban 
megtalálható. (Les lettres françaises, 1957. N. 687, juine 12-18.)

Kornyej Csukovszkij véleményét elfogadhatjuk a regényről megjelent kritikák összegezéséül: „...nagyszerű 
regény, megeleveníti a korszakot és legjobb embereit -  Puskint, Delvigot, Jermelovot, Gribojédovot, Rilejevet, 
Puscsint, klasszikus regény mind szociálisan telített témája, mind az ábrázolás pontos könnyedsége, mind a fel
építés finomsága, mind a szó kiviteli módjának nagyszerűsége alapján, mind pedig olyan csodás, bölcs, egyáltalán 
nem egyszerű egyszerűsége alapján, amelyben semmi leegyszerűsítést nem fedezhetünk fel, amely csak a művészet 
legnagyobb alkotásainak a sajátja.” (K. Csukovszkij: Szovremennyiki. M. 1962. 523. oldal.)

A második regényében, a Vazir-Muhlar halálában Gribojédov áll előttünk, a XIX. század első harmada orosz 
életének egyik színes egyénisége, aki már régen foglalkoztatta Tinyanov képzeletét. Gribojédovot is diákkorában 
kezdte tanulmányozni és — ahogy „Önéletrajzában” írja: „Megijedtem, mennyire nem értik (Gribojédovot), 
és mennyire nem hasonlít semmi, amit Gribojédov írt arra, amit az irodalomtörténészek írtak róla. (Mindez még 
most is így van.)”

Gribojédov életének és munkásságának kutatását az irodalomtörténész Tinyanov kezdte el és az író Tinyanov 
fejezte be egy Gribojédovról szóló regénnyel.

Tinyanov egyetlen esztendőt írt meg a regényben, Gribojédov életének utolsó évét. 1828 márciusában Gribojé
dov Pétervárra hozta a Perzsiával kötött békeszerződést, kinevezték nagykövetnek (Vazir-Muhtarnak) Perzsiába 
és 1829. január 31-én Teheránban meggyilkolták.

Tinyanov megalkotja a ragyogó diplomata alakját, akit irigyelnek, akinek viselkedését utánozzák, de aki ön
magával és a világgal belsőleg meghasonlott ember.

Gribojédov jellemzésében Tinyanov számára Puskin szavai jelentették az iránymutatást: „ ...az  államférfi 
képességeit nem használták fel, a költő tehetségét nem ismerték el... Gribojédov életére néhány felső árnyékot 
vetett: a lobbanó szenvedélyek és a hatalmas körülmények következménye.” (Puskin: „Utazás Arurumba”. 
Összegyűjtött művei. 4. kötet. 667-668. oldal.)

Tinyanov bemutatja, hogyan Vetették el a Kaukázuson-túli kereskedelmi társaság -  Gribojédov által benyújtott 
-  tervezetét, hogy kiváló komédiáját, Az ész bajjal járt nemcsak hogy a színházak nem tűzték műsorukra, de még 
csak hiányosan is jelentették meg. A Puskin által hatalmasnak nevezett körülmények Tinyanov előtt egész súlyuk
kal megnyílnak. Ez a dekabrista felkelés veresége utáni miklósi Oroszország rettenetes állapota, amikor az „idő 
hirtelen darabokra tört. A húszas évek embereinek nehéz halál lett az osztályrészük, mert a század hamarabb 
meghalt, mint ők.” (Háromkötetes művei, 2. kötet, 11. oldal.)

A Gribojédovról szóló regény annak az embernek a lelki drámájáról íródott, aki kapcsolatban volt a nemesi 
forradalommal, egyike volt szellemi inspirálóinak, átélte vereségét és miközben meg kívánja őrizni hűségét volt 
elveihez és meggyőződéséhez, aktívan részt vesz a társadalmi életben, I. Miklós reakciós politikája teljes győzel
mének körülményei között.

Elkerülhetetlen ezért, hogy olyan tábornokokkal üljön egy asztalhoz, akik közül az egyik letartóztatása idején 
őt is vallatta, a másik azt a tüzérüteget vezette, amelyik a felkelő dekabrista ezredekre lőtt, a harmadik a dekab
risták öt vezérének — közülük hármat Gribojédov személyesen is jól ismert -  felakasztását vezényelte. Gribojédov 
fulladozik ebben az atmoszférában és elfogadja perzsiai követté való kinevezését, bár nem kíván odautazni.

Tinyanov bemutatja, hogy Gribojédov, akit Perzsiába a hadisarc behajtásáért küldenek, zsákutcába kerül. I. 
Miklósnak pénz kell, pénz kell a Kaukázus leigázására, a Törökországgal folytatott háborúra. Pénzt viszont csak 
úgy lehet szerezni, ha az országot anyagi romlásba döntik. A romlásba döntés pedig a törvényes uralkodóház meg
döntéséhez vezethet. Miklós fél ettől. Éppen ezért politikája végig hazug. A borzalmas szegénységben élő perzsa 
nép felháborodását és elégedetlenségét egy bizonyos konkrét okra kellene irányítani, mintha az lenne a bajok 
forrása. És Gribojédovra irányul, hiszen 6 az, aki az elnyomó hatalom érdekeit képviseli. A Tebrizból Teheránba 
vivő úton Gribojédov hallja, ahogy a perzsák tömegéből hozzá kiáltanak: „Szahtir”, ami annyit jelent „Kegyet
len szív”. Gribojédov úgy tesz, mintha nem venné észre saját helyzetének hamis voltát, de sokkal okosabb 
annál, minthogy fantáziával áltatná magát. Tinyanov Gribojédova mindenen átlát, mindent tud, azt is, hogy 
mi vár rá, semmiben nem reménykedik és elfogadja a halált.

Szeretnénk idézni Gorkij véleményét erről a könyvről, különösen pedig Gribojédov alakjáról, hiszen a kritiku
soknak e regény majdnem negyven esztendős kivétel nélküli elítélésében a fő vádpontot mindig Gribojédov 
alakja szolgáltatta. És a Gorkij adta értékelésről szégyellősen hallgattak azok a kritikusok, akik minden cikküket, 
illett az oda, vagy nem illett, Gorkijra való utalással kezdték és végezték.
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„Szívemből köszönöm a Vazir Muhtar-t, a napokban elolvastam, önnek nincs szüksége az én bókjaimra, mégis 
el kell hogy mondjam: jó, igen érdekes és »tápláló« könyv. Csodálom korszakismeretét... A jellemeket úgy raj
zolja, mint a szó igazi, mesteri művésze, ami nem zavarja Önt abban, hogy röntgenszemű irodalomtörténész 
legyen, ahogyan könyve az Archaisták és újítók is tanúsítja, és benne egy különlegesen eredeti cikke a »Gogol és 
Dosztojevszkij«... Gribojédov -  nagyszerű, bár nem voltam rá felkészülve, hogy ilyennek fogom találni. De oly 
meggyőzően ábrázolta, hogy egészen biztos, ilyen is volt. H a pedig nem, akkor ezután lesz.” (Lityeraturnoje 
naszledsztve, 70. kötet 458. oldal.)

Tinyanov arról írt regényt, hogyan próbálta az önkényuralom végzetes hatalma hivatalnokká alakítani a köl
tőt, és hogyan halt meg a költő a felkelés leverése után. Tinyanov megmutatta, hogy Gribojédov oly korban élt, 
amikor „az idők kötelékei széthulltak”, amikor az idő egy nagy költőt pusztított el.

Tinyanov művészi, mesterségbeli tudásának legjavát nyújtotta a Vazir-Muhtar halálában. Csupán néhány rövid, 
szinte aforisztikus sor, és az olvasó előtt már ott áll a cselekvő személy feledhetetlen portréja. ím e az orosz külügy
miniszter: „Karl-Robert Nesszelrod, szürke törpe, az orosz külpolitika irányítója...

A szürke fejecske megrezzent, a zsidó orr szusszan egyet, és a német ajkak -  franciául -  azt mondják: 
Üdvözlöm Önt, titkár úr és Önöket, uraim, a dicsőséges béke alkalmából.”

Karl-Robert Nesszelrod nem tudott oroszul.
Karl-Robert Nesszelrod egy porosz férfi és egy zsidó nő gyermeke, egy angol hajón született, amelyik éppen Lisz- 

szabon felé közeledett.” (2. kötet, 42, 43, 45. oldal.)
A szellemesség, a stílus könnyedsége, az új, a váratlan oldalak bemutatásának képessége, a megszokottnak új

szerű felidézése (az, amit Sklovszkij „osztranenie”-nek nevez) Tinyanov számára nem jelentett öncélúságot, hanem 
a dolgok jobb ábrázolásának volt alárendelve.

Tinyanov röviden és találóan tudta kifejezni a változások lényegét, amelyek a dekabristák felkelése után végbe
mentek az orosz társadalomban, bár látszólag csak szellemes tréfának szánta volna a mondanivalóját. íme egy 
példa arra, hogyan tűntek el a múltban az irodalmi viták, disputák, amelyek még oly jellemzőek voltak a tízes 
évekre: „Jól emlékezett még az irodalmi csatákra. (Gribojédov, — L. S.). De most nem volt miért csatázni, mos
tanság leginkább ebédeltek. Ebéd közben születtek az irodalmi vállalkozások, amelyek legtöbbször meg sem való
sultak.” (2. kötet, 139. oldal.)

Tinyanov regényeiben a hősök életének eseményei mozgatják a cselekményt. De állandóan érezzük a szerző 
jelenlétét, aki, miközben felderíti a régen elszállt évek eseményeit, a kis és nagy cselekedetek legapróbb rugóit is, 
a történtek teljes ismeretének birtokában van, és a történelmi tapasztalat birtokában jóval többet tud, mint hősei. 
Mint Brecht „Kaukázusi krétaköré” -ben, ahol a narrátor előre tudja, hogy mi megy majd végbe a színen, úgy 
Tinyanov is, miközben Kühlaról mesél, a dekabristák felkeléséről, forradalmuk bukásáról, még ugyanabban a 
fejezetben egy másik forradalomról is beszél, amely majdnem 100 év múlva zajlott le és győzött a szomszéd téren, 
arról a forradalomról, amelyben ugyancsak részt vett a Néva, részt vettek Pétervár utcái és terei :

„A pétervári forradalmak a tereken zajlottak le: az 1825-ös és az 1917-es forradalom két téren. És 1825 decem
berében és 1917 októberében is részt vett a Néva a felkelésekben: decemberben a felkelők a jégen menekültek, 
októberben az Auróra cirkáló a Néváról fenyegette a palotát.” (221. oldal)

A Vazir-Muhtar halálában a perzsa herceg. Hozrev-Mirza, Pétervárra érkezéséről mesélve, amely herceg I. Miklós
nak a végbement események miatti bocsánatkérést hozta el kormányától és egyúttal a hadisarc csökkentését 
próbálta kieszközölni, a hercegnek az udvarnál elért sikereiről és a pompáról, amellyel fogadták, Tinyanov 
így ír:

„Honnan is tudná Hozrev, hogy az orosz siker nem hoz neki szerencsét, hogy túlságosan is megszédül majd a feje, 
és hogy öt év múlva, a trónharc idején kiszúrják a szemét és egész életét vakon éli majd le.” (454. oldal.)

Tinyanov kiváló mestere volt a pszichológiai prózának. Nemhiába szerette Hemingwayt, amint erről egy jegy
zetfüzetében megmaradt sorok is bizonyítékul szolgálnak. És minden regénye -  különösen pedig a két utolsó, a 
Vazir-Muhtar halála és a Puskin -  a dialógusok jellege, jelentősége szerint podtextust tételez fel, stílusa aforisztikus, és 
lakonikus jellege alapján közel áll a huszas évek világirodalmának prózájához: Hemingwayhez, Fitzgeraldhoz 
és Sherwood Andersonhoz.

A múlt a Vazir-Muhtar halálában csak a szerzői elkalandozásban, a hősök emlékezetében létezik, egy sajátos 
„áramlásban” . Az ilyen jellegű „áramlások” -  a cselekvés rövid idejű bekapcsolódása a visszaemlékezések szférá
jába, amikor a visszaemlékezések közvetlen kapcsolatban vannak az ábrázolt pillanattal -  a húszas évek néma
filmjeinek egyik legtöbbet használt és művészileg legkifejezőbb eszközei közé tartozik.

Tinyanov egymástól egészen távolálló jelenségek egész sorában közös vonásokat tár fel a „montázs” segítségé
vel. így írta meg pl. a beteg Gribojédovról szóló fejezetet. Miközben az „egész Oroszországot” , sőt a határain kí
vüli területeket is beborító éjszakát írja le, ezzel egyidóben egymást váltó rövid filmkockák egész sorát vetíti elénk: 
az orosz külügyminiszter Nesszelrod, az angol követ, MacDonald Perzsiában, Katja Tyelesova, a ballerina, Puskin, 
Tbiliszi katonai kormányzója, Szipjágin tábornok, a pestisesek Gumrami melletti kunyhóikban és így tovább. Az 
„éjszaka” bonyolult, sokágú metaforává fejlődik, amelynek az a feladata, hogy bemutassa Gribojédov állapotát, 
a jelen konkrét esetben a betegségének éjszakáján és az átvitt értelemben: a „sötét éj” éveiben.

Szeretnék néhány szót szólni azokról a vitákról, amelyek Tinyanov e regénye körül bontakoztak ki és a mai napig 
sem csendesedtek el.
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A sajtóban megjelent elsó bíráló véleményektől kezdve egészen napjainkig (néhány kivétellel) a regényt általá
ban károsnak, pesszimistának, a történelmi valóságot meghamisítónak könyvelték el.

Ezt a leggyakrabban Tinyanovnak a „formalizmus ölére” való visszatérésével magyarázták.
B. Koszteljanyec, aki hosszú évek óta elsőnek érdem szerint értékelte Tinyanovot mint regényírót („J. Tinyanov 

háromkötetes müvei. Előszó. M.-L. 1959.), mégis a Vazir-Muhtar halálát illetően, jóllehet enyhébben, de 
a „hagyományos” nézeteket vallja. A Vazir-Muhtar halálának felépítésében -  írja -  az irodalomtörténész Tinyanov 
nézetei tükröződnek, aki a húszas években „az irodalomtudomány formális módszere” teoretikusai közé tartozott 
(1. kötet, 24. oldal). Példaképpen hozza fel Je. Knipovics még 1928-ban elhangzott érvét, hogy Tinyanov pesszi
mista módon ábrázolta Gribojédovot és környezetét, nem mutatta be, hogy a regényben ábrázolt időszakban már 
fellépett cikkeivel Belinszkij ; alakult a fiatal Gercen és Ogarjov világnézete. B. Koszteljanyec ezt a szemrehányást 
gyengébb formában fejezi ki, Belinszkij, Gercen és Ogarjov nevének említése nélkül. A fentnevezett kritikusok 
szemében pedig ezek a nevek a nagyaduk, amikor azt bizonyítják, hogy Tinyanov történelemszemlélete pesszi
mista. De Tinyanovnak saját elvei voltak, hogyan és mit ábrázoljon egy történelmi regényben. Legalapvetőbb 
elvének tartotta : a szigorú hűséget a történelmi tényékhez. A történelmi regényben -  vélte Tinyanov -  nincs 
szükség a kitalálásra, mert „az író soha nem találhat ki nagyszerűbbet és hatásosabbat, mint a valóság” (I. kötet 
17. oldal).

És ha maga Lermontov, aki a moszkvai egyetemen egyidőben tanult Gercennel, Ogarjovval, semmit nem tu
dott róluk, és bár találkozott Belinszkijjel, az egyáltalán nem volt rá olyan nagy hatással, mint amilyen hatást 
gyakorolt a nagy kritikus például Gogolra, Nyekraszovra és Turgenyevre, vajon miért kellene megkövetelnünk 
Tinyanovtól, hogy találjon ki Gribojédov életében nem létező tényeket, és lelkes optimistaként állítsa elénk?

Még A. Belinkov, a Tyinyanovról szóló nagyszerű monográfia szerzője is azt álltíja, hogy a regény történelmileg 
zárt és perspektívátlan. Dehát mit lehet tenni, amikor Gribojédov nem látott maga előtt perspektívát, amikor a 
dekabristák felkelésének leverése után teljesen egyedül érezte magát? Az lenne különös, ha Tinyanov optimista 
regényt írt volna Gribojédovról.

Ettől függetlenül, B. Koszteljányec és A. Belinkov is nagyra értékelte Tinyanov munkásságát, és az idézett íté
letek nem játszanak nagy szerepet értékelésükben.

De az 1962-ben megjelent „Orosz-szovjet történelmi regény” c. könyvben, amelynek szerzője J .  Andrejev, 
a „Vazir-Muhtar halála” c. mű megsemmisítő kritikát kapott. Összegyűjtve találjuk itt a korábbi jelzőket: 
pesszimista, káros, a történelmi igazságnak ellentmondó.

Mivel J .  Andrejev véleménye szerint Tinyanov a „Vazir-Muhtar halálá”-ban formalista, ebből kifolyólag — 
állítja -  Tinyanovnak -  mint minden formalistának -  nem a dolgok lényege az elsőrendű, a fontos, ha
nem á  „paradoxonok” és ily módon Andrejev majdnem minden metaforát és aforisztikus jellemzést paradoxon
nak tart. Az Andrejev dühét kiváltó paradoxonok között szerepelnek az általunk is idézett sorok Nesszelrodról. 
De hiszen ez a széles körben ismert gerceni szavak parafrázisa a „Forradalmi gondolat fejlődése Oroszországban” 
c. munkájából. Tinyanov nem egyszerűen tehetséges, de színes, eredeti tehetség volt. Nem tételezzük fel, hogy az 
irodalomtudós J . Andrejev ne ismerné Gercennek ezeket a szavait. Csak éppen ő is, akárcsak sokan mások, mikor 
meglát valami szokatlant, színeset, azonnal a formalizmust és a paradoxont kezdi emlegetni. Mintha a képek 
színessége, ízessége csupán a klasszikusnak volna megengedhető, a mi korunkbeli író nem érhetné el a klasszikusok 
eredeti tehetségét. Pedig Gorkij Fegyinhez írt levelében, a „Kühla”-ban gyönyörködve mondta: „A Háború és 
Béke után ebben a szellemben és így (aláhúzás Gorkijtól) senki nem írt... Az a benyomásom, hogy Tinyanov 
még sokra viszi...” (Gorkij -  Fegyinhez, 1926. febr. 10. Lit. Naszledsztvo, 70. kötet, 504. oldal.)

Azok a „hatalmas körülmények” (Puskin), amelyek elpusztították Gribojédovot, több kritikus szerint csupán 
Tinyanov fatalista, pesszimista koncepciójának a termékei. Gercen „kérlelhetetlen végzet”-nek nevezte ezeket a 
körülményeket és közzétette a kérlelhetetlen végzet által elpusztítottak névsorát. Rilejev, Puskin, Lermontov neve 
mellett Gribojédov neve a következő megjegyzéssel állt ott: „Áruló módon ölték meg Teheránban.” A végzet 
gondolatát Tinyanov ugyanúgy értelmezte, mint Gercen. Fgy rózsás arcú, korán kopaszodó ember alakjában ele
venedett meg előtte, aki bolygónk egyhetedének uralkodója volt -  I. Miklós személyében.

És miért kell Tinyanov fatalista elképzelését tudni a XIX . század húszas-harmincas évek haladó szellemű em
berei nehéz sorsának ábrázolása mögött? Ismét Gercenre hivatkozunk. Hiszen még ő írt arról, hogy I. Miklós 
harmincéves uralkodása alatt az irodalom „a mártírok vagy a kényszermunkások jegyzékévé” alakult át.

Véleményünk szerint az író Tinyanov fejlődése nem úgy képzelhető el, ahogyan a vele foglalkozó legtöbb kri
tikus feltételezi: a „Kühla” -  a csúcs, a „Vazir-Muhtar halála” -  a völgy, „Puskin” új csúcs kezdete. Tinyanov 
fejlődése -  töretlenül emelkedő.

A „Vazir-Muhtar halála” írása közben, majd a regény megjelenése után Tinyanov három nagy terjedelmű 
novellát alkotott: „Tetik hadnagy” (1927), „Viaszfigura” (1930) és a „Fiatalkorú Vitusisnyikov ” (1933).

A „Tetik hadnagy” c. szatirikus novella nem kevésbé remekmű, mint a „Kühla”, vagy a „Vazir-Muhtar ha
lála”. A novella cselekményét Tinyanov egy első Pálról és az 6 uralkodásáról szóló anekdotából kölcsönözte 
(I. Pál. Szobranyie anyekdotov, otzivov, haraktyerisztik, ukazov i pr. SzPB, 1901;, tartalma pedig a következő:

Az egyik ezred írnoka, miközben másolja az ezredparancsot, két különböző szó két szótagából véletlenül egy 
új szót alkot, amely az adott szövegben úgy hangzik, mint egy hadnagynak a neve. I. Pál -  miután átfutotta a 
parancsot -  a tisztet előlépteti, majd egy bizonyos idő eltelte után ezredessé nevezi ki és megparancsolja, hogy
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járuljon elébe. Mivel senki nem ismerte ezt az ezredest, mindenki megdöbben és csak miután leásnak az első 
parancsig, tudják meg, hogy miről is van szó. A kétségtelen hiba következményeitől megijedve, I. Pálnak jelen
tették, hogy az ezredes meghalt, mire a cár ilyesmit mondott -  „kár, jó tiszt volt” .

