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A L M Á S I  M I K L Ó S

G roteszk rekviem
Csurka István: Ki lesz a bálanya?

Nem Csurka színpadán kártyáznak először cselekmény helyett, s nem is ő az első, 
aki elnéző atyai jóindulattal igyekszik bevezetni a természetesen naiv nézőt egy sze
rencsejáték, egy morfiumpótló szenvedély, egy önpusztító titok morált és zsebeket 
egyaránt kiürítő izgalmába. Cinikus vagányokat, széteső jellemeket is láttunk már 
színpadon, az önpusztítás aszkétáit is — ha máshol nem, Sarkadinál. Ehhez járul 
még, hogy a darab nincs is befejezve, hiszen a zárójelenet hitelképtelen, mivel egy 
jó  szándékú, de épp ezért drámaiatlan deus ex machinával akar rendet teremteni, vagy 
pontot tenni a játék végtelen mondata után — s csak a főhős, Czifra öngyilkossága 
billenti helyre úgy-ahogy a már-már végképp elvesztett egyensúlyt. Sok tehát a 
hendikepp, — a mű mégis eredeti, sőt hosszú idő óta az első olyan társalgási dráma, 
melynek felszíni közege alatt egy forró emberi konfliktusanyag fortyog, mindazzal a 
társadalmi tenyészetű vírusanyaggal, amelyre csak a blöffök és licitek áttételén keresz
tül lehet következtetni, — és ami nemcsak Csurka színpadán van jelen. Már az a 
cinikus gátlástalanság is új, ahogy a pókerparti önnön logikájánál fogva drámai 
cselekménnyé lép elő. Csurka főszereplője a hazárdjáték maga, melynek csupán kel
lékei a figurák, akik a játék bűvöletében kelnek életre, s akik szinte puritán öngyöt- 
réssel engedik lelkűket, egyéniségüket és zsebüket kiforgatni, átlényegíteni ön
magukat — játékképtelen megszállottakká. A darab először itt fogja meg a nézőt: 
a züllés aszkézisét látja, a hagyományos — talán Mikszáth óta megcsontosodou — 
kedélyes társas foglalatosság helyett. Figurái ugyanis nem társasjátékot játszanak: 
társtalanságuk köti egymáshoz őket, és lapjaikat a játékképtelenség bizonyítékaként, 
ettől űzetve dobálják a zöld asztalra. A póker — okítja a nézőt Csurka ironikus 
keserű kommentárjaiban — olyan játékmódéi!, melynek természetrajza megköve
teli, hogy ki-ki csak magára utáltán játszhatja, csak a teljes magány és közösségből 
való kizártság révén vehet és adhat lapokat — ám ezt a játékbeli társtalanságot 
csak a többiek részvétele révén szenvedheti és élvezheti végig. Ez a technikai fikció 
leplezi el a magányt: négyen kell asztalhoz ülni, voltaképpen közösségbe kell beil
leszkedni, hogy aztán e látszat árnyékában és ennek oldozó önélvezetében még magá
nyosabbá váljék az ember. Ezek a figurák gondjaik és titkolt reményeik, szégyellni- 
való csődjeik és mással meg nem osztható vágyaik szkafanderében ülnek az asztal 
körül, és ezt a fojtogató magukbazártságot éppúgy szenvedik és sóvárogják, mint a 
játék társas jellegének látszatát, e látszat magányt oldozó hazugságát. Az aszkézis, a 
züllés puritán sóvárgása, a hamis megváltó, a játékmámor szenvedélye már ebben a 
felszíni benyomásban is lenyűgözik a nézőt: hiszen mindez lezser természetességgel, 
cinikus-groteszk gesztusok, bemondások, néha keserűen mulatságos jelenetek áttéte
lében derül ki : a főszereplő, a póker mozgatja a szereplőket, — a nézőnek csak arra a 
kérdésre kell feleletet keresnie, hogy vajon a pókert magát mi mozgatja?

A lapkombinatorikába zárt fondor szerencse mindent kiforgat: a zsebeket, a lel
keket, a maszkokat és elveket, majd a cinizmus és a kiégett megnyugvást kergető
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reményt is. Ez a trükk azonban már nem a póker kelepcéje: Csurkáé. Dramaturgiája 
a többszörös leleplezés, a figurák nyíltszíni személyiségcseréjének kíméletlen bemu
tatása, a rájuk rakódott rétegek fokozatos lehántása, mígnem mezítelenné és véd
telenné válnak. A játék izgalmában, a forinttételek profán vitájában eló'bb csak a 
rutincinizmus látszik, a normál állampolgárt lenéző, jón-rosszon túlemelkedett 
ideálellenesség: a vaskos forintrealizmus. Ez a profán forintelvűség persze a játék 
kelléke, senki sem veszi komolyan — felhangjaiban mégis több, mint a pókerparti 
hangulata: már itt feltűnnek a társadalmi implikációk, a tűnt ideálok helyére 
betüremkedő emésztetlen realitás, forinton mérődő sikerszemlélet, és kudarcféle
lem. Ezek a társadalmi utalások persze csak sejtődnek, mégpedig az egyes figurák 
kontrasztosan felépített jellemének és játékképességének áttételén. Itt, a zöld asztal
nál az a nagy fiú, aki nyer, és azon röhögnek, aki bálanya marad: a sikerélmény 
fontosabb a forintnál, legfeljebb a győzelem abban mérődik. A ma esti „nagymenő” 
— Czifra, aki ugyan „négerként” ír, és mint mondja „lelke verejtékével” keresi 
kenyerét, ma este azonban nagy pénzzel ül le az asztalhoz, és így övé a világ. (A kont
raszt itt is mesteri: ki hinné, hogy épp ő, a „menő” , a royal floss tulajdonosa, öngyil
kos lehet?) Abonyi, mint mindig, most is facér, ám épp ezért mindenáron nyerni szeret
ne, de akár csak az életben, mennél elkeseredettebben akar — annál többet veszít, s leg
feljebb közismert műsoraival untatja partnereit, majd hisztis zsarolásaival teszi tönkre 
az amúgy sem virágos hangulatot. Fény, a matematikus rutinból kártyázik, rutinból 
kap csömört is, majd ugyanilyen rutinnal lendül át a csömör holtpontján, s örül annak, 
hogy a társaság rossz lelkiismerete lehet. Csüllögh viszont a többiek lappangó és 
elfojtott rosszérzéseinek ellenpólusa: valami eufóriás emelkedettségben dobálja 
lapjait és százasait, talán ő az egyetlen, aki nem is érzi, hogy valami baj van. Ami 
kezdetben elrejtőzik a karakterkülönbségek mögött, az váratlanul robban elénk: egy 
rossz lapjárás hirtelen lerántja a cinikus álarcokat, elmúlik a morfiumkábulat időleges 
érzéstelenítése, és ki-ki más érzékenységgel ugyan, de megsejti, hogy a lapok és zse
tonok, százasok és adósságtételek piramisát önmaguk elől menekülő rabszolgák
ként építik. Egy lassan életformává merevült nihil tekint rájuk, először csak egy
más szeméből : ekkor ugyanis még elegáns kárörömmel lehet nevetni a másikon, de 
mikor a vesztés és vele a csömör is néhányszor körbejárt, úgy ez a tekintet már önma
gukat is átfúrja, és ekkor már elvész az önfelmentés reménye is, csak morális vesz
tesként — önelvesztőként lehet felállni a szétdúlt asztaltól.

A formális önfelmentés biankó lapja ugyanis egy darabig együtt forog a többi kár
tyalappal: sajnos nem élhettük a magunk életét