Az anekdota megmaradt volna anekdotának, ha Tinyanov nem lett volna képes olyan tipikus esetet formálni 
belőle, amely megtörténhetett I. Pál uralkodása alatt, amikor nem az ember, hanem a rang volt az elsődleges 
jelentőségű, a parancs, a paragrafus, a jegyzékszám, -  amikor az ember és a hivatalos iratok konfliktusa mindig 
a hivatalos papír győzelmével ért véget.

Hogy még tipikusabbá tegye a történelmet, Tinyanov a novellában egy másik tiszt történetét is bevonja -  
Szinyuhajev hadnagyét. Öt is a fent említett anckdotagyűjteményból merítette a szerző, története röviden annyi, 
hogy bizonyos hiba folytán Szinyuhajevet törölték az ezred jegyzékéből, mint ellialálozottat, a parancsot I. Pál 
aláírta, és senki nem merte beismerni, hogy hiba történt. A tiszt minden törekvése, hogy bebizonyítsa, nem halt 
meg, -  nem vezetett semmire.

Ha Tinyanov megelégedett volna csupán Tetik hadnagy történetével, megmaradt volna a történtek anek- 
dotikus, kivételes jellege. Szinyuhajev története viszont még inkább erősíti a történtek törvényszerű voltát.

Az események tipikusságát Tinyanov azzal is élesíti, hogy nála I. Pál nem őrült, hanem normális, szokásos 
önkényes uralkodó. Még az ebéd utáni álmai is szokásosuk: asztal alá bújik a gyilkosok elől, akiket anyja, II. 
Katalin küld rá.

A parancsban elkövetett elírás története azzal kezdődik, hogy a cár ablaka alatt, aki éppen hogy felébredt 
„szokásos” álmából, valaki segítségért kiált. A bűnöst nem találták meg és 1. Pál először „hatalmas”, majd „rette
netes” haragra gerjed. És ilyen esetekben ,,... a derült égből pálcák suhogtak egész ezredekre, sötét éjjel fáklya- 
f énÿnél lefejeztek valakit a Donnál, gyalog meneteltek Szibériába katonák, írnokok, főhadnagyok, tábornokok 
és kormányzók.” (I. kötet 335. oldal).

„És amikor a rettenetes düh rettenetes félelemmé nőtt, működésbe lépett a bűnügyi kancellária. És valakit 
kezénél fogva felakasztottak, valaki alatt megnyílt a padló és alant várták a hóhérok.” (336. oldal.)

Idővel a „rettenetes düh” elmúlt és megbékéltség váltotta fel, „és akkor a durvaság őszinteségnek számított, 
a ravaszság jóságnak, az ostobaság nyíltságnak, s a török tiszti szolga, aki a csizmákat fényesítette, gróf lett.”

A rettenetes düh idején a cár a nem létező Tetik hadnagyot visszaminősítette közkatonának, vesszőzésre ítélte 
és Szibériába száműzte.

Amikor eljött a megbékéltség ideje, a hadnagynak megkegyelmezett, visszahozatta Szibériából és hozzáadta 
egyik udvarhölgyét. Mivel „semmi rosszat nem tett”, szorgalmasan haladt a szolgálati ranglétrán egyre feljebb 
és hamarosan már egy ezredet vezényelt.

A senkiben nem bízó, fiaitól és feleségétől félő Pál hűséges embert szeretne közelíteni magához. Választása Tetik 
ezredesre esik, akit váratlanul tábornokká neveztet ki. „Ez volt az az ezredes, aki sohasem kunyerált birtokokat, 
senkire nem kiáltott kígvót-békát, nem kérkedett, nem hízelgett.”

Pál adjutánsa, aki annak idején a nem létező hadnagyra kente az uralkodói ablak alatt elhangzott segélykiáltás 
bűnét, és ezáltal 6 is és a parancsban esett hibát elkövető ezred parancsnoka is megmenekült a számonkéréstől, 
most kénytelen valamit tenni: így hal meg Tetik tábornok.

„Amikor a gyászmenet Pável Petrovics palotájához ért, az uralkodó másodmagával kilovagolt a hídra és mez
telen szablyáját a magasba emelte:

-  Legjobb embereim halnak meg.”
így hát a semmiből származó elírás emberi életet élt. A másik elírás, ugyanabban a parancsban pedig egy élő 

embert ölt meg. Mikor elolvasták a parancsot, hogy Szinyuhajev meghalt és törlik a szolgálatból, senki, még maga 
Szinyuhajev sem gondolt arra, hogy a parancsban előfordulhat hiba is. „Ellenkezőleg, úgy rémlett neki, hogy ő 
csak tévedésből, hanyagságból él.”

A novellában végbemenő események tragikuma abban rejlik, hogy a bajok egy reálisan létező ember helyett 
egy nem létező délibábra zúdulnak, mert az egy ember baja az magánügy, de a nem létező délibáb, az bárki lehet, 
akivel ugyanilyen dolgok megtörténhetnek. Tipikus jellemek, tipikus körülmények között -  ezt alkotta Tinyanov, 
a művész, a parancsban megesett hiba anekdotájából.

Ezért sem tudunk egyetérteni N. Maszlin véleményével, J . Tinyanov válogatott művei kiadásához (M -  1956) 
írt előszavában: „ ... A »Tetik hadnagy«-novella egyértelműen anekdotikusnak néz ki.” Ez már nem anekdota, 
ez már groteszk, vagyis a valóság tipizált érzékelése, ami egészen más, mint az anekdota egyéni érzékelése. Egy 
ilyen eset csak a „rettenetes düh” körülményei között történhetett meg. Meg kell itt említeni, hogy az ilyen típusú 
groteszk az orosz irodalomban hagyományokra tekinthet vissza. Gondolunk itt mindenekelőtt Gogol „O rr” c. 
elbeszélésére, amely orr, miután titkos tanácsossá válik, gazdájától teljesen különálló életet él, sőt mivel magasabb 
beosztásban van, joga van megszidni és kidobni a gazdáját, aki reszketve a nagyhatalmú úr előtt, egyetlen szót 
sem mert kiejteni.

Sokkal inkább megmaradt az anekdotikus jelleg Tinyanov másik novellájában, a „Fiatalkorú Vitusisnyikov” - 
ban (1933), ahol minden eseményt az magyaráz, hogy I. Miklós szeretője, Nyelidova udvarhölgy „el
választotta az uralkodót az ágytól” , és lényegi érdeme, véleményünk szerint, a „nagy emberek” dicsőséges tetteit 
megörökítő krónikások hivatalos, hízelgő stílusának parodizálásában rejlik.

És végül a „Viaszfigura” (1930), amelyben I. Péter halálát, az örökösök trónért folyó harcát írja meg, -  talán
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Tinyanov legkevésbé sikerült műve. A „Viaszfigura” túlságosan is stilizált, a XVIII. századot utánzó orosz 
nyelvezete, a Péter által kiadott parancsok és rendcletek korabeli nyelve, jelentősen gátolja a novella olvasható
ságát, és olyan benyomást kelt, mintha kicsit erőltetett lenne.

A „Kühlá”-ban és a „Vazir-Muhtar halálá”-ban Tinyanov szélsőséges megnyilvánulásaiban figyelte meg a 
korszakot: a dekabristák és az arakcscjevség, Gribojédov és I. Miklós. Üj regényében, a „Puskin”-ban sokkal 
szélesebb körűen mutatja be a korszak eszméit, az ellentmondásos törekvések összességét, amely a korszakot 
létrehozta, és azt a gazdag élettel telített labirintust, amelyben Puskin zseniális merészséggel egyengette saját 
és az egész orosz költészet útját.

Tinyanöv nagyon nehéz témát választott. Az a feladat állt előtte, hogy egy történelmi személyiséget ábrázoljon 
reális életkörülményei között, ami mint probléma általában is nehéz, Puskinnal kapcsolatban pedig különleges 
jelentőségre tesz szert. Puskin szerepe az orosz történelemben óriási és csodálatra méltó. Éppen ezért gyakran 
megtörtént, hogy a Puskinhoz való viszonyt az ő történelmi szerepéhez fűződő viszony váltotta fel, amely nem 
lépett túl a dicséret és a hála tónusán. Ha valaki megpróbálta Puskint a reális életrajzi vonások alapján ábrázolni, 
az istenkáromlásnak tűnt. Igaz ugyan, hogy azok, akik Puskint olyannak akarták bemutatni, amilyen az életben 
volt, egy másik végletbe estek, mint például V. Vereszajev, aki a „Puskin az életben-A  kortársak eredeti tanú
ságainak rendszeres gyűjteménye” c. munkáját 1932-ben jelentette meg (M. L. „Académia” 1932.)

Vereszájev, ahogy A. Bclinkov szellemesen megállapítja, tévedett: „nem Puskinról írt könyvet, hanem arról, 
hogy milyen hatással volt Puskin az ismerőseire” . (A. Belinkov: Jurij Tinyanov, M. 1960. 330. oldal.)

Tinyanov a költő-emberről írt könyvet. Ebben rejlik az a különbség, ami megkülönbözteti minden más Puskin- 
kutató és író koncepciójától. Tinyanov abból az elképzelésből indult ki, amiből Majakovszkij is az önéletrajzában. 
Majakovszkij így írt: „Költő vagyok. Ez tesz érdekessé. Erről is írok. Szeretek vagy hazardírozom, a Kaukázus 
természeti szépségeiről is csak akkor, ha a szóban megállja a helyét.”

Tinyanov a költő dolgát az életével kötötte össze, mintegy V. Vereszajev és I. Novikov ábrázolásaival vitatkozva, 
amelyek csupán Puskint, az embert kívánták bemutatni. Szemben állt ez D. Blagoj és mások koncepciójával is, 
akik Puskinból az erény és a hibátlanság példaképét óhajtották előállítani. Az ellen, hogy Puskint az „iskolai 
szöveggyűjtemények csillogásával” borítsák, még Majakovszkij is fellépett a „Jubileumra” c. versében (1924.).

Tinyanov tudta, hogy a történelmi hősről írottak csak akkor jelentősek, ha megmagyarázzák munkásságát is. 
A történelmi regény írójának Tinyanov szerint feladata az ember fő küldetése és minden más dolga közötti 
kapcsolat megállapítása, az ember és a kortársai, a kor és a történelem kapcsolatának feltárása.

A „Puskin” Tinyanov utolsó műve. A szörnyű betegség -  a mindent megtámadó szklerózis — negyvenkilenc 
éves korában sírba tette.

Tinyanov feljegyzései között 15 mű vázlata, nyersanyaga, variánsa és névjegyzéke maradt fenn. Mindössze 
hatot készített el közülük. De ez a hat is elég ahhoz, hogy neve a szovjet irodalom legkiválóbbjai között álljon.

Magyar nyelven a „Kühla” kivételével mindegyik megjelent már. A fordítások csaknem hibátlanok. Pedig 
Tinyanov virtuóz prózáját lefordítani -  nem könnyű dolog.

Tinyanov történelmi regényei és novellái nem egyedülálló jelenségei a húszas-harmincas évek szovjet irodal
mának. A múlt iránti érdeklődés, megérteni és újszerűleg értékelni a múltat, egyáltalán nem jelentette a jelentől 
való eltávolodást. „Minden korszak -  írta Tinyanov -  előtérbe helyez bizonyos, számára rokon témákat és közben 
elfelejti a többit... A korszak mindig a kellő anyagot választja ki, de az anyag felhasználása már csupán magát 
a korszakot jellemzi.” (Archaisták és újítók, L. 1929. 12. oldal.;

A népfelkelések, a dekabrista mozgalom, a „narodovolecek” , a múlt nagy alakjai és munkásságuk értékelése 
a győzelmes nép szemével nézve -  mindezek a problémák sok írót foglalkoztattak. Tinyanov regényeivel egyidóben 
jelentek meg a „Kőbeöltözöttek”, a „Kortársak” Olga Fors tollából, az „I. Péter”, Alexej Tolsztojtól, Alexandr 
Csapigin „Sztyepan Razin”-ja stb.

Tinyanov -  és ez az, ami megkülönbözteti őt a szintén történelmi anyaggal dolgozó A. Tolsztojtól vagy Olga 
Forstól -  végig hű maradt a történeti műfajhoz. Ezt valószínűleg káprázatos történelmi tájékozottságának és 
irodalomtörténet-ismeretének tudhatjuk be, s annak, hogy megvolt a tehetsége életszerűvé tenni a történelmet.

Tinyanov soha nem dolgozott fel népszerű anekdotákat és híres idézeteket úgy, hogy azokat tájakkal és szerelmi 
vallomásokkal kötötte volna össze (mint például Sz. Maries regénye, az „Északi fény”, amelyet a dekabrista moz
galomnak szentelt). Tinyanov alig ismert anyaggal dolgozott, a lényeg az anyag átgondolásában rejlett, a források 
szembesítésében és abban, hogy a dokumentumból megszerezze a titkos értelmet. „Ott kezdem el, ahol a doku
mentum befejeződik” -  írta.

Tinyanovnál minden tudományos és művészi alkotás alapját a dokumentum képezi. De ahogy maga is mondta, 
nem érezte az áhítatot „általában a dokumentumok” iránt. A tudósnak értenie kell a dokumentumot, az írónak 
pedig még azt is látnia, hogy mi rejtőzik mögötte, mert „vannak ünnepi dokumentumok, és azok hazugok, akár 
az emberek” .

A művész ösztönével olvasta Tinyanov a szöveget, a belső, rejtett életét tapogatva ki benne. Meg tudta találni 
az irodalomban az irányzatok harcát, azoknak a kegyetlen, az „új látásmódért” vívott harcoknak a képét, amelyek
ről később a Hlebnyikovról írt cikkében beszél.

A tudós és a művész módszereinek szétválaszthatatlansága, a köztük meglevő kölcsönhatás, a művészi alkotás 
alapjainak tudományos jellege -  ez az, ami meghatározza Tinyanov munkásságát.
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Szomszédaink könyvei — magyarul
Néhány olyan könyv fekszik a recenzens előtt, melyeket eredetiben már korábban olvasott -  van közöttük olyan 
is, ami évek óta állandó olvasmányai közé tartozik - ,  s egyik-másik magyar kiadását elő is segítette a maga szerény 
„külső lektori” ajánlásával. Ezért most e műveknek nemcsak „magánvaló” értékei érdeklik, hanem az is, hogy 
milyenek magyarul, mennyiben értheti meg vagy félre, milyen kiadói körítésben kapja őket a magyar olvasó.

„Az egyik szemem sír, a másik meg nevet.” A litván Eduardas Mieielailis válogatott verseinek olvasásakor 
(Kardiogram, Magvető, 1967) fordítva: először nevet az ember szeme, majd öröme egyre jobban lelohad, hogy 
aztán rémülten csukja be szemét - s a  könyvet is. A kiadó „letudta” Miezelaitist, aki Lenin-díjas költő, akinek 
órák alatt kapkodják szét könyveit Moszkvában is, aki a Litván írószövetségben (és a Litván Kommunista 
Pártban) fontos, vezető posztokat töltött és tölt be, akinek verseit számos nyelvre fordították le, aki szinte minden 
nemzetközi költőtalálkozón részt vesz, s aki már nemegyszer já rt nálunk is. Miezelaitist ki kellett adni. S ez 
szolgál örömünkre, de kizárólag ez. Ennek a valóban kitűnő költőnek (az olvasó kénytelen „becsületszavamra” 
elhinni) a versei magyarul jobbára élvezhetetlenek, s elsősorban a gondatlan szerkesztés miatt. Pedig itt ugyancsak 
elkelt volna a  szerkesztő és a szövegellenőrző figyelme: a fordítások közvetítő nyelv -  az orosz -  segítségével 
készültek; Miezelaitis versei hemzsegnek a magyar olvasó számára vadidegen litván nevektől, reáliáktól. Ennek 
ellenére a kiadó egyetlen sor magyarázó jegyzet nélkül bocsátotta útjára a kötetet, s a szerkesztő még annyi 
fáradságot sem vett, hogy a litván nevek írásának utánanézzen. S honnan tudja a magyar olvasó, mit jelentenek 
az efféle sorok: „Strazdalis dalok rémlenek fülünkbe” (150.; Strazdas költő dalairól van itt szó, a strazdalis mellék
névi alak, mivel a strazdas rigót is jelent); „Győzött az élet, Tolsztoj s Soloméa” (184.; a Soloméa: Salomeja 
Neris költőnő); „Igen, ez Litva” (148.;,,Litva” -  ez oroszul van, litvánul ez Lietuva, magyarul Litvánia). A fel
sorolást nagyon hosszan lehetne folytatni.

De nem jobb a helyzet akkor sem, ha nincsenek ilyen tárgyi problémáink. A fordításokról van szó. A fordítók 
-  elsősorban Gyurkovics Tibor és Dudás Kálmán -  teljesen félreértették a költőt. Miezelaitis az avantgárd 
művészeten nevelkedett lírikus. Két, számára oly fontos névvel jellemezhetjük a legkönnyebben művészetét: az 
egyik Ciurlionisé, ezé a hatalmas festő-zeneszerzőé, aki kozmikus vízióiban állandóan a természet legmagasabb 
szféráival társalkodóit, s a másik Binkisé, a baloldali futurista-konstruktivista költőé, akitől Miezelaitis az expresz- 
szionista lobogás költői rendbe szedését, a modern nagyvárosi civilizáció szeretetét tanulta meg. Az ő költői 
világa is két pólus között feszít ívet: az absztrakt, „nagy” fogalmak és érzelmek (Ember, Szív, Gondolatok, 
Föld) és életünk apró, bensőséges eseményei között. Ahogy szépen írja: „Verssel támasztom alá az eget. Magam
ban új Anteusra lelek.”

Magyarul egész más ez a költő. Múltszázadvégi epigon. Üres dagályosság lett az expresszionista fűtöttségből, 
primitivitás a csendes egyszerűségből, próza a formabontó nyelvi varázsból. Eltekintve az olyan soroktól, 
melyek egyszerűen érthetetlenek („És a messzeségben fenn az űr, / határán a csillagok honának/ a föld vonzásával 
egyesül.”, 18.; (Cervantes) „gyűjti az aranyat, s hódolatot. / M ár annyit gyűjtött, műben a részesség, / hogy nyög 
sírjában irigye, a fenség.”, 225.), sokszor az a benyomásunk, hogy valamilyen (rossz) önképzőköri próbálkozást 
olvasunk: „Az ember eszmélkedik. (S nincs vége a tökéletesedésnek.) Forog a malomkő élet, / mind gyorsabban, 
mind hevesebben, / s észlelhetően tűnnek el a vad vonásai az arcról / a fájdalom, a remény, / a küzdelem, / a boldog
ság rajzolta jelekben.” (236), vagy az oly szép Kardiogram című vers szörnyű tönkremagyarítása : „Városok 
látképét szemlélem, / S a  lázgörbéket, élesen / Mint kardiogram képletében, / Először nem most észlelem.” (283.)

Ebben a végtelen szürkeség-tengerben csak egy-két fordítás sejteti meg Miezelaitis kvalitásait (Bronz, Vrubel 
félhomályai). Nagy kár, mert mikor adunk ki megint Miezelaitist?...

Vladislav Vanlura műveit viszont, úgy látszik, rendre megjelenteti az Európa Könyvkiadó. A Három folyó után 
most a modern cseh próza klasszikusának 1934-es, Vége a régi időknek című regényét olvashatjuk -  az újonc Zircz 
Péter élvezetes, szép fordításában.

Vanéura egész, tragikusan megszakított életművét úgy foghatjuk fel, mint az epika megújítására, az avantgárd 
próza megteremtésére tett kísérletet. A kommunista Vanéura, a költő Nezval harcostársa elsősorban azért fordult 
szembe a X IX . századi naturalista-realista leírással, s azért nyúlt vissza hol a barokk mondatépítéshez, hol a 
népnyelv frisseségéhez, hol a reneszánsz erőtől duzzadó stílusához, hogy az elbeszélésen, a narráción keresztül 
fel tudja mutatni az új, teljes egyéniségű embert, a kapitalista világ szürkére lúgozódott figurájával szembeni, 
játékos, életszerető személyiséget, a jövendő társadalom hősét. Könyveiben ezért szinte sehol sem a történet, a 
cselekmény a fontos, hanem a szereplőkön keresztül vagy a közvetlenül megnyilatkozó írói szubjektum. Vanéura 
így vall felfogásáról: „nem hiszek a sava-borsa nincs elbeszélésben. Az álszentekkel és pállott ínyűekkel szemben 
azt tartom, hogy minden történetet szerelemmel és gyűlölettel kell fűszerezni. Kapjon zamatot a fazéktól, melyben 
főtt, úgy kell elmondani, hogy felismerjék a szakácsát, mint ahogy a borissza ráismer a szőlőkertre, ahonnan itala 
származik.” A hagyományos epikai objektivitás helyett, mely századunkban kénytelen volt vagy a belső történé
sek, vagy a kis senkik leírásával beérni, Vanéura szereplői mindig „valakik”. A Vége a régi időknekben is: az 
1920-ban játszódó történetet később elmesélő Spera, egy uradalmi kastély könyvtárosa és írnoka, s a tulajdon
képpeni főszereplő, az orosz fehérgárdista Megalrogov herceg, ez a modern Münchhausen áll szembe a jelenték
telen, kis stílű újgazdagokkal, az uborkafára felkapaszkodott agrárpárti új földesurakkal. A két hullásra ítéltetett 
világot -  az orosz emigránsét és cseh birtokosokét -  a plebejus Spera szemével látjuk. Vanéura azonban még
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egyet „csavar” a beállításon: Spera visszaemlékszik az eseményekre, úgy hogy saját énjét is későbbi önmaga 
bölcs iróniájába burkolja. Épp ez a kettős távlat csinál -  amint Milan Kundera a Vanôura munkásságával foglal
kozó könyvében meggyőzően kimutatta -  a jelentéktelen cselekményből epikát, ruházza fel a szereplőket nimbusz- 
szál, teszi őket epikai hősökké.

A nagy cseh író műveit ki kell adni magyarul. Azt azonban sajnálom, hogy a kiadó nem Vanéura legjobb mű
vével, a Jan Marhoul, a pék kel kezdte a sorozatot, ahol az író nem történelmi görbetükröt tart kora elé, nem állítja 
egymással szembe a témát és a stílust, hanem egyiket a másikkal erősítve formázza monumentális alakká Jan 
Marhoult, a péket. Igaz, valamikor 1948-ban kiadták ezt a regényt magyarul, de teljességgel hasznavehetetlen 
fordításban. Most, hogy a talaj már elő is van készítve, feltétlenül kívánatos lenne jó fordításban újra közzétenni.

A lengyel Wlodzimierz Odojewski Menedék-sziget című regényét dicséretes gyorsasággal jelentették meg magyarul 
(Európa, 1966). Egy kelet-ukrajnai orosz nemesi udvarház akar lenni ez a címbéli menedék-sziget, az 1943-as 
világ viharában a 17 éves Piotr számára, aki Nyugat-Ukrajnából látogat haza nagyszüleihez. 1943 és Kelet- 
Ukrajna. Aki csak egy kicsit is ismeri a közelmúlt történelmét, tudja, hányféle nép hányféle csoportja, képviselője 
főtt ennek a tájnak az üstjében. Ukránok, akik senkipártiak voltak, ukránok, akik a szovjettel, s ukránok, akik 
a németekkel szimpatizáltak. Irtották egymást, a németeket, az oroszokat, a lengyeleket. És viszont. Azután 
a litvánok, a beloruszok. Később a lengyel partizánok: a „moszkvaiak” s a „londoniak”, az utóbbiak harcban 
álltak a németekkel, néha baloldali honfitársaikkal, a szovjet partizánokkal, mindenkivel. Hát idejön haza Piotr, 
hogy elbújjon a világ elől. Persze nem sikerül, nem is sikerülhet. A németekkel kollaboráló ukrán csőcselék betör 
az orosz nemesi birtokra, Piotr nagyapjáékhoz is. A banda vezére Piotr apjának balkéz-gyereke, Piotr féltestvére. 
A fiú ezért mintegy kötelességének érzi, hogy ő torolja meg mindazt, amit féltestvére művelt. Kissé gyerekes 
módon elindul, hogy maga számoljon le a banditával. Meg nem találja, de azt látja, miként kell szembeszállni 
a fasizmussal, nacionalizmussal, s ez az élmény felnőtté érleli.

Odojewski műve -  témája alapján -  történelmi regény, második világháborús regény. De -  mint az író maga 
mondja: „Az a különleges lélektani mozzanat érdekelt itt, amikor hősöm, Piotr fiúból férfivá válik.” Tehát 
nem történelmi, nem háborús regény; nem a történelem megy át az emberen, hanem az ember a történelmen. 
Mert a történelem tényleg csak annyiban érdekes, amennyiben részévé válik az egyes ember életének, vagy még 
inkább: amennyiben az egyes ember élete adja ki a történelmet. így lesz a történelmi regényből pszichológiai 
regény, vagy még inkább egyszerűen regény, mely az időben létező emberről szól.

Még egy megjegyzés, Odojewski stílusáról. A világot Piotr szemével látjuk, az 6 asszociációi sorjáznak hosszú 
bekezdéseken, néha oldalakon át (a mesteri fordítás Kerényi Gráciát dicséri). Az író az ún. ,,tudatáram”-tech- 
nikát alkalmazza. S itt, ahol bonyolult történelmi szituációkat, bonyolult, a múltba nyúló családi kapcsolatokat 
kellene az írónak magyarázgatnia, itt értjük meg, hogy a „tudatáram” : technika, s elsősorban arra szolgál, hogy 
segítségével az író sűrítsen, teljesebben, lényegreszorítkozóbban tudja bemutatni a világot.

Utoljára hagytam azt a könyvecskét, ami a modern dráma magyar kedvelői számára ünnep kell hogy legyen. 
A lengyel Tadeusz Rózewicz öt drámája jelent meg a Modern Könyvtárban (A mi kis stabilizációnk, Európa, 1967). 
Rózevicz 1958-59-ben írta első darabját, tehát akkor, amikor már maga mögött tudta a felszabadulás utáni 
lengyel líra történetében kulcsszerepet játszó versesköteteit. Költészetének fő témája a háború. Drámákat azonban 
nem azért kezdett írni -  ahogy Elbert János véli utószavában -  „hogy a rózewiczi líra fő gondolatait a mégis
csak szűkebb hatású költészet köréből a közgondolkodás nagy szószékeire, a színpadokra” vigye. A darabokat az 
1956 utáni társadalmi szituáció, napjaink magyarázzák.

„A mi kis stabilizációnkat” , mutatja be Rózewicz: a pitiánerséget, a frigider-szocializmust, a sznobizmust, az 
elszemélytelenedést; a szemtanúkat, korunk nézőit, akik poétikus szerelmet mímelnek, miközben ablakuk alatt 
„ártatlan gyermekek” vadállati kegyetlenséggel macskát gyilkolnak, a cseverészőket, akik mozdulatlan közönnyel 
bámulják egy élőlény haláltusáját, a „modern” embert, aki két kanál leves között értesül rádióból, tévéből nap 
mint nap ezrek, tízezrek pusztulásáról. Hol van itt már a második világháború, amivel egyértelműen szembe 
kellett, szembe lehetett szállni, hol van az ifjú Rózewicz ötvenes évekbeli lelkesedése! De hol van már az ezeket 
az éveket követő kiábrándultság is! Rózewicz vígjátékot ír, „bulvárdarabot” . Nevetséges öregurakról, nevet
séges családokról, közben vicceket mesél, szellemeskedik (egyes jeleneteibe kifejezetten Ludas Matyi-témákat 
dolgoz be, például a Laokooncsoport-beli pályaválasztás, s nem veti meg az úgynevezett olcsó humort sem: „Telibe 
találtál. Volltreffer -  mint ahogy azt a Német Szövetségi Köztársaság és a Német Demokratikus Köztársaság 
lakosai mondják” ). Felmutat valami szörnyűséget, de nem engedi, hogy elragadja a moralizáló hév, inkább 
elneveti magát, legyint egyet. Abszurd szituációkat teremt, de -  honfitársával, Mrozekkel ellentétben -  ő nem 
groteszk: hiányzik belőle -  talán az egy Szemtanúk kivételével -  a hidegség, a kegyetlenség. S hiányzik a groteszk 
legfőbb ismérve: a rózewiczi világ nem állókép; ellenkezőleg, a mi kis stabilizációnkkal szemben itt mindent labi
lissá tett a szó legtágabb értelmében vett humor. S ez a labilitás, önmagunk szüntelen felülvizsgálása, kívülről 
való szemlélése, a világ ironikus zárójelbe tevése a rózewiczi dráma fő mondanivalója. Szemére vethetünk ennek 
a magatartás-formának sok mindent, elsősorban passzivitását, de vitathatatlan, hogy az abszurd drámánál tovább 
megy egy lépéssel: nemcsak meg mutatja világunk borzalmait, de egyfajta receptet is ad elviselésükre.

Az elmondottakat számomra legjobban a Félbeszakított játék, a modern irodalomnak ez a jelentős műve mintázza. 
Rózewicz játszik az olvasóval, aki a végén már nem tudja, mit vehet komolyan. Mert úgy tűnik, néha tényleg 
maga a szerző, Tadeusz Rózewicz szólal meg, s szerzői utasításaiban komoly dolgokat, esztétikai-dramaturgiai
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nézeteit fejti ki. Realista színházat akar. „Én, aki vulgáris (majdnem) realista vagyok” -  mondja magáról - ,  
„arra törekszem, hogy színházamban a szónak ne legyen nagyobb szerepe, mint az életben. ... A dráma csendben 
játszódik. A csend óceánjában.” Ez a „vulgáris (majdnem) realista” az avantgardista Leon Chwistek-nek egy 
1922-es cikkére hivatkozik, mint követendő programra. Idézzünk egy passzust Chwisteknek ebből a tanulmányá
ból: „A jövő színházát nagy méretekre tervezett látványosságnak kell elképzelni, zárt színpadtér és függöny 
kiküszöbölésével. A Németországban egyre gyakrabban köztereken, cirkuszi arénákban stb., nagy számú színész 
részvételével -  gyakran a közönség bevonásával -  megrendezett előadások arra látszanak mutatni, hogy elkerül
hetetlenül szükséges a színházépületek megreformálása.” Chwistek kortársa, Witkacy (akit Rózewicz szintén 
csodálattal emleget) a Wawel falait akarta díszletként felhasználni, a krakkói Ryneken szerette volna eljátszatni 
fantasztikus vízióit. S ezekre hivatkozik Rózewicz, a „csend színházáról” elmélkedvén! Máshol ez a „vulgáris 
(majdnem) realista” hitvány realistának bélyegzi az érteden nézőket. De végig így megy: vagy nyilvánvalóan, 
vagy komoly arccal, Rózewicz sorra-kompromittál minden fogalmat, magát az írás művészetét, s ezen keresztül 
önmagát. (Garmadával ad efféle szerzői utasításokat: „A polcon néhány ősz hajszál, amelyet a nézőtérről nem 
látni.”) A drámai szituációk a szemünk láttára teremnek, hogy azonnyomban össze is dőljenek. Látjuk egy 
jelenség egyféle magyarázatát, megírási módját, majd egy másikat, harmadikat... Rózewicz elárulja módszerét. 
Azt írja: „Az ostoba mendemondákkal ellentétben olyan ember vagyok, aki szeret nevetni, de ezt temetőben 
nem tehetem... Az Apokalipszis levegőjét szíva nem tudtam másokat mulattatni (és mulatni).” Most sem szabad 
hinni a szerzőnek. Tudott mulatni és mulattatni is. S nem kis dolog ez; talán a legtöbb, amit egy író ma adhat az 
olvasónak: mulatni az Apokalipszis légkörében, s nevetés közben is tudni, hogy minek az árnyékában nevetünk.

A drámák közül egyet Kerényi Grácia, a többit Cservenits Jolán fordította -  tökéletesen, helyenként (például 
a Félbeszakított játékot) bravúrosan.

Bojtár Endre

Vita az olasz avantgárdról*
G. Brejtburg szovjet kritikus, irodalomtörténész, a Novij Mir, a Szovjet írószövetség lapja 1967. márciusi számában 
Az olasz neoavantgard címen tanulmányt közölt, amelyben az olasz neoavantgard és a „Gruppo 63” néven meg
alakult irodalmi csoportosulás történetét, célkitűzéseit, valamint szerepét és jelentőségét vizsgálja, különös tekin
tettel a csoport helyére a neokapitalizmus kultúrájában, irodalmában, valamint a neoavantgard írók és a „tömeg- 
kultúra”, a „kulturális ipar” kapcsolatára.

Brejtburg cikke nem sokkal megjelenése után élénk vitát váltott ki Olaszországban, elsősorban a baloldali és 
kommunista értelmiségi körökben. A napilapokban közölt moszkvai tudósítások, reflexiók, majd a „Gruppo 63” 
néhány írójának rövid és sebtiben tett nyilatkozata után került sor a szovjet tanulmány elmélyültebb és részlete
sebb elemzésére. A Rinascita, az Olasz Kommunista Párt politikai és kulturális hetilapja május 12-i számától 
kezdve több ízben foglalkozott Brejtburg cikkével. A hozzászólásokat, amelyek általában alapos és elemző tanul
mányok, különböző irodalmi irányokhoz és iskolákhoz tartozó kritikusok és írók küldték be. Állásfoglalásuk 
a neoavantgard és a „Gruppo 63”-mal szemben eltér egymástól, de mindnyájukat egyformán foglalkoztatja a 
csoport és egyben az olasz irodalmi és kulturális élet jövője és lehetséges útjai a neocapitalismo sajátos körülményei 
között. A napilapokban közölt írások éppúgy, mint a Rinascita reflexiói, Brejtburggal nem értenek egyet vagy 
félreértik. A cikk határozott hangjából az Unitá pl. azt a következtetést vonja le, hogy a szovjet író tanulmányának 
éle nem annyira a kérdés megvilágítására irányul, hanem az olasz neoavantgard, sőt általában az olasz marxisták 
ellen, akik mint pl. Mario Spinella, a Rinascita munkatársa, nem bírálják meg eléggé következetesen az olasz 
neoavantgard, ill. a „Gruppo 63”  tevékenységét.

Brcjiburg hosszú és alapos tanulmánya kettős célt szolgál: tájékoztatni kívánja olvasóit az olasz neoavantgard- 
ról, az olasz neocapitalismo sajátos kulturális életéről, és magyarázni kívánja ezeket a jelenségeket. Elemzése során 
vizsgálja a csoport tagjainak elméleti megnyilatkozásait, az egyes műveket és végül azt: hogyan hat vissza az 
olasz társadalmi-gazdasági rend, az olasz neokapitalizmus a „Gruppo 63” alkotásaira és az íróknak a kulturális
irodalmi életben elfoglalt helyére.

Az 1963. október 8-án Palermóban rendezett értekezleten összegyűlt 34 író és 9 kritikus által megalapított 
„Gruppo 63” -  mint Brejtburg mondja -  „mérföldkővé” vált Olaszország irodalmi és művészeti életében. A ko
rábbi -  elsősorban a két világháború közötti -  hagyományokkal való szakítás mellett másik alapelvük, mondja 
Brejtburg, a nyelvi struktúrán belüli szabad kísérletezés, a nyelv elsődlegességének hangsúlyozása, amely lassan 
az ideológia szerepének teljes tagadásához vezet. Tagadják a művész bármilyen társadalmi „szerződésének”, 
„elkötelezettségének” lehetőségét és szükségszerűségét. Magától értetődik, mondják, hogy az írónak jogában áll

* Rövidre fogva kíséreljük meg bemutatni az olasz baloldali értelmiségi körökben nagy port kavart vitát, csak 
a lényeges kérdésekre szorítkozva és azokat kiemelve. Alaposabb ismertetését a Helikon, 1967. évi 2. sz. adja, 
amely majdnem teljes egészében közli Brejtburg tanulmányát, több olasz hozzászólást és a szovjet írónak a 
Rinascita szerkesztőségéhez küldött, a vitát lezáró levelét. A csoport szépirodalmi terméséből a Nagyvilág 1967.
10. száma ad ízelítőt Szabó György igen tanulságos bevezetőjével.
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részt vennie a politikai életben, politikai harcban, de ezt csak mint az adott társadalomban élő magánember 
teheti, nem pedig mint író.

Ehhez kapcsolódik a második kifogás, amely a művész társadalmi szerepéről való lemondásra, ill. a művész és 
a hétköznapi ember tevékenységének szétválására vonatkozik. Ezzel kapcsolatban Brejtburg elmarasztalja az 
olasz marxistákat, akik nem léptek fel elég következetesen a neoavantgard teoretikusainak káros nézetei ellen. 
Brejtburg a továbbiakban a neoavantgard nyelvi kísérleteiről szólva provinciálisnak tartja mind az orosz forma
lizmus, mind a prágai iskola vagy a legújabb francia nyelvi kísérletezések iránii érdeklődésüket, mind pedig 
Umberto Eco „nyílt műalkotás” elméletét, amely az olvasót arra szólítja fel, hogy legyen maga is társszerző, tehát 
az írónak olyan műveket kell létrehoznia, amelyik megadja azt a lehetőséget, hogy különbözőképpen értelmezzék 
és olvassák; példaként Kafka műveit említik. Az olasz neoavantgard íróinak korábbi és a legújabb irodalmi 
áramlatok és kísérletezések iránti érdeklődésében a „fekete évek”, vagyis a fasizmus évei provincializmusának 
visszatérését látja, s egyben a lemondást a művészet kommunikációs funkciójáról.

Brejtburg ezen a ponton tér át az olasz újrealizmusnak a neoavantgard művészettel való szembeállítására, az 
utóbbit hanyatlásnak tekintve. Nem ért egyet a Menabó (Vittorini és Calvino lapja) néhány évvel ezelőtt Az in- 
dusztrializáció és az irodalom témájával foglalkozó különszámának megállapításával, amely a neorealizmust egy az 
indusztrializmus, vagyis az olasz neocapitalismc előtti korszak művészetének tartja, amely már nem alkalmas arra, 
hogy kifejezze az új, az emberi viszonylatokat új módon felvető kor valóságát. Brejtburg azt sem fogadja el, hogy 
a neorealizmusnak, általában a realizmusnak a hatvanas évek elején bekövetkező krízise hozta magával az 
avantgárd kialakulását, ill. „az esztétikai formalista áramlatok megerősödését.” A továbbiakban Brejtburg az 
olasz neoavantgard íróinak és a „kulturális iparnak” a kapcsolatával, valamint a neokapitalizmustól való függő
ségével foglalkozik.

Az első válasz, amely érdemben foglalkozott Brejtburg írásával, a Rinascita május 12-i számában jelent meg 
Ottavio Cecchi tollából Realizmus és avantgárd címen. Cecchi a cikket megkésettnek tartja, mert Brejtburg nem tér 
ki a csoport körében zajló legújabb vitákra, s olyan egységesnek tekinti, mint amilyen megalakulása után volt. 
A szovjet szerzővel abban egyetért, hogy a neorealizmusnak nagy érdemei voltak a valóság feltárásában (első
sorban a filmművészet területén!), de azt Brejtburg már nem veszi figyelembe, hogy egy idő után nem tudott újat 
hozni, megrekedt az Ellenállás glorifikálásánál, a naturalista eszközöknél. Az olasz irodalomnak a Resistenza 
rendkívüli jelentőségének elismerése mellett is tovább kellett lépnie, hogy kifejezhesse a jelen megváltozott társa
dalmát, a ma emberét. Ehhez pedig új eszközökre, új látásmódra volt szükség, a neorealizmus visszakívánása 
tehát ellentétben állna a fejlődéssel.

A következő hozzászólás a Brejtburg által is megidézett és elmarasztalt marxista kritikusé, Mario Spinelláé, aki 
a „Gruppo 63”-nak megalakulásától kezdve tagja volt és részt vett annak küzdelmeiben. Véleménykülönbségek és 
pontosabb meghatározások széljegyzetszerűen c. cikkében Spinella nem fogadja el Brejtburg megállapításait, mely 
szerint a neoavantgard és a neokapitalizmus között ,,... a leglényegesebb kérdésekben egyetértés van” . Spinella, 
fenntartva korábbi állásfoglalását, megállapítja, hogy „Az avantgárd -  figyelembe véve hangszerelése és nyelvi 
kísérletezése sajátos közegét -  a tiltakozás, a szembenállás nyilvánvaló jegyeit hordozza magában.”

Gian Carlo Ferretti Egy kényelmes céltábla c. cikkében elfogadhatatlannak tartja a Brejtburg által használt merev 
kategóriákat, és általánosnak tetsző meghatározásokat, amelyek a csoport belső tagolásának félreismeréséből 
vagy nemismeréséből adódnak.

Giovanni Giudici költő és esszéíró, a Rinascita és a Quaderni Piacentini munkatársa Brejtburgnak az irodalom 
és a politika kapcsolatáról mondott megállapításaira tért ki A játék szabályai c. cikkében. Ö is hiányolja a „Gruppo 
63” körében zajló viták és az egyes írókat megkülönböztető nézeteltérések árnyaltabb ismertetését. Hiányolja, 
hogy a szovjet kritikus nem szól a neorealizmus megszűnésének és a neoavantgard kialakulásának társadalmi, 
politikai és kulturális tényezőiről, okairól. Az olasz valóság ismertetése nélkül nem lehet sem megérteni, sem 
megértetni a „Gruppo 63” körében felvetődő ill. az általa felvetett problémákat. Giudici úgy találja, hogy Brejt
burg túlságosan sommásan bánt el egyes írókkal, nem tett különbséget valaminek a politikai és irodalmi lényege 
között. Egy irodalmi deklaráció ugyanis nem jelent szükségszerűen politikai állásfoglalást, mint ahogy megfor
dítva sem. Az írót nem zajos tetszésnyilvánításai vagy lármás tiltakozásai alapján szabad megítélni, mint ahogy 
a művei sem elegendők ehhez, hanem aszerint, ahogy betartja az adott helyzet megszabta játékszabályokat.

A Rinascita a nagy érdeklődésre való tekintettel következő, május 26-i számában is folytatta a vitát Enzo Sici- 
liano Avantgárd volt-e a neorealizmus c. cikkével. Siciliano bizonyára félreérti Brejtburg cikkét, amikor azt olvassa ki 
belőle, hogy a szovjet kritikus célja valóban nem az olasz neoavantgard bírálata, hanem olyan „lányomnak 
mondom, menyem is értsen belőle” alapon saját olvasóit, elsősorban a fiatal írókat kívánja meggyőzni arról, 
hogy milyen ártalmas lehet a nyelvvel, mint irodalmi eszközzel való, avantgárdnak minősíthető kísérletezés, az új 
keresése.

Siciliano visszautasítja a provincializmus vádját: a „Gruppo 63” tévedett, nem ismerte fel, hogy a neorealizmus 
avantgárd mozgalom volt, és mint ilyen próbált meg kidolgozni egy új, az élet és irodalom viszonyát megújító 
egységes és meglehetősen eredeti koncepciót. S mint az avantgárd, a neorealizmus szétesését is az okozta, hogy 
magában hordozta a bomlás csíráit.

A neorealizmus az olasz irodalmi akademizmus, a petrarkizmus hagyományainak felszámolását tűzte ki céljául 
a körülötte levő történelmi valósággal való dialektikus kapcsolat, a marxizmus segítségével. Ennek a marxizmusnak
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azonban semmi köze nem volt a „sztálini, a metafizikus marxizmushoz” , hanem a kutatás igazi és valóságos 
eszközéül szolgált, addig, amíg a „zsdánovizmus” nem férkőzött soraikba. A „Gruppo 63” ott követte el a hibát, 
hogy a neorealizmus értékelésénél összemosta az egyes korszakokat.

A hatvanas évek elejének avantgardját azonban a „remény kategóriájának” (Pasolini), a jövőbe tekintésnek 
a hiánya elvezette a provincializmusig éppúgy, mint a neorealizmust a félelem az irodalmi eszközökkel, a nyelvvel 
való kísérletezéstől, amelynek eredménye a száraz leírás, a krónika lett. Meg kellett most már találni azokat az 
eszközöket és módokat, amelyekkel és ahogy ki lehetett fejezni egy új, megváltozott és egyre gyorsabban változó 
valóság emberének lelkivilágát, az élet és a valóság igazi kapcsolatát szemben a neorealizmus naturalizmusával és 
contenutizmusával, azaz a tartalmi kérdéseknek az előtérbe állításával.

A Rinascita irodalmi kritikusa, Giansiro Ferrata zárta le az olasz hetilap részéről a témát A kérdés egyik része 
c. cikkében (június 2.). Ferrata nem polemizál, inkább elemzi a problémát, nem mulasztja el azonban Brejtburg 
bírálatát. Ferrata is egyoldalúnak tartja a Novij Mir cikkét, mert szempontjai körülhatároltak, érvelése és elemzése 
nem elegendő. A cikknek van néhány helyes megjegyzése, de azok nem a kérdés egészéhez szólnak. Elemzése két 
pontra irányul: a „Gruppo 63”-ra, ill. általánosságokban olyan szociológiai és ideológiai kérdésekre, amelyek 
csak többé-kevésbé azonosíthatók az avantgárddal, ezt a kettőt azonban állandóan összekeveri.

Ferrata sajnálatosnak tartja, hogy Brejtburg homályban hagyja a csoport belső vitáit, mert nem elegendő, ha 
a Sanguineti és Guglielmi közötti ellentétekre utal. Már 1963-ban Palermóban komoly nézeteltérések merültek fel 
a résztvevők között, amit maguk az írók is elismertek. Brejtburgnak tehát sokkal jobban kellett volna árnyalnia, 
dialektikusabban bemutatnia legalább a legfontosabb pozíciókat, annál is inkább, mert ezek a belső ellentétek 
tulajdonképpen már akkor meghatározták a csoport szomorú jövőjét.

Az olasz kritikus azt is cáfolja -  Sicilianóval egyetértve - , hogy a neoavantgard, ill. a „Gruppo 63” a húszas 
évek avantgardjának felújítása lenne, éppen a lényeg azonossága hiányzik: mert mi szükség lenne a lázongásra 
ma, amikor a kulturális életben minden meg van engedve; az anarchia és a terrorizmus nem a haladást szolgálná. 
Ök nem lázongani akarnak, hanem kísérletezni. Míg Guglielmi az avantgárd helyett az experimentalizmus 
kultúrájának irányába tájékozódik, addig Sanguineti -  szerinte -  a „marxista választás aktív értelmét” keresi.

A csoport nézetei még nem kristályosodtak ki, de a jelenlegi olasz társadalom, a burzsoázia és neokapitalizmus 
felépítményei elleni harcukban semmi megalkuvás nem található. S ahogy élesednek a vitáik a társadalmi és 
kulturális intézmények ellen, úgy szélesednek ugyanakkor kapcsolataik a marxizmussal. Ennek eredményét azon
ban ma még korai lenne megállapítani.

A két folyóirat közötti vita Brejtburgnak a Rinascita szerkesztőségébe küldött levelével zárul, amelyben a szovjet 
kritikus megköszöni azt a figyelmet, amelyet a lap cikkének szentelt. Ügy találja, hogy a megkülönböztetett 
figyelem azonban nem állt arányban írása értékével és céljával, amennyiben az kifejezetten tájékoztató jellegű volt 
és csak a szovjet olvasók számára készült.

A két folyóirat hasábjain folytatott polémia valójában csak egyik fejezete annak az évek óta tartó vitának, 
amely számos európai irodalomban zajlik az irodalom, közelebbről a regény jövője körül. Az olasz írók körében 
a vita az Ellenállás megrázó, humanista élményéoől táplálkozó, a 60-as években válságba kerülő neorealizmus 
és az experimentalizmus, amely napjaink egyre ellentmondásosabb valóságának bemutatását tűzte ki, formalista 
irányzatai körül gyűrűzik.

Az olasz experimentalista ideológusok, híveik és ellenfeleik ötletei, szellemes, de erősen vitatható gondolatai 
után itt lenne már az ideje, hogy az elméletek helyett a gyakorlat, a szépírók müvei bizonyítsanak.

7 . Erdélyi Ilona

J á k i  L á s z ló  — Salamon Z o ltá n  : Kritikai szellem és igény a pedagógiában
Aligha szükséges bizonyítanunk, hogy szocialista társadalmunk ideológiai kibontakozása és fejlődése -  a szocialista 
demokrácia kiművelése, a közgondolkodás, a világnézeti kérdésekben kialakuló eszmecserék a tényleges eredmé
nyekre törő eszmei harc síkján -  felveti a közélet és a tudomány valamennyi területén a szocialista kritika kifejlesz
tésének és megerősítésének igényét. A tudományos életben jelentkező új és megnövekedett feladatok felismerését 
és hangsúlyozását találjuk a Társadalmi Szemlében közzétett, nagy érdeklődést keltő tanulmányban, amely 
felhívja a figyelmet az e téren adódó fontos és sok vonatkozásban megoldatlan kérdésekre (Erdey-Grúz Tibor: 
Kritika a tudományban -  Társadalmi Szemle, 1967. április). A bonyolódó eszmei-ideológiai tevékenység, a 
differenciálódó erkölcsi-világnézeti nevelőmunka árnyalt, de éles, igényes és hatékony kritikát követel a pedagógiá
tól is, az előrehaladás, a továbbjutás érdekében. A legtöbb tudományban -  a pedagógiával rokon társadalomtudo-
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Hiányokban is -  a kritika általában elfoglalja és többnyire sikeresen betölti tudományfejlesztő szerepét. A nevelés- 
tudomány és a pedagógia gyakorlata azonban még mindig kellemetlenül érzi a kritikai szellem gyengeségeit és 
hiányosságait.

Közismert tény, hogy a marxista neveléstudomány egyike a legfiatalabbaknak. Az is, hogy hazánkban a polgári 
neveléstudomány vonatkozásában -  értékelve a pedagógiában is kimagasló szerepet játszó nagy gondolkodóink 
tevékenységét -  nem dicsekedhetünk igazán számottevő nemzeti hagyományokkal. Azzal sem, hogy átfogó, teljes 
áttekintéssel és az ehhez elengedhetetlenül szükséges marxista bírálattal rendelkeznénk a magyar polgári pedagógia 
egész fejlődéséről. A marxista neveléstudomány kialakulásának ideje pedig a dogmatizmus időszakára esett. A pe
dagógia és ezen belül főképpen a kritikai közszellem függvénye volt ennek az általános, a tudomány előrehaladása 
szempontjából sok tekintetben kedvezőtlen helyzetnek. A kritika kibontakozásához szükséges feltételek a szocialista 
neveléstudomány kezdeti szakaszában szinte teljesen hiányoztak. A kedvezőtlen előzményekkel magyarázható, 
ha nem is menthető, hogy a kritikánk még ma is gyenge, holott megerősödését a társadalmi-politikai feltételek már 
régen lehetővé tennék, sőt megkövetelnék.

A Pedagógiai Szemle szerkesztőségi cikkei többször is megfogalmazták a kritika fontosságát és igényét, de ezeket 
a jelzéseket és törekvéseket további jelentős lépések, lényeges változások nem követték. Mi sem jellemzőbb erre, 
minthogy a pedagógia tulajdonképpen még mindig adós maradt az elmúlt évtized és két évtized átfogó, differen
ciált és objektív értékelésével. Bár látszatra ez ellen szól, hogy figyelemre méltó és igényes tanulmánykötet jelent 
meg kifejezetten ebből a meggondolásból (Nevelésügyünk 20 éve -  Tankönyvkiadó, 1965). Múltunk elemzését, a 
megtett út differenciált értékelését teljes sikerrel ez a kötet nem végezte el, és inkább csak alapot adott egy szintetikus 
igényű kritikai értékeléshez. A Pedagógiai Szemle is ezt a sajnálatos helyzetet hangsúlyozza, amikor arról ír, hogy 
„az egész pedagógiát mint tudományt átfogó kritikai elemzés nem volt, hacsak nem tekintjük ilyennek a súlyos 
politikai körülmények között lezajló füredi vitát, majd az ott felmerült revizionista nézetek leleplezését, illetve a 
helyes szocialista nézetek megerősítését.” (1965. 5. szám.)

A szovjet pedagógia 1955-től szenvedélyes vitákon keresztül szisztematikusan hozzáfogott a személyi kultusz 
negatív hagyományainak felszámolásához. Hazánkban pedig a pedagógiában ilyen viták a mai napig is legfeljebb 
egy-egy másodlagos részletkérdés megvitatásáig jutottak.

1957-60 között a Pedagógiai Szemle vita-rovata szinte kínálta az alkalmat a tartalmas vitákhoz. Az elmúlt évek
ben érthetetlen mégis a vita elszürkülése. Ritkaság számba megy tudományunkban Kiss Árpád és Veress Judit 
polémiája a tudásszintről, Zibolen Endrének a tehetséggel kapcsolatos tanulmányára Lányiné reflexiója, stb. Vitá
inknak ezentúl persze ki kellene terjednie a saját tudományunk problémáin túli, más tudományágakban felmerült 
érintőleges, új területekre is.1

A kritikának a pedagógiában sajátos és új feladat kielégítésére kell törekednie. A tudományos ismeretek szünte
len, alig követhető növekedése a pedagógiában is egyre jelentősebben érezteti hatását. Hazánkba évente átlagosan 
közel 2000 külföldi pedagógiai könyv érkezik. (Ebből pl. csak szakdidaktikai tárgyú 400.) A külföldi tudományos 
pedagógiai folyóiratokban megjelenő tanulmányokat, cikkeket óriási mennyiségük miatt csak késéssel követhetjük. 
A magyar pedagógiai folyóiratok száma is megközelíti a harmincat, s az évente megjelenő hazai pedagógiai vonat
kozású cikkek száma 2-3000 között mozog. Az eligazodás egyre „reménytelenebb” , egyre inkább megoldhatatlan
nak látszó feladat, és éppen a kritika elsőrendű funkciója lehetne a rendszeres tájékozódás megkönnyítése. A kritika 
meghatározott világnézeti-politikai és szakmai szempontokból vezérelve kiemelhet, az érdeklődés középpontjába 
állíthat igazán jelentékeny műveket, kísérleteket, törekvéseket, vállalkozásokat és irányzatokat, míg másoktól „el
terelheti” amúgy is lekötött figyelmünket. Némi túlzással: a veszély, hogy a pedagógiai (vagy azzal rokon, ahhoz 
szorosan kapcsolódó) publikáció sáradat elönt -  valóságos. A közelmúltban a Pravdában Karagin a tudósok figyel
mét éppen arra hívta fel, hogy „ne publikáljanak minden nyersanyagot” . Természetesen azonban még optimális 
esetben is, csak a tudományos ismeretek felhalmozódásának ütemét szabályozhatjuk. A kritikára vár az a feladat -  
állapítja meg a Pedagógiai Szemle-, hogy „szelektáljon a fontos kérdések körül kavargó jelentős és súlytalan, helyes 
és helytelen, ellentmondásos nézetek között : hogy egységbe olvassza azokat a helyes és újszerű nézeteket, amelyek 
a hazai és külföldi szocialista pedagógiában könyvenként és folyóiratonként, szerzőnként és évfolyamonként látszó
lag távol esnek egymástól.”

Közismert, hogy a tudományos ismeretek egymásra épülésének hiánya jelentős szellemi és anyagi veszteségekhez 
vezet. A neveléstudományban, ahol a tudományos eredmények egzakt megragadása amúgy is problematikus 
fennáll annak a veszélye, hogy „az ismételt megállapítások szétforgácsolt halmazává” válik. Éppen ezért 
a kritika feladata, hogy „leleplezze” azokat a közleményeket, amelyek feleslegesen ismételnek. A szelektálással pár
huzamosan sajátos és részben ugyancsak új feladat, hogy a kritika behatoljon egy-egy tudomány-szektor rengete
gébe, a tudományos ismeretek bizonyos területére. A tudományos ismeretek egymásra építésének célszerű eszköze 
csak az igényes kritika lehet, amely képes a régit és az újat összekötni.

Az igényes bírálat és az eleven közélet szervesen összefügg. A kritika -  még ha éles és kemény is -  mindenképpen 
visszaigazolása az eredményes munkának. Nincs bántóbb -  ahogy azt a Pedagógiai Szemle vezércikke is megálla
pítja -  a közönynél, az érdektelenségnél.

A kritika nyilvánvalóan csak akkor hatékony és eredményes, ha valami következik belőle, ha különböző áttéte
leken keresztül elősegíti, hogy a kutató további tevékenységéhez új szempontokat, megtermékenyítő gondolatokat 
szerezzen. A tudományos kutatást és publikációt ért bírálat után előbb-utóbb új szintézisnek kell létrejönnie, amely
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már tartalmazza a bírálatból elfogadhatót is. Ha ez az új szintézis hiányzik, a kritika unalmas és felesleges olvas
mány marad, amely csak az amúgy is sok publikáció további számszerű növeléséhez vezet. Az igényes és színvona
las bírálatokból esetenként viták kerekedhetnének, melyek hozzájárulhatnának tudományunk alapkérdéseinek tisz
tázásához. Az esetenként kialakuló viták nélkül az elemző bírálat is „pusztába kiáltott szó”, mely nyomtalanul bele- 
vész az érdektelenségbe.

A helyes kritikai tendencia természetesen tágabb fogalom, minthogy kizárólag a recenziókban mérhető legyen. 
Mégis úgy érezzük, hogy elsősorban a recenziókon keresztül tükröződik a tudomány kritikai légköre. „A nyilvános 
kritika -  olvassuk a Pedagógiai Szemlében — a pedagógiai publikációkkal kapcsolatban szinte kizárólag könyvis
mertetések formájában játszódik le.” (1965. 5. szám.) Ez természetesen nem törvényszerű, hiszen műfajilag számos 
más megoldás is elképzelhető. Mi mégis a jelenlegi gyakorlatból kiindulva pedagógiai folyóirataink főképpen ilyen 
irányú tevékenységét tudjuk elemezni. Pedig a pedagógiai folyóiratokban a recenziónak mindig is nagy szerepe 
és tere volt. W arga János 1839-ben tervezett nevelési lapja feladatának szánta „nevelési és tanítási könyvek ismer
tetését” . Az 1860-as években kialakuló pedagógiai folyóiratirodalom igen nagy teret szánt a recenzióknak. Ki
emelkedő volt ebben az időszakban a M agyar Paedagógiai Szemle, mely például 1890-ben 102 (!) könyvet ismer
tetett.

A recenziók néha igen élesek voltak. (Talán neveléstudományunk legélesebb vitája Felméri Lajos és Szebeztha 
Károly között zajlott le 1890-ben, éppen egy recenzió kapcsán.) A recenziókkal és a tudományos kritikai működés
sel szemben támasztható igényeket a felszabadulás előtt legrészletesebben Imre Sándor fogalmazta meg. Szerinte 
a gyors, sokoldalú kritikai tájékoztatás „élénkké tenné a nevelésügyi közéletet, nyilvánossá tenné szűkkörűségükben 
hatástalan emberek munkáját” (Imre Sándor: A neveléstudomány magyar feladatai. Bp. 1935). A felszabadulás után 
a pedagógiában a recenziók jó ideig főképp a külföld irodalmát ismertették. A személyi kultusz időszakában itt is 
elég érzékelhetően érvényesült az egyoldalúság. A fokozatos tisztulás és kibontakozás egyik jele volt például, hogy 
a Pedagógiai Szemle feladatának tekintette valamennyi hazai pedagógiai könyv ismertetését. A szerkesztőség helye
sen állapította meg, hogy a lap értékét feltétlenül emelni fogja „ha még élénkebb lesz kritikai rovata” . Ennek elle
nére a recenziók száma és kritikai szintje nem emelkedett, sőt azok bátor kritikai jellege szinte még jobban elmo
sódott. „Bírálataink inkább beszámolók voltak, s ha bírálatok, nem elég alaposak, nem elég bátrak” -  állapította 
meg ugyanez a folyóirat később.

A pedagógiai recenziókban ma leginkább az esetlegesség, az egyenetlenség, valamint a vállalás-nélküliség és az 
ebből adódó műfaji elszürkülés jelei mutatkoznak. Az esetlegesség több formában is. Jelentős könyveket nem is
mertetünk, illetve másodlagos műveket több helyen is részletes bírálattal illetünk. Az esetlegesség tükröződik a re
cenzens személyének kiválasztásában, s a recenzió megjelentetésének időpontjában is. A Szarvasi Felsőfokú Óvó
nőképző Intézet évkönyvét pl. a Magyar Pedagógia, a Pedagógiai Szemle, az Óvodai Nevelés, a Felsőoktatási 
Szemle és a Köznevelés ismertette. A többi hasonló intézmény évkönyvéről viszont sehol nem olvashattunk. Nem 
indokolható az sem, hogy Nyíró Gyula Pszichiátria című munkáját -  mely a pedagógia számára végeredményben 
határterület -  ugyanolyan részletességgel és terjedelemben ismertették, mint például a Nevelésügyünk 20 évét. A jelek 
szerint igen sok esetben a szerző személye, vagy éppen az önként vállalkozó recenzens dönti el, hogy kapnak-e tájé
koztatást az olvasók — és milyet -  jelentős munkákról.

A recenziók sajátos és leginkább tartalmi problémája a differenciált kritikai hangvétel hiánya. A bátor és éles 
megfogalmazások helyett gyakori az élek és sarkok tompítása. Az esetleges bíráló észrevétel vagy ellenvélemény 
olyan semleges körítést kap, hogy a kívülálló -  a sajátos belső problémákat nem ismerő -  nemegyszer a lényeges és 
tényleges mondanivalót fel sem fedezi. Az esetek többségében dicséret és bírálat valamilyen furcsa matematikai 
egyensúlyát találjuk, melyből kiérződik a kiszámítottság, és ez érdektelenséghez vezet.2

Mindez természetesen csak a megjelent recenziókra vonatkozik. Több szerkesztőség ugyanis ilyen vagy olyan 
mértékben egyszerűen elzárkózik recenziók megjelentetése elől. A Tanító Munkája egy év alatt például 4 recenziót 
közölt. A Pedagógiai Szemle 1966-ban fele annyit, mint 1961-ben. A módszertani lapok még a szorosan vett saját 
tudományágukon belüli könyvek ismertetéséről és bírálatáról sem gondoskodnak. A szerkesztőségek ilyen szemlé
lete mellett nem várható, hogy egy-egy könyv esetlegesen eltérő értékelése éles és differenciált vitákat váltson 
ki. így például a Mit vár atársadalom az iskolától c. könyvről a Köznevelés egyértelműen elítélő, a Pedagógiai 
Szemle pedig elég egyértelműen elismerő kritikát közölt. Az ellentmondás semmi esetre sem baj -  sőt! Főleg, ha 
ennek érzékelhető folytatása lesz a sajtóban vagy a pedagógiai közéletben. A kritikai közszellem kialakításához az 
egészséges véleménykülönbségek között „egyeztető” vitáknak kellene kialakulniuk, melyek az egységes marxista, 
vagy legalábbis az azt közelítő állásponthoz vezetnek.

Pedagógiai folyóirataink munkájának bírálata úgyszólván még műfajilag is tisztázatlan. Míg a könyvismerteté
sekben legalább a sorok között a kritikai szándék megtalálható, addig folyóirataink munkájának nyilvános kritikai 
értékelése teljesen hiányzik. Talán legszembetűnőbb ez a probléma a vidéki folyóiratok esetében. Jelenleg 12 
vidéki pedagógiai folyóirat jelenik meg, több-kevesebb rendszerességgel, de alapos értékelésükre vállalkozót eddig 
nem találtunk. Pedig ezek a folyóiratok a kritikán keresztül történő ösztönzésre, bátorításra, segítségre szorulná
nak. Általános társadalmi fejlődésünk szinte anakronisztikussá teszi vidéki folyóirataink permanens útkeresését. 
A jó pedagógiai közszellem és a kritika segíthet e folyóiratok helyét, szerepét meghatározni. Tallózás helyett, al
kalmi protokolláris és leíró jellegű ismertetések helyett értékelni, bírálni kellene munkájukat. Termékeny véle
ménycsere kellene arról, hogy mi a helyi lapok sajátos funkciója, hogy arányban áll-e pl. a fenntartásukra fordított
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összeg olvasottságukkal stb. Rosszul értelmezett udvariasságból mindezekről a kérdésekről nem szólunk, bántani- 
nemakarásunkkal kritikátlan légkört teremtünk.

A kritikai közélet egyik mutatója a vita. Vitáink elsősorban az antimarxista nézetekkel lehetnének. Viták adód
hatnak a marxista nézeteken belül különböző részletkérdésekben és az antimarxista módszerekkel, az eklekticizmus
sal vagy a dilettantizmussal szemben. A viták fő funkciója azonban az eszmei harc fokozása. A pedagógiai viták 
száma az utóbbi időben viszont inkább csökken, s a meglevő viták is erősen korlátozott részkérdések körül alakul
tak ki (pl. az általános iskolai énektanításról). A tudomány legjelentősebb kérdéseiről nincsenek éles polémiák. 
Ugyancsak gyakran hiányoznak ezek a tudomány képviselői és a tanügyigazgatás egyes intézkedései között (ki
vétel talán az iskolaérettséggel kapcsolatos vitai.

Vitákat vár az olvasó irodalmi és más társadalomtudományi folyóiratok közleményeivel kapcsolatban is. Az Üj 
írás 1966/12. száma például közölte Vargha Balázs: Mániám a gyermekrajz c.í rását. Az írás az utolsó bekezdésig egy
értelmű volt: a rajztanítás problematikus, tenni kell valamit, hogy jobb legyen. A szerző viszont a következővel zárja 
gondolatait: „Kérem az illetékeseket, hogy dilettáns és szakszerűtlen ábrándjaimat ne tekintsék valami pedagógiai 
reformjavaslatnak, s ne töltsék azzal drága idejüket, hogy foglalkoznak vele.” Az olvasóban joggal vetődik fel, 
hogyha Vargha Balázs dilettáns, akkor miért közölték cikkét, mi jogon vett bátorságot, hogy szakkérdésekben nyi
latkozzon? Vagy ha a szerző mégsem dilettáns, akkor miért ne tekinthetnénk írását olyan reformjavaslatnak, mely- 
lyel érdemes „foglalkozni” ?

Milyen szerepük van tehát a „nem-pedagógiai” folyóiratoknak tudományunk életében, fejlődésében? Van-e 
szerepük, és ha van, tisztáztuk-e csak egyszer is, hogy milyen határok között s milyen feltételek mellett fogadhatjuk 
el a kívülálló „dilettánsok” nagyon is széles olvasóközönség előtt kifejtett állásfoglalásait? Tisztáznunk kellene, 
mikor szükséges a szakszerűség és az illetékesség. Mert természetes, hogy a társadalom fejlődéséért aggódó írók, 
értelmiségiek, a társtudományok szakemberei, sőt „egyszerű” szülők, vagy bárkik, akik fejlődésünkért felelősséget 
éreznek -  joggal és bírálóan is szólhatnak hozzá egész társadalmunkat érintő kérdésekhez. Hiszen merjük-e mi, 
„szakemberek”, a teljes felelősséget vállalni? Nem érezzük-e mi is sokszor a „dilettánsok” fél- vagy teljes igazát? 
Nem segít-e tisztánlátásunkhoz, ha értékelik vagy elmarasztalják munkánkat? Lehetünk-e biztosak „szakembersé
günkben” ? Nem kételkedünk-e magunk is ott, ahol mások e kételkedést határozottabban és bátrabban megfogal
mazzák? De vajon nem igaz ugyanez fordítva is? Van-e joga egy „dilettánsnak” minimális tényanyag birtokában 
törekvéseink igazát kétségbe vonni? Hiszen tudományunknak törvényszerűségei vannak, s törekvéseinknek adott 
gazdasági-társadalmi keretei -  s nemegyszer korlátái. Tudhat-e valaki több tízezres példányban megjelenő heti
lapban közvéleményt megnyugtatóan formálni szülői értekezletek nem mindig általánosítható tapasztalatai 
alapján?

A pedagógia sajátos szerepénél fogva mindig is a legszorosabb összefüggésben volt a társadalmi fejlődés legalap
vetőbb kérdéseivel, s ezért természetes, hogy a legszélesebb rétegek reagáltak fő- vagy részletkérdéseire. Nem volt 
pedagógus Móricz Zsigmond, és „dilettánsak” voltak a népi írók valamennyien, akik az akkori idők legalapvetőbb 
pedagógiai problémáit feszegették. Sőt olyan kérdéseket vetettek fel, melyek a legszakszerűbb tudományos folyó
iratokban sem jelenhettek meg. A hivatalos klerikális-konzervatív állásfoglalással szemben az azt kívülről bíráló 
írásoknak nagyon is körülhatárolt és egyértelmű szerepük volt. Akkor. De ma milyen szerepe van és lehet, ponto
sabban milyen körülmények között lehet szerepe a nem pedagógiai folyóiratokban megjelenő cikkeknek?

Váci Mihály már évekkel ezelőtt jelezte a hátrányos helyzetű tanulók problémáját (Kortárs: Történelmi lecke 
c. sorozat). Ferge Sándorné írt ugyanerről a Statisztikai Szemlében. A pedagógia nem reagált ezekre a jelzésekre. 
Mintha eddigi álláspontunktól nem eltérő tényekről szóltak volna, sőt mintha e cikkeket nem is olvastuk volna. 
Két év kellett ahhoz, hogy (most is „visszautalás” nélkül) meghonosodjék a szakfolyóiratainkban a hátrányos hely
zetűekkel való foglalkozás problémája.

Bonyolultabb az ifjúság megítélésének kérdése. A legszélesebb sajtóvita után sem reagáltunk kellő intenzitással 
arra, hogy mivel, vagy kivel értünk egyet. Bár e vita jellegénél fogva nem summázódott egy megfogható alaptétel
ben, a vitázók -  ugyancsak széles platformon mozogva -  jócskán túllépték a mi „hivatalos” kereteinket. Például 
Medvegy Antal érintőlegesen (Valóság, 1967), Máriássy Judit viszont „direkt” módon utal a politechnikai képzésre, 
az 5 +  1 problémáira (Élet és Irodalom). A tudományos folyóiratoknak foglalkozniuk kellett volna ezekkel a prob
lémákkal, vitatni vagy elfogadni azokat.

Mindez persze inkább saját feladatainkat feszegeti, de vajon mi a felelőssége a „többi”, az irodalmi és más tár
sadalomtudományi folyóiratoknak? Próbálják elfogadni a mi kereteinket és gondolatrendszerünket, s csak azt 
továbbítsák a szélesebb közvéleménynek? Természetesen mindez ellentétben állna azzal, amit elmondtunk. A fe
lelősség nyilvánvalóan közös. Amit elvárhatunk -  és ez néha még nem egyértelmű —, hogy ha nem kifejezetten szak
emberek szólalnak meg a pedagógiában, kérdésfeltevésük legyen körülhatárolt. Máriássy Judit említett Optimista 
számvetés című cikke vitatkozik velünk, de sajátos szemlélete is ellentmondásos. Cikkének elején pozitívan értékeli 
a túlnépesedés következtében előálló „versenyt”, majd végső gondolata mégis az, hogy az iskola nem lehet a „szün
telen stress-hatások ideje” . És nagyrészt ilyenek az esetleges tapasztalatokra támaszkodó elmarasztaló vélemények 
az 5 + 1-ről is.

Nem a szerző „szakemberségén” múlik egy cikk, felszólalás értéke, hanem a problémafelvetés differenciáltságán 
és kidolgozottságán. Jó példa erre Somogyi Tóth Sándor (Jegyzetek -  gyermekszempontból), Lázár István (Tizen
évesek), Molnár Géza (A holnapi szocializmus gondjai), Brády Zoltán ( Tárgyalás) , Abody Béla (Gyilkos nemzedék) stb.
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írásai. A társadalmi jelzésekre érzékenyeknek kell lennünk, de ha a rajzoktatás „sivatag” -  mint ahogy Vargha 
Balázs írja - ,  közösen tegyünk valamit, de legalább vitatkozzunk a sivatag felszámolásáért.

Ám későn és akkor is elég súlytalanul kapcsolódtunk be a szexuáletikai vitába, s nem hallattuk szavunkat a 
demográfiai vitában sem. Az oktatás-gazdaságtannal kapcsolatos közgazdasági problémákhoz ugyancsak elég bá
tortalanul fűztük hozzá pedagógiai megjegyzéseinket. Holott éppen az utóbbi példa is bizonyítja, hogy más tudo
mányok eredményeit — azok lényegének csonkítása nélkül — megfelelő kritikával lehet csak értékelni és alkalmazni. 
Ha elfogadjuk azt a tételt, hogy a tudományok fejlődése éppen a határterületek körül, több tudományág kereszte
ződésénél megy végbe, akkor el kell fogadnunk az ebből adódó új feladatokat a kritikára nézve is. Figyelemmel kí
sérés, gyors, friss reagálás, az „elszórt” eredmények új, pedagógiai szintézisbe helyezése -  a tudományos tájékoz
tatás és a kritika fontos feladata.

JEGYZETEK

1 Jól bizonyítja ezt a hiányt pl. a pedagógia és a lélektan lappangva változó viszonya is. Közismert például, hogy 
a dogmatikus szemlélet e téren igen súlyos károkat eredményezett. Az elmúlt években fokozatosan kialakult egy 
pozitív kapcsolat, de a részletkérdések még tisztázatlanok. Ennek jele például Vincze: Vizsgálati módszerek a lélek
tanban című munkája, amely a kialakult gyakorlattal szemben a teszteket szinte egyértelműleg elmarasztalja, holott 
más szerzők, tankönyvek -  ha fenntartásokkal is -  a szocial ta pedagógiában is alkalmazható módszernek tartják.

2 A differenciált értékelés a bírált terület alapos ismeretét és ugyanakkor általános marxista neveléstudományi 
koncepciót igényel. Nem véletlen, hogy az elmúlt évek legigényesebb és műfajilag leginkább követhető recenzióit 
a szakterület legkiválóbbjai írták. így külön is kiemelhető pl. Köte Sándor Tantárgytörténeti tanulmányok I. kötetéről 
írt bírálata a Pedagógiai Szemle 1961/3. számában. A recenzens a legkisebb tárgyi hibától a kötet egész koncepció
jáig „kis” és „nagy” kérdésekre egyaránt felfigyel. Zibolen Endre Tanulmányok a neveléstudomány köréből (1960) c. 
kötetéről írt bírálata a Pedagógiai Szemle 1961/9. száma egyik recenziójában egybeveti Geréb György és egy ko
rábbi Köznevelés-cikk adatait. Kiemelkedőek Szarka József, Pataki Ferenc, Faludi Szilárd igényes recenziói is.

Kritika KÉPZŐMŰVÉSZET 
írta: Németh Lajos

Tallózás az elmúlt hónapok tárlatai között

Több érdekes egyéni tárlattal zárult a tavaszi és indult az őszi kiállítási évad. Nincs tér mind
egyikről megemlékezni, ezért — némiképp önkényesen — csak néhány érdekesebb, problémát pen
dítő kiállítást veszünk szemügyre.

Május végén mutatkozott be gazdag anyaggal a Csók Galériában Drégely László, aki eddig 
elsősorban díszlettervezőként szerzett nevet magának, bár jó visszhangja volt az öt évvel ezelőtti 
grafikai kiállításának is. Drégely művészetének ereje szubjektív hitelében rejlik. Kevés művészünkre 
mondhatjuk oly joggal, mint rá: mer önmaga lenni. Sajátos világ Drégely világa. Mély szorongás 
és feloldódás utáni vágy, elvesztett éden nosztalgiája és az erőszaktól való irtózat, magány és 
kommunikációs igény, lidérces megsejtések és tőmondat-tiszta megfogalmazások lakoznak benne. 
Eleme a tér és a vonal. Térábrázolása sokrétű, a színpadtérre utaló téralakítás, a hagyományos 
perspektíva, a kiterjedés nélküli síkok ütemes egymásutánisága éppúgy megtalálható képein, mint 
a klasszikus perspektíva térlátásánál ősibb rétegekben gyökeredző topológiai térszemlélet vagy a 
pszichikai mező erőtere jegecesedési pontjaiként szerveződő asszociatív tér. A vonal szerkeszt, ám 
egyúttal kalligrafikus és többnyire magára vállalja a szín szerepét is. Ezért Drégely festészete 
grafikus minőségű. Technikája sajátos, többnyire az ecset kiiktatásával, közvetlenül a tubusból 
kinyomott festékcsíkkal rajzol. Ez izgalmas kalligráfiát és bizonyos dekoratív hatást eredményez, 
ugyanakkor veszéllyel is jár, hiszen Drégely képein a vonal jelentősége perdöntő, intenzitásától, 
jelentésgazdagságától függ az egész kép esztétikai hőfoka. A nehéz technika azonban gyakran 
veszélyezteti a rajzi biztonságot.
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Drégely zárt világában különösen fontos szerepet játszanak a tárgyak. Az ember és a tárgyak 
világa fonódik össze képein, a tárgyaké, amelyeket nem csendéleti elemként, festői szépség hordozó
jaként kezel, hanem asszociációs erőterüket kutatja. Elmosódott benyomások, gondolattá nem 
fogalmazódott sejtések, a múltat a jelenbe szövő emlékek sugárzó szféraként veszik körül e tárgyakat. 
Nem életformát sugároznak, hanem pszichikai történések tárgyiasult jelképei, szimbólumtól ter
hesek. Ennek ellenére Drégely művészete nem szimbolista vagy szürrealista, hanem sokkal inkább 
a modern lélektani regény festői megfelelője. Mint ahogy a képeiben vissza-visszatérő szimbolika, 
a szerepjátszás és a megélt idő problémaköre is rokon a modern irodaloméval. Legjobb képeiben 
mégsem irodalmias, mert a pszichikai érzékenység, az emberi és a tárgyi világ asszociációs erőtere 
vizuális valóságként formaviszonylatokban realizálódik.

Jóllehet Drégely elsősorban Gadányi Jenőt vallja mesterének, a tárgyi világ szimbólumsugalló 
médiumként való értékelése azonban arra utal, hogy lényegében a Vajda Lajos és Bálint Endre 
vágta ösvényen halad, még ha formailag el is tér a szentendrei piktúra szürrealista ágától, sőt a 
tárgyi világ motívumai is másként értelmeződnek nála, mint amazoknál. Hogy ez a „szentendrei 
szürrealizmus” egyébként milyen életerős, azt az egyik alapítónak, Bálint Endrének a Kultúrkapcso- 
latok Intézetében látható legújabb művei ugyancsak bizonyítják.

Bálint kiállításának katalógusi előszavában Szabadi Judit „nosztalgikus szürrealizmusnak” 
nevezte Bálint művészetét, s egy nemrég megjelent interjú bizonysága szerint, maga a festő is 
találónak érzi ezt az elnevezést. Csakugyan, Bálintnak úgyszólván minden képét, szürkébe 
ágyazott, szonorikus színeit áthatja valami mítosz utáni nosztalgia, mint ahogy ez jellemezte már 
Vajda Lajos ikonos képeit is. Bálint tudatosan vállalja Vajdát mesterének, kettőjük között az eltérés 
elsősorban abban rejlik, hogy Bálintnál e mítoszkeresés néha már ironikus színezetű, tehát kívülről 
szemlélt, míg Vajdánál mindig áhítatos, úgyszólván vallásos színezetű volt.

Bálint Endre legújabb képeiben is hű maradt a szentendrei szürrealisták, Vajda és a fiatal 
Kornis programjához, akik a népi kultúra elsüllyedt mélyvilágából akarták motívumkincsüket 
kibányászni, és a népi anyagi és szellemi kultúra olyanfajta metamorfózisára törekedtek, mint 
történt Bartók zenéjében. Bálint Endre úgyszólván monomániákusan vissza-visszatérő motívumai, 
a kovács cégér, a szentendrei kulcs és ablakrács nem puszta etnográfiai kellékek, nem is csupán 
a kompozíció formai összetevői, hanem az „elveszett éden” , az ember és külvilág, az ember és a 
tárgyak közti harmónia utáni sóvárgás szülöttei. Bálintnak semmi köze a népművészet folklorisz- 
tikus kezeléséhez. A népi kultúra -  nemcsak a paraszti, hanem a régi kisvárosok patriarchális 
kismesteri világa is -  számára a harmónia, a dolgokkal rendben levés, a tiszta emberi lét reprezen
tánsa. Bálint Endre, a korát egyszerre intellektuálisan és emocionálisan is átélő művész, tudja 
azonban, hogy e világ már végérvényesen a múlté. A tárgyi világ a modern korban -  s ebből 
fakadóan a modern művészetben is — elveszítette azt a konkrétságát, jelentésgazdagságát, amely 
a régi korokban jellemezte. A tárgy, amelyben a középkor az isteni visszfényt csodálta, a holland 
realizmusban pedig materiális kincs mivolta és anyagisága miatt vált művészi feldolgozásra mél
tóvá, az impresszionizmusban festői látvány ébresztőjévé szűkült, majd a modem irányokban 
elvont plasztikai jellé absztrahálódott és legfeljebb csak pszichikai asszociatív láncreackió indítója, 
szimbólumjelzés, mint ahogy megfigyelhettük Drégely esetében is. Van Gogh volt talán az utolsó, 
aki -  mint ahogy Heidegger zseniális elemzésében bebizonyította -  a dolgok eszközlétének az 
ábrázolásában az önmagára és emberre vonatkoztatottságának dialektikus egységét tudta meg
ragadni, akinél a tárgyi világ rajzában „a létező igazsága állíttatott működésbe”. A tárgyi világ 
jelentéskategóriáinak e totalitása azonban az elidegenedés korszakában többé már nem volt 
lehetséges. Kokoschka nyúzott ürüt és teknőcöt ábrázoló csendélete, Soutine terített asztalt ábrá
zoló, haláliszonyú kompozíciója ugyancsak mutatja, hogy a tárgyi világ miként veszítette el emberi 
vonatkozásait vagy vált alkalmassá csupán a borzalom és az iszony kifejezésére. Klee képein a 
tárgy már csak a játékos irónia eszköze. Duchamps „ready made”-jeinek vagy a pop art új tárgyias- 
ságának a minden jelentéstől, emberre vonatkoztatott eszközléttől megfosztott dologisága pedig 
logikus következménye az elidegenedés folyamatának. A magyar művészetben Gruber Béla tragikus 
tusája mutatta, hogy micsoda iszonyú feladat az anyagi matériából tárgyat formálás aktusának a 
festői végigkövetése, a fragmentum-létből organikus egység teremtése.

Bálint művészete tragikus veleitású lázadás az ember és a tárgyi világ elidegenedése, a dolgok 
jelentésköre elsorvadása ellen. Ezért ébreszti a népi kultúra, az anyagi világ emlékeit és kutatja, 
hogy mi ragadható még meg a dolgok konkrét jelentéstartalmából, emberre vonatkoztatott eszköz
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létéből, mi éleszthető a „létező igazságától”. Am a tárgyi világnak ez az igenlése már csupán 
nosztalgia és pusztán a pszichikai mezőben, az emlékezés múlt-jelent egybemosó időtartamában 
lehetséges. Ebből fakad Bálint képeinek melankóliája és kcmpozíciós megoldása. Művészete mintha 
elpusztult tárgyak, tovatűnt hangulatok szellemidézése lenne, mintha a dclgck az álcm szintjén 
élednének újjá. Kevés olyan emocionális festőnk van, mint ő, bársonyosan puha színei, fincm 
rajza és faktúrája úgyszólván csordultig telített érzelemmel. Ez az érzelem azonban általánosabb 
a szubjektív, pszichikai rezdülések emocionalitásánál. Jóllehet a vissza-visszatérő motívumek 
személyes vonatkozásúak, egyúttal azonban kollektív rezonanciájuk is van, hiszen ezért is játszik 
olyan fontos szerepet a Bálint-képek ikonográfiájában a népi anyagi kultúra néhány tárgyi emléke. 
Mint ahogy elsüllyedt kultúrák maradványait sodorja ki néha a tenger, úgy bukkannak fel a tár
gyak vagy tárgytöredékek, és válnak a néhol melankolikus, máskor játékos alakítás részévé. Ennek 
az „emlékezésvilágnak” az építőelemei elsősorban nem történések vagy emlékképek, hanem a 
tárgyi világ említett motívumtöredékei vagy egy-egy jellé absztrahált, kendőbe burkolódzó asszony
alak, a hajóra váró kofaaszonyok sziluettjéből az emlékezés időfolyamán át végzet-asszonnyá 
magasodott figura.

Miután az emlékezés és az emocionális reagálás adják Bálint művészetének vezérmotívumát, 
a kompozíciós megoldás is ennek vetülete. Módszere a lélekállapotot is sugárzó motívumok, 
emóciótartalmak egyvebetítése és formai összefogása, a művészre vonatkoztatott, ugyanakkor a 
„létező igazságára” is utaló jelentésnek az idézése, illetve viszonyítása. E kcmpozíciós viszony- 
rendszerben a tartalmak gyakran ellentétes töltésűek, s ezért a groteszk és a tragikus elem néhol 
egymás mellé is kerül. Természetesen könnyű felismerni, hogy e metódus kapcsolatban áll a 
Chagall-féle szürrealitással és a modern filmművészet — mint pl. a „Marienbadi emlék” -  meg
oldásaival. A magyar szürrealizmusnak egyébként is Chagall és a film volt a gondolati elc'feltétele. 
Az ejzensteini „attrakciók montázsa” nemcsak Vajda és Bálint fotomontázsaira hatott, hanem 
-  némiképp szublimáltan, illetve a képzőművészet műfajlehetőségeire átírva -  képeikre is.

Bálint művészete nosztalgikus jellegéből fakadóan múlt időben beszélő művészet. Míg az imp
resszionizmus látvány szimultaneitása az abszolút egyidejűség, a pillanat művészete, Bálintnál az 
egyidejűség a „déjà vu” élményének a rögzítése, az emlékezés által életre keltett motívumoknak és 
hangulatoknak az egyidejűvé tétele, a múlt és a jelen eggyéválása, mikor is az előbbi dominál. 
Képei szüntelenül az elmúlásról beszélnek, anélkül, hogy morbidck lennének.

Bálint kis kamarakiállítása is sürgeti az egyre inkább elodázhatatlan feladatot: nem csupán 
Bálint Endre érdemelne meg egy nagy gyűjteményes kiállítást, hanem a szentendrei művészet 
szürrealista szárnya is. Hiszen Vajda Lajos gyűjteményes anyaga is még bemutatásra vár.

Indulásakor sokat tanult Bálint Endrétől Ország Lili, akinek Székesfehérvárott megrendezett 
kiállítása az év egyik legmegrázóbb művészi élménye volt. Nehéz szavakkal tolmácsolni Ország 
Lili művészetét, mint ahogy stíluscímkét sem lehet rá ragasztani. Nem mondható non figuratívnak, 
nemcsak azért, mert gyakran szerepelnek képein tárgyias motívumok -  mint fal, kő, oszloptöredék, 
nap, hold, épületelem vagy írás —, hanem képein a forma sosem tisztán önmagára vonatkoztatott 
plasztikai jel -  mint a tételes absztraktoknál vagy a kalligráfiánál -, hanem a vizualitás nyelvén 
tolmácsolt, szavakra nem is bontható szimbólumot sugároz, az emberiség ősi mítoszvilágából 
merít. Korai, iskolás képeitől eltekintve, szürrealistának sem minősíthető, mert nem foglalkoztatja 
sem az automatikus írás, sem a tudat alatti mélyvilág közvetlen kivetítése, az abszurd társítás vagy 
a hibrid jelenítése. Ha a képzeletbeli ősi királyváros, panaszfal vagy sírváros képét festi is, kiinduló
pontja nem a konkrét látványélmény, hanem a dolgok végtelen időbeli folyamata, a mindent 
felmorzsoló és ugyanakkor meg is tartó idő, s ennek emberi relációja, a történelem. Ezt pedig 
vizuálisan a kövek, falak egyszerre konkrét és elvonatkoztatott világában tudja tolmácsolni.

Képei fő motívumai: kövek és írás. írás a kövön: az örökkévalóságnak szánt írás. Az írással 
jelölt kő: a  semmiből kivájt örökkévalóság töredék. Sosem létezett, mégis a történelmet sugárzó 
városok és romjaiban is élő falak jelennek meg képein. Mint az ember nélküli, emberidegen tájban, 
a sivatagban vagy a kies pusztában emelkedő épületek, az emberi tevékenység és kultusz jelei. 
Az épület, a fal némiképp mindig szakrális jelentést is sugall, teret határol a végtelen semmiből. 
A kőfal, még romjaiban is, menedék és istenek lakhelye, ősi ceremóniák színpada, a múltnak 
a jelenben való szüntelen jelenléte, s mint ilyen, az írott kőhöz hasonlóan az örök, az állandó 
ekvivalenciája.

Izgalmas lenne nyomon követni, hogy milyen pszichikai kényszer alatt igényli Ország Lili ezt
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az ősi világot, mi hevíti ezt a semmivel szembeni dacos obeliszk-állítást? Átélt és magára vállalt 
tragédiák, a fasizmus barbársága, apokaliptikus korunk, a nihilista attitűd elleni védekezés ez az 
évezredeket megélt kövek ereje, időtlensége utáni sóvárgás? A „Rekviem hét táblán, elpusztult 
városok és emberek emlékére” tragikus ihletésű sorozata ugyancsak bizonyítja, hogy Ország Lili 
művészete mélyén társadalmi kataklizma élménye él. Pilinszky János költészetéhez hasonlítható 
e hallatlanul érzékeny, a feketék, szürkék, csontszínek és fehérek árnyalataiból bontakozó piktúra, 
csak Ország Lili nem annyira az európai középkor szimbólumvilágával sáfárkodik, hanem inkább 
az asszír-mezopotámiai és óhéber kultúra távoli fénye erősödik fel művészete prizmáján. A székes- 
fehérvári kiállítás tanulsága szerint Ország Lili művészete a kortárs magyar festészet egyik leg
önállóbb és legizgalmasabb terméke.

Az Ernst Múzeumban mutatta be gyűjteményes anyagát Gerzson Pál, akinek képeit eddig elsősor
ban a Fiatal Képzőművészek Stúdiója tárlatain láthattuk. Azok közé a fiatal festők közé tartozott, 
akik következetes munkával igyekeztek túlhaladni a látványfestészet, a realizmus életképszerű és 
vulgáris értelmezésén. Gerzson a mai magyarok közül Domanovszkytól és Hincztől tanult leg
többet, de még nagyobb segítségére volt a kubizmus, illetve az abból sarjadó irányoknak a tanul
mányozása. Nem annyira a kubizmus szigorúan geometrikus vagy teret szerkesztő irányát foly
tatja, hanem példaképe inkább a kubizmusból kinőtt, a futurizmustól is érintett orfizmus, amelynek 
legnagyobb alakja Robert Delaunay volt. Mindjárt hozzátehetjük, nem ismeretlen ez az irány a 
magyar képzőművészetben sem. A magyar aktivizmust is megérintette ez a kubizmusból kinőtt 
stílus, elég csak Uitz Bélának az 1920 körül festett képeire utalni. Néhány éve Gerzson még inkább 
csak a formákat kezdte kubisztikus szellemben átfogalmazni, hangsúlyozta a figurák plaszticitását. 
Az anatómiai hűséget képein a gömb és hengerszerű idomok architektonikus rendje helyettesítette, 
jóllehet mindig megmaradt a természetelvű figurativitás határain belül. Családjeleneteiben a 
figurák oszlopszerű nyugalma már-már szobrászi élményvilágot sugárzott. A színeit is lecsökken
tette a sárgás okkerra, a barnára és a finom lilásszürkére.

A legújabb festményei zöme új művészi problémakört tár fel, jóllehet a fejlődés szerves, az új 
etap logikus következménye a megelőzőnek. E képekben Gerzson még közelebb került az orfizmus- 
hoz. A szoborszerű masszivitás szigora enyhült, a kompozíció hangsúlyát a kör- és hengerszerű for
mák cirkuláló ritmusa adja. Az eddiginél fontosabb szerepet játszik a kolorit, a pirosak, a világos
zöldek és kékek üde együttesengése, és anélkül, hogy visszatért volna az impresszionisztikus at
moszférafestéshez, megjelent képein a levegő lüktető játéka.

Az elmondottakból is sejtődik, hogy Gerzson képei mindinkább dekoratív jellegűek. Ebben is 
követi az orfizmus útját, hiszen Delaunay is a kubizmus analitikus aszketizmusát a dekorativitás 
optimizmusával váltotta fel. Logikusan következik ebből, hogy Gerzson munkásságában fontos 
helyet foglal el a monumentális dekoratív műfaj, lettlégyen az faintarzia vagy gobelin. Ennek 
ellenére Gerzson művei nem válnak iparművészeti, ornamentális jellegűvé, a szuverén kompozíció 
a belső formaritmus, a festői vizualitás törvényeit követi.

PRÓZA
írta: Vargha Kálmán

Vas I s tv á n :  A félbeszakadt nyomozás

Vas István új kötetében tovább folytatja a Nehéz szerelem című könyvében megkezdett izgalmas 
nyomozást, annak elemzését, hogy miféle erők és ellenerők hatására lett belőle költő, miféle törvény- 
szerűségek, belső kényszerek, szabadulási kísérletek és nosztalgiák alakították költővé érő egyiné- 
ségét ifjú éveiben, a kilencszázhúszas-harmircas évek fordulóján.

A Nehéz szerelemben az átalakulás első szakaszát elemezte, azt a folyamatot, amelyben „a család, 
az iskola, a bonyolult környezet fullasztó világából”, amelyben felnőtt, eljutott a költészet meg
találásáig, pontosabban: Kassák körének felszabadító modernségéig. Az új kötetben tovább folyta
tódó nyomozás azt világítja meg, hogy Kassák konstruktivizmusának „betonanyagú, mértani 
formájú, érzelemmentes iránya” miként válik a fiatal költő számára nyomasztó börtönné, amelyből 
mindenáron menekülnie kell.
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A menekülés iránya egyértelmű volt: visszatalálni a szabadvers egyeduralmából, a hagycmány- 
talanság dogmatikus ridegségéből a hagyományos formákhoz. „Húszévesen, dacosan és bátran 
úgy döntöttem, hogy konzervatív költő leszek” -  írja Vas István költővé fejlődése második fordu
latáról, nem csekély öniróniával.

Ennek a programnak a megvalósításához azonban nagyon sok ellentmondással kellett meg
küzdenie. Mindenekelőtt azzal, hogy az áhított „konzervativizmus”, valójában nemcsak a köz
keletű irodalompolitikai fogalommal nem volt azonos, de valójában nem is volt konzervativizmus. 
De annak látszott, mert a korábban elvetett normák és formák igazolását jelentette és a modernség 
hívei konzervativizmusnak bélyegeztek minden efféle törekvést.

A fiatal Vas István dilemmája, a modernség és hagyomány közötti választás kérdése általános 
probléma volt a húszas-harmincas évek fordulóján, különösen az ellenzékinek számító, magát 
baloldalinak vagy éppen szocialistának valló irodalmi csoportosulásokon belül, nálunk is, a szom
szédos államokban is, nyugaton is. A fennálló renddel, a polgári berendezkedéssel szembeforduló 
irodalom a szakítás időszakában a formák terén is a legteljesebb hagycmánytalanságra törekedett, 
elvetett magától minden klasszikus vagy polgári örökséget. Idő múltán azonban a hagyomány 
tagadása olyan csoportosulásoknak, mozgalmaknak is harci jelszava lett, amelyeknek programjában 
már nem szerepelt a társadalom radikális vagy forradalmi megváltoztatásának igénye.

A hagyományos formákkal és minden tradícióval szakító irodalom a maga szigorú ridegségében 
menthetetlenül arisztokratikussá vált, nemigen számíthatott az olvasók nagyobb érdeklődésére, 
többnyire kis írói csoportok szűk körére hatott. Végül a hagycmánytalanság dogmatizmusa nyo
masztó és öncsonkító kényszerként nehezedett az írókra, és egyre kívánatosabbá vált olyan irodalom 
létrehozása, amely nem mond le a társadalmi berendezkedés gyökeres átalakításának igényéről, 
de nem tiltja el magát a hagyományos irodalmi formák, stílusok használatától.

Vas István könyve ennek az átalakulásnak személyi vonatkozásait elemzi, feltárva „törvényszegő 
konzervativizmusa” bonyolult, egyéni hátterét, küzdelmeit, buktatóit, kétségeit és ellentmondá
sait. Ez az „átállás” nem volt könnyű, a formai „konzervativizmus” választása szükségszerűnek 
látszott, de a modernséggel való szakítás, az első felszabadulással való szembefordulás nem volt 
válságmentes folyamat. Ami a mából visszatekintve már egyszerű és magától értetődő, az a kortárs 
számára gyakran még bizonytalan, kockázatos, vagy éppen kétes kimenetelűnek látszó vállalkozás.

Egész múltjával szakítva menekült a költészetbe, a Kassák nevével fémjelzett modernségbe, 
legelemibb igénye az egyéniségét, sorsát meghatározó polgári környezettől való függetlenülés volt, 
és most, mint kezdő költő, első leckeként azt tanulja meg: vissza a hagyományokhoz.

Vissza a hagyományokhoz, de oly módon, hogy ez ne a megtagadott polgári világ és mentalitás 
igazolása legyen !

Más költőt talán végképp letört volna, ha éppen indulásakor kell átküzdenie magát ilyen bonyo
lult helyzeten. De Vas István olyan költői alkat, akit mindig a dolgok mélyén rejlő ellentmondások 
kényszerítettek állásfoglalásra, majd véleményének felülvizsgálatára, akit mindig valamiféle 
tagadás vitt előre és csábított új területek felé. Legbiztosabb ihletője a disztinkcióra való hajlam.

Amiben hinni kezd, annak nyomban a cáfolatát is keresi, azzal szemben, amiért lelkesedik, már 
termeli is magában az „ellenmérgeket”. „Alighogy a totális modernségre magamban felesküdtem 
-  írja útkereséséről -, életem kontrapunktikus törvényszerűségénél fogva máris megtaláltam, egye
lőre, mint a modernségbe csempészett dugárut, a magyar népdalokban Kassák konzervativizmusá
nak első ellenpontját.” Ebből a nyugtalan vizsgálódó, kételkedő, elemző hajlamból származik 
költészete intellektuális feszültsége.

A Nehéz szerelem és A félbeszakadt nyomozás mélyreható önelemzései nemcsak Vas István költésze
tének teljesebb megértéséhez adnak kulcsot. Az egész nyomozás körültekintő volta, az összefüggéseket 
feltáró gondossága eredményeként számos olyan megállapításra juthatunk, amelynek általános 
alkotáslélektani jelentősége is van. Kevés mű dokumentálja például ilyen meggyőzően azt a tényt, 
hogy igazi költőnél saját költészete milyen szervesen összefügg értelmi-érzelmi világával, egész 
létével.

Vas Istvánnak ahhoz, hogy mindenekelőtt önmaga számára tisztázza költői egyénisége legrej
tettebb összetevőit, önmagával kellett szembenéznie, és fel kellett tárnia indulása egész hátterét, 
a családi környezet determináló voltát, könyvek és szerelmek felszabadító és alakító hatását, 
ifjúkora egész külső történetét.

Költővé válásának folyamata összefügg a kor irodalmi életének történetével. Megelevenítő erővel
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mutatja be ifjúkora környezetét, a húszas-harmincas években ellenzékbe szorított és mélyre nyo
mott fiatal művésznemzedék élénk vegetációját, a holnapra készülő szellemi erjedését.

Vas István könyve nyomán világosabban látjuk a kor irodalmi életének számos fontos mozzana
tát és egyéniségét, Kassák Af««A:ú-körének belső harcait, a magyar avangard múltját, a Nyugat 
harmadik nemzedékének kialakulását, a népi ii'odalcm áramlatának fontos szerepét, vagy Erdélyi 
József, Illyés hatását a kortárs irodalomra. Azt a kérdést, hogy József Attila igazi nagyságát miért 
nem ismerte fel a korabeli kritika, senki sem vizsgálta még ilyen meggyőző módon, mint Vas 
István.

A műfaj termékeny paradoxonaként egy-egy karakter teljesebb megértését leginkább ott segíti 
elő a memoár, ahol a legszubjektívabb. Vas Istvánt felfedezőjéhez, Kassákhoz a legszemélyesebb 
kapcsolatok és a legkeserűbb indulatok emléke köti. Kassák már a Nehéz szerelem lapjainak is egyik 
legfontosabb szereplője, de az új kötetben még inkább központi alakká válik. Vas Istvánnak nem 
volt célja „objektív” portrét rajzolni Kassákról, de a maga részéről megpróbált felderíteni mindent, 
ami kapcsolatukra -  jó és rossz -, jellemző volt. Kassákról alkotott véleménye nem kötelező norma 
senki számára se, de aki ezután megrajzolja Kassák portréját, nem kerülheti ki Vas István karakter
rajzát, sőt bizonyára fontos szempontokat kap a két kötetből.

Vas Istvánnak a magyar avangardról, közelebbről véve, Kassák irányzatáról alkotott vélemé
nyét erősen meghatározza az a körülmény, hogy az elemzett időszakban éppen szakított ezzel az 
áramlattal és az egész mozgalom is válságba jutott ekkortájt.

Arra a megállapításra jut, hogy „Apollinaire vagy Eliot sok mindent folytatott, Kassák semmit, 
s Eliotot és Apollinaire-t lehetett folytatni, Kassákot nem.” Ez a tétel az avangardizmus apályának 
idejére bizonyára nemcsak szubjektíve érvényes, mégis kiegészítésre ösztönöz. Ha történtek is 
e téren fontos kezdeményezések, a magyar irodalomtörténetírás még adós annak feltárásával, hogy 
Kassák irányzata mit módosított a magyar líra fejlődésének útján. Nem vitás, hogy akikre Kassák 
hatott, előbb-utóbb azok is szembefordultak vele, vagy elfordultak tőle, de hatása akkor is kimutat
ható számos korabeli lírikus múltjában, ha az útját nem is akarták és nem is lehetett folytatni.

Maga Vas István is arról vall, hogy amikor néhány barátjával, elsősorban Zelk Zoltánnal ki
szabadították magukat a Kassák-iskola „feszes és feszélyező” szűk világából, legfőbb gondjuk az 
volt, hogy miként lehet majd a felújított hagyományos formavilágban érvényesíteni az avantgárd 
eredményeit: „...azt már én is képtelenségnek éreztem, hogy az avantgárd kalandja -  vagy akár 
zsákutcája -  után úgy térjünk vissza a kötött formákhoz, mintha közben mi sem történt volna.”

Az elemzésnek az a módja, amely mindig számol egy-egy megtalált tétel cáfolatának vagy 
felülvizsgálatának lehetőségével, már eleve óv mindenféle vulgarizálástól. Valamikor úgy látszott, 
hogy versforma és világnézet összefüggése egyértelmű : vannak túlélt formák, amelyekhez a konzer
vatív írók-költők ragaszkodnak. Ma már tudjuk és Vas István könyve nyomán még biztosabban 
érezzük, hogy ez az összefüggés is sokkal bonyolultabb, áttételesebb, ezen a téren is csak konkrét 
történeti-irodalomtörténeti vizsgálódások alapján juthatunk megbízható megállapításokra.

Vas István memoárköteteinek vonzó racionalizmusa arra figyelmeztet, hogy óvakodjunk az 
elhamarkodott általánosításoktól, a kényelmes leegyszerűsítésektől, a hamis legendáktól, a tabuktól, 
fétisektől és mindenféle mítoszteremtéstől.

A félbeszakadt nyomozás szervesen egészíti ki a Nehéz szerelem önelemzését, ha az első kötet izgalmas 
feszültségét nem is sikerült a másodikban mindig ugyanazon a magas fokon tartani. A két könyv 
együtt mégis összefüggő egész és a magyar irodalcm jelentős nyeresége már azért is, mert nem 
vagyunk bőviben az ilyenfajta, önelemzésével az olvasót is önvizsgálatra ösztönző esszéregényeknek. 
A két kötet műfajában és következetes racionalizmusában rokon Illyés Gyula Hunok Párizsban és 
Kolozsvári Grandpierre Emil Tegnap című műveivel.

A nyomozás a második könyv végén pillanatnyilag nyúgvópontra jut, de a szerző, az olvasó 
őszinte örömére „nem ígéri, hogy nem folytatja a nyomozást; sőt nem adja fel a reményt: hátha 
megéri..., hogy közvéleményünk totemeinek és fétiseinek, tabuinak és ellentabuinak állományában 
fogyatkozás, vagy bármi más üdvös változás mutatkozik”.
(Szépirodalmi, 1967)
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SZÍNHÁZ 
írta: Koltai Tamás

Gyárfás Miklós vígjátéka a József Attila Színházban

A színház egyik alapeleme a játékosság. Mint minden játékhoz, a színjátékhoz is legalább két part
ner kell: író és közönség. Társasjáték ez a javából; sikere közismerten azon múlik többek között, 
hogy a partnerek kölcsönösen elfogadják-e a színháznak nevezett kollektív időtöltés évezredes, de 
minden előadáson új formákat öltő játékszabályait.

Ritkábban esik szó arról a — drámairodalomban is ritkább -  jelenségről, amikor a színmű maga 
a szerző egyszemélyes játéka, amolyan „írói pasziánsz” végeredménye: játék egy gondolattal vagy 
helyzettel, a figurákkal vagy akár csak egyetlen ötlettel.

A szellemi bűvészmutatvány és a gondolati akrobatika a XX. század dramaturgiájában nyert 
igazán polgárjogot. Eladdig fehér holló volt Shakespeare öt felvonáson át örökösen tévedő Anti- 
pholusainak vagy Tirso de Molina Zöldnadrágos lovagjának játékos bohósága. Molière komédiái 
„vérfagyasztó” társadalmi szatírák, de még a „súlytalanabb” Goldoni és Beaumarchais vagy a 
„mesélő” Lessing is legtöbbször komolykodva nevettet. Shaw viszont néha fél felvonáson keresztül 
is eljátszik egy ötlettel (például az Ember és felsőbbrendű ember Pokol-jelenetében). Ugyanígy 
Anouilh, vagy hogy határainkon belül maradjunk, Molnár Ferenc. Ha meg Ionescura és az amerikai 
Schisgalra utalunk, nem kell különösebben bizonygatnunk, hogy ma már az egész darab sok eset
ben nem más, mint egyetlen játékos fintor.

Gyárfás Miklós minden darabjában játékszenvedélyről tesz tanúságot, igazi auctor ludens. Sokfajta 
játékot ismer. A Változnak az idők afféle politikai „ne nevess korán” volt, az Egérül olyan „szembe- 
kötősdi”, amelynek végén a kendővel együtt a szemet fedő hályog is lehullik, a Kényszerleszállás 
a „csak ketten játszhatják” című kedvelt időtöltésre húzott rá egyfajta aktuális társadalmi tanme
sét. Legfrissebb darabja pedig, az Egy nő, akinek lelke van, nem más, mint elegáns zsonglőrködés, vir
tuóz ujjgyakorlat a hagyományos háromszög-témával.

A téma tehát nem új. Jancsi szereti Juliskát, Juliska is hajlik Jancsihoz; ámde jön Pista azzal 
a szándékkal, hogy lebeszélje Jancsit Juliskáról, míg aztán ő maga szeret bele Juliskába. Jancsi ez 
alkalommal érzékeny lelkületű költő-újságíró, bizonyos Mező Albert, Juliskát Fridának hívják és 
majomápoló, Pistát pîdig egy céltudatosan gyakorlati gondolkodású patikus, név szerint Szente 
György személyesíti meg.

A történet kézzelfoghatóan reális, már-már banálisán köznapi. Ám Gyárfás az irrealitás lírából 
és iróniából, groteszkből és majdnem abszurdból szőtt finom hálóját fonja a talmi üveggolyó köré, 
úgyhogy csak nagy sokára vesszük észre: nem is üveggolyót tart a kezében, amellyel persze szabá
lyosan és „hagyományosan” is eljátszhatna, hanem a régi kínai művészek ördöggolyóját, amelynek 
belsejébe egyre újabb és újabb golyókat faragtak.

Van, aki csak a legkülső golyót látja. íme, ilyenek a férfiak, mint ez az Albert -  mondja eszerint 
Gyárfás —; gyengének és elesettnek álcázzák magukat, hogy megszerezzék a nőt, aki majd „ápolja” 
őket. És íme, ilyenek a nők, mint Frida : részvétet színlelnek a férfiak iránt, de az önzetlen gondosko
dás mögött tudatosan kiszámított érdek rejtőzik.

A jószeműek azonban felfedezhetik Gyárfás darabjának belső, koncentrikus burkait is, amelyeket 
sorjában lehámozva kiderül, hogy mégsem ilyenek a férfiak, hiszen a fájdalmait mazochisztikus gyö
nyörrel élvező Albert végül is nem a majomápoló ápoltjaként érzi jól magát, hanem kikapós felesége 
mellett, mert ő maga csak így ápolgathatja tovább amúgy is jól fejlett önsajnálatát... És mégsem 
ilyenek a nők; nemcsak színlelik a részvétet és az érzelmességet, érzelmesek, sőt érzelgősek ők a való
ságban is. Ez a Frida például annyira magányos, hogy kitalált magának egy sosemvolt férjet, aki 
szomorú dallamokat trombitál. Nadehát mégsem olyan egyszerű a férfiakkal; lám, a szilárd akaratú 
Gyurka is csapdába került-igen ám, de ez a megállapítás is sántít, mert ő nem az Albert-féle szenvedő 
típus, hiszen máris „megölte” Frida trombitását... És így tovább, folytathatnánk a sort a végtelen
ségig vagy legalábbis Gyárfás ördöggolyójának mikroszkopikus kicsinységű legbelső burkáig.

Az Egy nő, akinek lelke van tehát nem általánosít; épp ellenkezőleg: visszájukra fordítja a kategó
riákba kényszerített „férfi” és „női” tulajdonságokat. Az író kétszer is megcsavar minden helyzetet:
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megkérdőjelezi korábbi állításait, azután a valószínű következtetésnek is ellentmond. Élvezettel 
rakja bele három hősét egy igazán életes szituációba, hogy realitás és irrealitás között balanszírozva, 
verbális humorát csillogtatva elgyönyörködjék ebben a virtuóz és elegáns játékban, mintegy maga 
is kíváncsian várva: mi „jön ki” a végén.

Paradox módon a vígjáték legrokonszenvesebb erénye, a reális és irreális elemek keveredése, egy
másba való átjátszása válik a mű legfőbb fogyatékosságává is. A két sík ugyanis inkább valamiféle izo
lált egymásmellettiségben jelentkezik, semmint autonóm stílust, önálló drámai formanyelvet alkotó 
harmonikus egységben. Gyárfás nem mert eléggé elrugaszkodni az „egy az egyben” vett valóságtól: 
a „valóságfelettiségben” könnyeden röppenő gondolatokat minduntalan visszahúzza a kényszere
detten földközelben döcögő részek nehézkedési ereje. Stílusficam például (de lehet, hogy csupán 
dramaturgiai bicsaklás) Albert és Gyurka pisztoly-játéka. Egy realista drámában egyszerűen nem 
igaz, hogy ez a két fiatalember a szerelmi ostrom kellős közepén fegyverkeresésre indul (azért, hogy 
a csatornába dobja!). Egy szürrealisztikus játékban pedig-és Gyárfás művét ilyennek érzem -  nincs 
szükség effajta indokra, hogy a harmadik főszereplő egyedül maradhasson.

Egészében mégis sikeresnek mondható Gyárfás vígjátéka. Elsősorban azért, mert a hazai drama
turgiában méltatlanul elhanyagolt játékos színházat helyezi vissza jogaiba. Hasonló és követendő pél
daként szabadjon hivatkoznom az angol Ann Jellicoe önfeledten és szertelenül bohó, irrealitásba 
kalandozó, mégis valósággyökerű játékaira. (The Knack című briliáns komédiájának filmválto
zatát A csábítás trükkje címen nálunk is bemutatták.)

A József Attila Színház közönsége nem szegődik játékpartnerül az író mellé: a nézőtéren nem 
vernek visszhangot Gyárfás szikrázó dialógusai, szellemi légtornászmutatványai. Korántsem a ren
dező, Kazán István hibájából, aki mondhatni maradéktalanul ráérzett a stílusra, hanem azért, 
mert a magyar dráma és színjátszás tradícióiból, de még mai importlistájáról is hiányzik a hagyo
mányos vígjátékot némi szürrealisztikus élccel fölengedő írói hangvétel. így a darab belső értékei 
a közönség együttjátszásának hiánya miatt nem tudnak kibontakozni. A produkció azonban ön
magában igen jó: a pergő ritmus, a játék tartalmi-hangulati összhangjának megteremtése a rendező 
érdeme.

A szereplők közül a legteljesebb alakítás Tóth Judité. A reális és a „valóságfölötti” figurát egy
aránt eljátssza, végig bírja humorral és öniróniával. Koncz Gábor színpadi egyéniségétől távol áll 
Albert finomkodó-szenvelgő enerváltsága. Annál örvendetesebb, hogy a fiatal színész különösebb 
görcsösség nélkül, rokonszenves természetességgel és belső erővel tolmácsolja a figurát. A harmadik 
főszereplő, Bujtor István már kevésbé találja el a megfelelő hangot: játékában a realitás túl prózai, 
a groteszk pedig erőszakolt. Sólyom Ildikó, mint kikapós feleség a darab abszurdhoz közelítő fel
hangjait, Sugár László teveápolója a hagyományosabb színeket erősíti.

IRODALOMTUDOMÁNY 

N yíró  L a jo s  : Irodalomelmélet — korszerű művészet
Az irodalomelmélet művelése nem tartozott irodalom- 
tudományunk szívesen vállalt feladatai közé. Olyany- 
nyira nem, hogy a tudományág definíciója, s így tárgya 
is vitatott, helye, az esztétikához és az irodalomtörténet
hez való viszonya még nem határolható körül ponto
san, módszereire vonatkozóan inkább elképzelések, 
mintsem tapasztalatok alapján lehet következtetni. 
Nyíró tehát nem vállalkozott könnyű munkára, ami
kor e tárgyra vonatkozó tanulmányait megírta, még
pedig nemcsak az előzmények hiányosságai miatt, ha
nem azért sem, mert vitás kérdésekben kellett állást 
foglalnia. A marxista irodalomtudomány az utóbbi tíz 
esztendőben megújhodása időszakát éli. Mind a szo
cialista országokban, mind pedig más országok mar
xista irodalomtudósai és kritikusai körében élénk vita 
folyik, a különböző körülményeknek megfelelően eltérő

(  MagvetS, 1967)

jelleggel. Remélhető, hogy a nemzetközi méretű véle
ménycsere és polémia tisztázódáskor vezet, s az elméleti 
kérdések jobb megoldása egy korszerűbb, társadalmi
lag hatékonyabb művészet útját egyengeti majd. A vi
ták természetének sajátossága azonban az ellentétek ki
éleződése, szélsőséges nézetek kialakulása, az elvontnak 
látszó kategóriákba is behatoló indulatok jelentkezése, 
ami mind feloldódhat az eredmények szintézisében, de 
addig a vita logikája uralkodik, sokszor háttérbe szo
rítva az eltérő mozzanatokban is benne rejlő közös 
tanulságokat.

E tanulmánykötet úgyszólván minden írása az elmé
leti kérdések iránt érdeklődők kedvelt témáinak világá
ban mozog. Nem túlságosan széles azoknak köre, akik
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hez a tanulmányok szólnak. Az irodalomtörténészek
nek, kritikusoknak is csak egy részét foglalkoztatják, az 
alkotó művészek közül csak keveseket. Megírásuk mód
jából, pontos, szakszerű, de különösebb izgalmat kel
tőnek nem mondható stílusukból aligha lehetne e témák 
fontosságára következtetni. S hogy mégis fontosak, az 
azzal magyarázható, hogy részben vagy egészben iro
dalomszemléletünk kardinális kérdéseit érintik. Nyíró 
tanulmánykötetében kétségtelenül jellegzetes álláspon
tot képvisel. Ennek az álláspontnak máris vannak ki
tapintható eredményei, mint ahogy vannak további 
tisztázást igénylő részletei, s kérdésfeltevései között a 
polémia hevéből származó egyoldalúság is kísért. Már
most azt kellene sorra venni, kellő higgadtsággal (amit 
a kötetbe gyűjtött tanulmányok mennyisége miatt hal
mozódó szakmai terminusok olvasmányélménye jóté
konyan segít elő), hogy voltaképpen mi is az a felfogás, 
ami itt kirajzolódik, milyen megoldásokat nyújt, s me
lyek azok a kérdések, ahol a megnyugtató álláspont ki
dolgozása irodalomtudományunk további feladata?

A kötet eredményei között kell számon tartanunk azt 
a kísérletet, amely az irodalomelméleti kutatások jelle
gét próbálja körvonalazni (Irodalomelméletünk helyzete és 
feladatai). Más kérdés, hogy milyen sok még a tisztázni 
való: az alapozó munkát el kell kezdeni, mert hiányá
nak kárát vallja az irodalomtudomány és a magasabb 
szintű irodalomoktatás egyaránt. Aligha vitatható, hogy 
korunk új tudományos felfedezéseinek s az ebből követ
kező módszerek művészetre vonatkoztatható tanulsá
gainak rögzítésével sem szabad késlekedni (Művészet és 
kibernetika), mindig feltételezve persze a gondos elemző 
munkát, az átgondolatlan, mechanikus „alkalmazás
sal” szembeni óvatosságot.

Az összehasonlító irodalomtörténet az a témakör, 
amely a tanulmánygyűjtemény második nagyobb egy
ségét alkotja. Az Összehasonlító irodalomtörténet és történel
mi szemlélet, a Nemzeti irodalom -  világirodalom, továbbá 
Az összehasonlító irodalomtörténet és az irodalomelmélet prob
lémái c. tanulmányok már azokra a kezdeményezésekre 
támaszkodhatnak, amelyek a gyakorlatban bizonyít
ják a helyes módon felfogott, történeti bázisra helyezett, 
objektív folyamatokat feltáró komparatisztikai kutatá
sok létjogosultságát. Nemzetközi kongresszusok és kon
ferenciák anyaga, tanulmányok sora illusztrálhatja, 
hogy a szocialista országokban folyó összehasonlító iro
dalomtörténeti tevékenység nemcsak egyszerűen ran
gos, tekintélyes, hanem hasznosan befolyásolhatja, új 
szempontokkal gazdagíthatja az irodalomtörténetírás 
hagyományos módszereit. Nem állíthatjuk persze, hogy 
a marxista komparatisztika, mint viszonylag újkeletű 
stúdium, minden vonatkozásban felderítette volna cél
jait és módszereit. De éppen a gyors és biztató fejlődés 
sugallja azt a felismerést, hogy a sokoldalú és komplex 
összefüggések feltárására a dialektikus materializmus 
módszere és a történelmi materialista szemlélet kivált
képpen alkalmas, hiszen a komparatisztika már a pol
gári irodalomtörténetírásban is régen elszakadt a ter
méketlen pozitivista hatáskutatástól, amelytől érthetően 
óvakodtunk (sajnos egy ideig az ilyen jellegű kutatások 
elvi lehetőségét is elvetve).

Irodalomtörténetírásunknak, s benne Nyíró tevé

kenységének, tehát feltétlenül érdeme, hogy az utóbbi 
években az említett kérdések méltánylandó felvetésével, 
alapos tájékoztatással, nem jelentéktelen problémák 
ésszerű megvilágításával gyarapította, tágította a ku
tatás lehetőségeit. Hol vannak tehát azok a nézetek, 
amelyek körül viták alakultak ki? Ezek szinte kizáró
lagosan a Realizmus -  szocialista realizmus c. fejezetben 
találhatók. Nyíró ahhoz a felfogáshoz csatlakozik, 
amelynek értelmében a realizmus történeti kategória, 
elveti a realizmus-antirealizmus koncepciót, a szocia
lista realizmust mind a történetileg meghatározott, 
mind pedig az általánosabb értelemben megfogalma
zott realizmus-fogalomtól minőségileg eltérő fogalom
nak tartja. Nézetei elsősorban az e kérdésekben állást 
foglaló szovjet irodalomtörténészek egyik csoportjáéval 
rokonak. Garaudy „parttalan realizmusról” szóló fej
tegetéseivel nem ért egyet, bár azok intenciója sok vo
natkozásban egybevág nézeteivel.

Ügy tetszik, hogy több olyan tényező is van, amely
nek tisztázatlansága további töprengéseket ébreszt. 
Ilyen például a szocialista realizmus fogalma, amelyet 
Nyírő -  helytállóan -  a művészet minőségileg új sza
kaszának tart a kötet zárótanulmányában (A szocialista 
realizmus -  a művészet egyetemes fejlődésének új szakasza), 
ám ennek esztétikai jellemzőit (sok ilyen jellegű kísér
lethez hasonlóan) nem tudja meggyőzően megragadni. 
E körülmény visszahat a lukácsi realizmuselméletet bí
ráló tanulmányaira is, mert az ilyen módon kidolgo
zott alternatívát nem érezzük túlságosan evidensnek.

Méltánylandó az a törekvése, hogy szembeszáll 
egyes megmerevedett nézetekkel, hogy rugalmasan ér
telmezi a hagyomány szerepét, s kellő megbecsülést kö
vetel a progresszív és a szocialista irodalom olyan alko
tásai számára, amelyek eddig kiszorultak az irodalmi 
fejlődés fő vonaláról alkotott elképzeléseinkből. Bizo
nyára érdeke irodalomtudományunknak, hogy meg
szabaduljon a múlt néhány tehertételétől, annak érde
kében, hogy a revizionizmus tagadására s a polgári mű
vészet és ideológia kihívására méltó (s nem utolsósor
ban a magunk számára is meggyőző) választ tudjunk 
adni. Ennek persze több feltétele van. Mindenekelőtt el
döntendő, hogy mitől kell megszabadulni, és mitől nem. 
A realizmus-vita aligha folytatható a Lukács-életmű 
tárgyilagos értékelése nélkül, ami hosszú időt igénylő, 
komoly feladat (mégpedig nemcsak a magyar irodalom- 
tudományé). Jobban és sokoldalúbban kell megismer
kednünk a többi szocialista országokban folyó eszme
cserékkel. Továbbá elvi szintre kell emelnünk a közös, 
szükségképpen eltérő nézeteket is eredményező mun
kálatokat, éppen a kérdések megoldása érdekében. 
Megoldásukat elhalasztani még fontos feltételek hiányá
ban sem lenne indokolt, hiszen ezek nemcsak nálunk, 
hanem másutt sem egyéni meggondolásokból vetődtek 
fel, hanem a szocialista művészet fejlődéséből, problé
máiból, kísérleteiből, dilemmáiból -  olykor ellentmon
dásokkal telítetten -  sarjadnak elő, szoros kapcsolatban 
korunk valóságának parancsoló követelményeivel.

Nyírő Lajos kötetéről szólva azért kellett ilyen álta
lánosabb jellegű kérdéseket is érinteni, mert egyes 
írásai érdekességüket (anélkül, hogy kisebbíteni kíván
nám eredményeit) sokszor inkább a körülményeknek,
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mintsem „önértéküknek” köszönhetik. Egyik-másik 
tanulmányának részben félszeg gesztusai (célzásokkal 
sejtetett ellenfelekre sújtó), részben pedig túl kategori
kus és nyers megfogalmazásai (a Lukács György néze
teivel polemizálók) kétségtelenül gyengítik érvelését. 
A kötet legfőbb érdeme inkább a reális kérdések kör
vonalazásában, mintsem megoldásában van, s úgy hi
szem, hogy a jobbára alapozó jellegű, illetőleg polemi
kus tanulmányoktól mást várni indokolatlan lenne. 
S ez a körülmény biztosítja helyét a nagy lendülettel 
induló, de a kérdések bonyolultsága, s az elméleti mun

ka objektív hiányai miatt megrekedő realizmus-vita ed
digi történetében. Egyik tanulmánycímében (Realiz
mus általában -  vagy szocialista realizmus ?) valóban kö
zépponti jelentőségű kérdést tesz fel. Az igazán tudo
mányos válasz (amely egyébként bizonyos elméleti bel
terjesség helyett jobban figyelembe veszi a jelen szocia
lista irodalmának konkrét fejlődésirányait) a marxista 
esztétika és irodalomtudomány egyetemes érdeke, s 
ennek kidolgozásában a hazai erőfeszítéseknek is, 
legyenek akár jó irányba tapogatózók, akár téveseknek 
bizonyulók, vannak használható tanulságai.

Wéber Antal

SZEMLE

Grin teljesen magára maradva, a világ eseményeitől el
szigetelten, kiábrándultán, hosszú kínzó betegség után 
1932-ben halt meg. Első művei 1912-ben keletkeztek, 
írói pályájának legkiforrottabb elbeszélései és két na
gyobb regénye a Bíborvörös vitorlák és a Hullámfutó a 20- 
as évek termékei.

Élete ellentmondások sorozata, melyek mindig csaló
dásokban oldódnak fel. Gyermekkorában sok megaláz
tatást és nélkülözést él át, ifjúkora zavaros és fantaszti
kus. Iskoláit nem fejezi be, s a kalandregényeken -  
Verne és Stevenson művein -  nevelődő képzelet veszé
lyes, kalandos utakra készteti. Odesszában, hol „min
den fiatalember matrózinas szeretne lenni valamelyik 
óceánjáró hajón”, ő sem tud ellentállni a csábításnak, 
beáll matróznak. A tenger, a természet világa lenyű
gözi: műveinek kiapadhatatlan forrásává válik. Az 
erejét próbálgató ifjú emberfeletti kalandokra vágyik, 
s első kudarcai éppen ezeket az álmokat rombolják le: 
a várt kalandok helyett csak a legalantasabb hajóinasi 
munkákkal kénytelen beérni. A nagy, izgalmas utazá
sok sem válnak valóra, néhány hónap múlva, mint 
munkanélküli járja az országot. A tengeren töltött na
pok és a szárazföldi vándorlásai Grin „emberek közöt
ti” korszakát jelzik : sokoldalú, mély élet és emberisme
ret szerzését. Útkeresése közben megismerkedik a szo
cialista eszmékkel, végre igazi életcélt lát maga előtt. 
Illegális pártmunkájáért bebörtönzik, száműzik. Idá
ig az út tipikus, forradalmárok ezrei járták végig. Ez az 
a közvetlen tapasztalati anyag, mely Grint íróvá érleli.

Valószínű az a szándék vezette Grint az első elbeszé
lések megírásában, amelyet Gorkij így fogalmazott meg 
az Egyetemeimben: „Azt vettem észre, hogy az emberek 
azért szeretik a kalandos elbeszéléseket, mert amíg azo
kat olvassák, elfelejthetik -  legalább egy órára -  a meg
szokott élet nehéz napjait.” Grin saját életének tapasz
talatait elemezve jutott el a felismeréshez, hogy a cári 
Oroszország világa elviselhetetlen, s alkotó fantáziájára 
bízva magát egy új világot, a grini világot teremtette 
meg a rideg valóság ellentettjeként. Az ellentmondások
tól terhes kor megfosztotta a valóság szeretetétől, előbb 
ösztönösen, majd tudatosan eljut a tagadásig. De taga-

A . G rin : Száz mérföld a folyón
( Európa, 1967)

dása nem nihilizmusra készteti, megtagadja kora való
ságát, hogy egy új rend, a jövő -  „a rózsás kelet, hajnali 
szél, a virradás örvendező frisseségét” ábrázolja. Grin 
a szürke, mindennapos, könyörtelen valóságot formál
ja  tündérivé; „csupafény világot, bátor embereket, és 
csodálatos eseményeket álmodott” -  írja Pausztovszkij. 
A kor nem ismerte el tehetségét, művészetének varázsos 
megnyilvánulásait csak utánzásnak minősítette. Két
ségtelenül hatottak rá az ifjúkori olvasmányok, korai 
elbeszélései között találunk néhányat (Földkőrüli utazás) , 
melyek témaválasztásban a „nagy tanítómesterek” -  
Verne, Stevenson -  műveire emlékeztetnek. De csak 
emlékeztetnek. Grin munkássága találó példa arra, ho
gyan lép túl az igazi művészet a kalandregény keretein. 
Annak célját eszközzé változtatja, a kalandok világába 
tartalmas mondanivalót ágyaz. A Gnore élete (1912) és 
a Száz mérföld a folyón (1912) című elbeszéléseiben egy 
kalandos tengeri utazás, Robinson Crusoe szigeti ma
gányát újraélő ember és egy izgalmakban bővelkedő 
csónakút történetét írja le. Itt fogalmazza meg Grin 
először azt az írói hitét, hogy az emberek alapvetően jók, 
s ez a tulajdonságuk átvezeti őket az élet megpróbálta
tásain. Ezekben az elbeszélésekben élesen elhatárolód
nak a jellemei: Gnore és Carmen az abszolút jó és igaz, 
velük szemben áll egy ellenséges világ, melynek képvise
lője az abszolút rossz: Enniok. Annak ellenére, hogy 
a hősök cselekedetei árnyaltan motiváltak, jellemükben 
az emberi magatartás két végletes formáját hordozzák. 
Ezekben a korai művekben exponálja az író azt a mon
danivalót — egy új, megtisztult világ kívánságát —, 
amely a Bíborvörös vitorlák c. regényében teljesedik ki. 
Ezt az expozíciót a történelem is igazolta. Az októberi 
forradalom megszüntette a gonosz uralmát és lehetősé
get adott az új világ megteremtésére. Grin úgy érzi, 
hogy álmai beteljesednek. A pétervári blokád idején -  
dacolva éhezéssel, nyomorral -  írja meg a Bíborvörös vi
torlákat (1920-21). A regény életörömet, hitet és bizo
nyosságot sugároz: az ember megteremtette a lehető
séget, hogy boldog legyen. „Az embernek hatalma van
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a múlt, jelen és jövő felett” , s az öntudatlan csodavárás 
és boldogság sóvárgásából így születik az egyszerű igaz
ság, „hogy magunk is tehetünk csodákat.” A beteljesült 
álmok meséjével üdvözli Grin a forradalmat. Míg eb
ben a regényében a népmesék világát teremti újra, me
rőben más eszközökkel tesz hitet a forradalom mellett 
a Patkinyfogó (1923-24) c. elbeszélésében. Ügy látja, 
hogy az ellenforradalmi szervezkedések veszélyeztetik 
az új világot s a patkányok „összegyűlnek a titkos át
változások jegyében, emberként cselekszenek... lopnak, 
gyilkolnak, gyújtogatnak, csalnak” . Szürrealista képek
ben jeleníti meg félelmét, a lidérces álmok az ellenfor
radalmárok elpusztításával kitisztulnak. Amilyen tü
relmetlenül tagadta a cári Oroszország és a továbbélő 
múlt valóságát, éppen olyan türelmetlenül követel azon
nali eredményeket. Csalódását, majd későbbi elszige
teltségét az okozza, hogy sürgető követeléseiben nem 
ismeri fel a történelem reális menetét: a forradalom, 
mely egy csapásra változtatta meg a régi rendet, a hét
köznapok harcában formálja az új embert. Grin el
veszíti lelkesedését, és későbbi elbeszélései (Egy héja tör
ténete, Hűtlenség, A kikötöparancsnok) bár értékes, de této
va kísérletek.

Sokan vádolták Grint, hogy műveiben eltávolodott 
a valóságtól. Pedig valójában csak író és valóság kap
csolatának sajátos formáját teremtette meg. Ley 
Tolsztoj, Maupassant műveinek orosz kiadásához írt 
előszavában, a következőket mondotta: „A cement, 
mely minden művészi alkotást megbonthatatlan egész- 
szé egyesít, s amelynek révén a műalkotás azt a látsza
tot kelti, hogy a való életet tükrözi, nem a szereplők 
azonossága, vagy a helyzetek egysége, hanem az a sa
játos és eredeti erkölcsi kapcsolat, amely a szerző és az ál
tala választott tárgy között áll fenn.” A művész, hogy 
kifejezhesse önmagát, megteremti az egység, a kapcso
latok kifejezésének különböző eszközeit, a világban 
szerzett benyomásai egységbe foglalásának különböző 
eszközeit. Például Joseph Conrad művészete Grinéhez 
hasonló élmény anyagból nő ki. Azon túlmenően, hogy 
a két író alkati rokonságából következik a természet 
szeretete, a természettel vagy a társadalmi környezettel 
szembenálló ember hősies küzdelmének tisztelete, 
mindketten azt hirdetik, hogy a művészet nem lehet a

Devecseri G á b o r : Lágymányosi istenek
( Szépirodalmi, 1967)

Lassan az úgynevezett harmadik nemzedék tagjai, a 
harmincas években publikálni kezdők is emlékező
korba érkeznek. Vas István visszatekintésének éppen 
az idén jelent meg második kötete. Most pedig a nem
zedék egyik „benjáminja”, Devecseri Gábor pillant 
vissza azokra a „nagyon-nagyon régi és mégis mintha 
tegnap lett volna” időkre, amikor „költőkké óhajtottak 
lenni”.

A két könyv mindjárt az irodalmi emlékezés kétféle 
módját-lehetőségét példázza. Vas István műve „Con
fessiones”, mégpedig ágostoni értelemben. Illetve az 
ágostoni értelemben vett vallomás-műfaj modern vál-

rossz hordozója, lényege, hogy a lélek szabadságát fe
jezze ki. „Az ember erkölcsi magáratalálása legyen 
minden elbeszélés mondanivalója” -  fogalmazza meg 
Conrad. Ez a mondanivaló úgy ju t kifejezésre Conrad 
műveiben, hogy a modern próza és a dezilluzionáló 
realizmus környezetében megtalálja azt a lehetőséget, 
amely mindkét irányzat fölé emeli: tapasztalatait és 
élményanyagát úgy dolgozza fel, hogy a kaland és misz
tikum egy különös és egyben modern életérzés kifejező
je lesz. Azonos élményanyagból kettős megfogalmazás 
születik : közös bennük a cselekmény tisztelete, de Con
rad tárgyias világlátása a modern realizmushoz vezet, 
s Grin pedig, akinél ez a világlátás lírai, visszatalál a 
népmeséhez. Grin a népmese eszközeit használja fel, 
hogy kifejezze azt a sajátos erkölcsi kapcsolatot, mely 
közte és hősei között jött létre. Műveiből eltűnik az idő, 
s a valóságban nem létező helyek -  Lissz, Zurbagán, 
Gel-gju, Hérám -  azt jelzik, hogy a történetek bárhol, 
bármikor lejátszódhatnak. A mesék fantasztikumát is 
átveszi, de új világnézetének megfelelő tartalommal ru
házza fel. Míg a mesékben a csoda az embertől idegen, 
felette álló erő, a grini elbeszélésekben az ember terem
ti a csodákat ( Bíborvörös vitorlák, Esemény a Kutya utcá
ban ) . A hősök is népmeséi ihletésüek : idealizált alakok, 
melyek azt az eszmét sugallják, hogy a kornak szüksége 
van igazi hősiességre; haladó eszméket képviselnek, a 
boldogságért küzdő embert eszményítik. Figyelemre 
méltó, hogy Gorkij -  úgynevezett romantikus korsza
kában -  ugyanezt a hőstípust támasztja fel. S mint ná
la a fekete-fehér tónus, a jó és rossz kontrasztos szembe
állítása Grinnél sem a sematizmus jele. Stilizált vonalai, 
világának időtlen hangulata éppúgy kiemelik az olva
sót a valóságot másoló realizmus bűvöletéből, mint az 
ugyanezen eszközökkel élő népmesék, s egyben új meg
közelítési módot is intencionálnak. Népmeséi jellegűek 
természeti leírásai is, ezért élnek együtt örökké művei
ben a hősök és a természeti erők.

Érthető hát, hogy Pausztovszkij amikor újra felfede
zi Alekszandr Grint a mai olvasónak, egyben azt az 
irodalmat is élesztgeti, amely tud álmodni, de nem zson- 
gít el és nem késztet öncsalásra, hanem az alkotó hitet 
táplálja.

F. Molnár Magda

tozata. Legprecízebben talán önéletrajzi esszéregény
nek lehetne nevezni. Szigorúan szerkesztett, pontos 
szellemi fejlődés- és környezetrajz. Szerves alkotás, 
mint egy fiktív regény. S egy szerves életmű kilátójából 
tekint vissza. Devecseri könyvéből ez a szervesség, s az 
egységes, szigorú kompozíció hiányzik. A költő az 
emlékezésnek önkéntelenebb, könnyedébb, „impresz- 
szionistább” módját választotta. Könyve nem céltuda
tos, egységes szándék szülötte: különböző időkben 
keletkezett írásokból állt össze. Alkalmi ihletésű esszék, 
arcképvázlatok, anekdotikus történetek, nekrológok 
utólag fejezetekbe és ciklusokba rendeződő gyűjte
ménye.

A köteteimet az első ciklus adja. S annak élére igen
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stílszerűen illik is. Devecseri főművéhez -  a magyar 
Iliászhoz és Odüsszeához — stílszerűen. A görög istenek 
és az antik mitológia hősei az 6 remekmívű fordításai 
révén váltak halhatatlanná a magyar olvasók széles 
rétegei számára. Üj kötetének első részében ismét 
„istenek és félistenek” alakját idézi. Ifjúkorának iste
neiét és félisteneiét: a Nyugat első nemzedékének 
nagyjaiét. Akiket a sors kegyéből -  azaz a Karinthy- 
törzsasztal vendégei közé tartozó szülei révén -  már 
gyermekkorában szerencséje volt személyesen is is
merni. Az „Olümposz” környékén nőtt fel, a költő
mesterek tiszteletében. „Ha van az életemben valami 
töretlen folytonosság, akkor az az, hogy bizony ma sem 
érzek másként” — jegyzi meg egyhelyütt. Ez a máig élő 
tisztelet szülte a kötet legtartalmasabb írásait. A leg
mélyebb impressziókat a Nyugat első nemzedékének 
tagjai hagyták Devecseriben; mint esszéista — az antik 
irodalmon kívül -  az ő műveiket ismeri legintenzívebben, 
s ezeket képes legtöbb belső átéléssel elemezni. Róluk, 
szólván szellemessége és színessége alapossággal páro
sul, ötletei többnyire nem maradnak meg az alkalmi 
ötlet szintjén, hanem átvilágító gondolattá válnak. 
Vagy legalábbis felhasználható, továbbgondolásra ösz
tönző szempontot adnak az olvasónak és a kutatónak. 
Az igen plasztikus s igen értő Karinthy-portrét (a kötet 
legkompaktabb írása!) és a Kosztolányi-,,futamokat” 
külön ki kell emelni. Ezekben találni a legtöbb finom 
megfigyelést, érzékletes jellemzést. Kosztolányiról pél

33 évvel halála után megszületett Bányai Kornél első 
gyűjteményes verseskötete. Annyit késett, hogy ma már 
csaknem újonnan kell bemutatni a Nyugat egykor 
(1922-34) elismert költőjét. Életében összesen három 
könyve jelent meg. Saját költségén a Búzák születése és 
halála címmel hadifogságban keletkezett verseinek egy 
sorozata 1921-ben; az Örök arc (1925), és a Közelebb a 
földhöz (1931). Л halál zsoltárai (1918-20, Krasznojarszk- 
Omszk) most jelennek meg először könyvalakban.

Bár legtöbb versét a Nyugat közölte, nem lehet egy
értelműen táborához sorolni, mint ahogy a Vasénekü 
testvéreim harcos munkásköltőt sejtető címe sem jel
lemzi. Tán éppen ott van sajátos helye, ahol mindket
tővel érintkezik. Egy Adytól József Attiláig ívelő út 
közbeeső állomása ő, Nyugatosok és szocialista líra kö
zött mintegy hidat képezve. Híd olyan értelemben 
is, hogy két pillér: végletek között feszül mindig lá
zas, emelkedett lírája. Emberileg, költőileg, s forma
nyelvében egyaránt szervesen, következetesen két szél
sőség jelenléte adja karakterét. Tizennyolc évesen a 
front és az Októberi Forradalom világrendítő változá
sai között indul -  s az alföldi falu mozdulatlan, der
medt csendjében hal meg, ahol még a tanítást is fel
cseréli egy borkereskedő ügynöki alkalmazásával. Vi
lágmegváltó tervekkel, lapszerkesztéssel kezdi -  s 
barátaitól is elszakadva, önkéntes száműzött kisember
ként fejezi be. Meghatározó jelentőségű számára az 
ifjúkor nyersen rátörő kettős élménye: a hullahegyek 
döbbeneté és a forradalom lázas reménye. Tiszaföld-

dául ezt írja egy helyütt: „Ösztöneit mindenki közül 6 
finomította leginkább munkává.”

A szubjektív-impresszionista esszé és a kisportré 
eszközeit Kosztolányitól és szeretett nemzedéktársától, 
Bóka Lászlótól tanulta Devecseri. S tőlük merít bátor
ságot a -  „homo aestheticus”-magatartás mögött 
felismerni vélt -  gyermeki csodálkozás és lelkendezés 
megőrzéséhez és kiéléséhez. De mintha túl sokat lelken
deznék, olykor már-már áriázóan. S nem az álmélkodó 
gyermek, hanem az érzelmeskedő felnőtt módján. 
Főleg a könyv második és harmadik ciklusában, a kor
társak arcképvázlatait rajzoló részben érezni ezt. 
Néhány portré elején és végén. S ebben a részben 
könnyedsége nemegyszer a zsurnalisztáé vagy a kon- 
feransziéé. Aki történetesen komoly „számokat” vezet 
be meghatott-ironikus, bizalmas csevegésével és áhíta- 
tos ötletpiruettjeivel. Mindez részben az alkalmi ihletés 
következménye.

Végsősoron mozaikszerü tarkasága és a benne talál
ható írások vegyes igénye ellenére egészben is érdekes 
könyv a Lágymányosi istenek. Nemcsak színes és kellemes 
olvasmány, de hasznos is: adalékokat szolgáltat a har
madik nemzedék indulásának megrajzolásához. Ebből 
a szempontból főleg az első ciklust záró Irodalmi pincék 
és padlások című írás jelentős, amely a harmincas évek 
hosszabb-rövidebb ideig működő önkéntes irodalmi 
társaságainak emlékét idézi.

Tálasi István

B á n ja i K o rn é l : Vasénekü testvéreim
( Magvető, 1967)

váron, Homokon is megőrzi, idézi szibériai megrendü
léseit. Az elfojtottság, némaság légkörében a rejtőző 
feszültség költője marad. Magát-tápláló, elszigetelt hite 
Komjáthy Jenőére emlékeztet, s az is, hogy ebből hang
jának megemelése, végletességre való hajlama, elvont
ság veszélye ered : ,,világok íve rajtam, / gigászi gyöngy- 
füzérben I fonódik rám a mennybolt. / Homlokomon csupa kő !” 

A példa egyben kettejük különbségét is elevenen 
szemlélteti, s Bányai formanyelvének egyik jellemző vég
letét. Mert ebben az expresszív, prófétás, harsány hangú 
költészetben monumentális képek váltakoznak -  s öt
vöződnek a szimbolizmusra jellemző sejtelmes, árnyalt, 
festői, zenei, színesztéziás sorokkal: „...ámulva hallga
tom a kanyargós kagylóban zümmögő -  elbújt szúnyo
got: a tenger muzsikáját” -  vallja.

Azt sem lehet pontosan elhatárolni, hogy a korábbi 
versekben jelentkezik-e erősebben az expresszionizmus 
(a „Búzák születése és halála” sorozat nevezhető csak 
túlnyomóan ilyen jellegűnek). Kezdettől jellemző a két 
tónus váltakozása, rosszabb esetben kirívó, „túlzó”, 
szélsőségeiket nyújtva, de -  különösen a „Közelebb a 
földhöz” verseiben -  néhol remekbe készült, József Atti
lára emlékeztető részletekké teljesedve: „Villog a kor, 
mint redves fa, riadva”, „összébb húzza magát / do
hogva a hegy, /  s finom hegedű, / ahogy kinő a fű!” 

S ilyen, elsősorban csak önmagára emlékeztető soro
kat találunk:
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„Hegy homlokán meghalni volna já itt, 
mint reszkető vlzcsöpp izzó vason”

(Diabolikus táj)

Akár a végig visszatérő Ady nyomait kutatnánk, -  
akár Babits, Kassák, Füst Milán hatását; s Rilke érin
tésére is fölfigyelnénk, meg konstruktivista, kubista je
gyekre, mindig, mindegyik egy erőteljesen asszimiláló 
költőegyéniség hangja, képe, atmoszférája eredetiségé
ben jelenik meg. Átélt, hiteles líra ez, melyből a Bányai 
életében hiányolt csúcsok -  nagy versek — sem hiányoz
nak. (A Tisza, Madárdal, Alföld, Tanyák, Délibáb -  
de a Csönd, Hegyi beszéd, Ünnep a búzaföldön, Virá
gos temetőm is ide tartozik, s nem merült ki velük a 
sor.)

Bányai Kornél költészetét az avatja sajátos varázsú- 
vá, hogy személyisége kohójában egyetlen, egységes 
egésszé olvadnak a század nemes fémjei, anyagok és stí
lusok. Végletessége, felfokozottsága valódi, a kor mély
áramaira figyelő feszültség. Túlságai és testetlenségei 
talajtalanságából erednek, amely összefügg visszavo
nuló begubózásával. De ugyanakkor ez a száműzöttség 
önkéntes, -  nem a passzivitást választó emberé, hanem 
a várakozóé, a sorsközösséget vállaló, makacsul követ
kezetes emberé. S mint sorsa, lírája is sajátos dokumen
tum lesz : kettős jelleget nyer evvel a „makulátlanság
gal” . Főleg a korábbi ciklusokban szavak, ritmusok, 
képek túláradásával, néhol üresjáratával találkozunk, 
de éppen felhevítettségében sajátos metszetet ad a két 
háború közötti válságokról, feszülő belső ellentmondá
sokról. M indig „malomkövek között” őrlődik, -  de nem 
szűnik meg ,,egeket ostromolni.” „Elsüllyedt tájakon”

él és hal meg, de a „világok homlokán” is. Halálig kí
sérik halottak zsoltárai, de a muzsikás seregek dobogása 
is. Éppen a magány, a konkrét szembesítés elködösülése 
miatt rózsásabb utópiák a reményei, -  de lidércesebbek 
az árnyékai. „Ügy lengünk valahogy, mintha nem is 
élnénk” -  írja. „Holtak vagyunk, estszínű hűvös ár
nyak, -  ...minden élet száműzöttjei!” De ez a „földön
futó” költő az üzenetek, áldások szüntelen áramában él, 
„sivatagaiban” a „szépség mezőit” fedezi föl, mert a 
„teremtés hömpölygő sodrát” éli. S ez a Bányai-líra 
legkarakterisztikusabb vonása: a sajátos panteizmus. 
Egyúttal izgalmas, egyedi példa a stílusok ölelke
zésére. Mert alappozíciója ez: „reszketek, ha magam
mal beszélek, -  Megtapintom magamat és millió és 
millió évezredek munkája fölött megborzong a kezem”. 
„...Valami kimondhatatlan titkot hordozunk! Valami 
nagy, nagy küldetés az életünk!” Természeti, de 
történelmi is már ez az „univerzalizmus”, -  individu
ális, de sajátos személytelenség is, -  intuitív, de racio
nális is. Ez a sajátos belső fűtés izzít ilyen, a költő útját 
is sokértelműen jelképező szakaszokat :

„ Tejút füstjét, csillogó szikráit ontva 
elzúg az éj s a szörnyű mélyben 
holtan úszó tanyák fölött egyetlen 
díszként csak a csorba Hold dereng 
túlvilági fénnyel.”

Fontos adósságot törlesztett a Magvető e versek ki
adásával. Mátyás Ferencet dicséri a reprezentatív 
válogatás.

Széles Klá ra

Lukácsy Sándor . és piros zászlókkal” című tanulmányának második részét 1968. 
januári számunkban közöljük. ( Az első rész 1967. novemberi számunkban jelent 
meg.) -  Szerk.
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AZ ÚJ SZOVJET IRODALOM
(Tanulmánygyűjtemény)

Szerkesztette: E lb er t János és Kardos László

A bevezetőt írta: Kardos László

Ta rtalom:

Hegedűs Géza: Lunacsarszkij; Elbert János: Paszternák; Rab Zsuzsa: Cve- 
tajeva; Bakcsi György: Tinyanov; Sükösd Mihály: Pilnyak; Király Gyula: 
Platonov; Abody Béla: llf-Petrov; Jánosy István: Olesa; Hidas Antal: Mar- 
tinov; Lányi Sarolta: Bergholz; Lázár István: Nyekraszov; E. Fehér Pál: 
Szolzsenyicin; Kristó Nagy István: Nagibin; Koroknai Zsuzsa: Tyendrjakov; 
Sipos István: Vinokurov; Fehér Ferenc: Kazakov; Kristó Nagy István: Ajtma- 
tov; S. Nyirő József: Konyeckij; Ferenczi László: Akszjonov; Fejér Adóm: 
Rozsgyesztvenszkij; Elbert János: Jevtusenko; Garai Gábor: Voznyeszensz- 
kij; Sargina Ludmilla: Ahmadulina

GONDOLAT KIADÓ, 1967
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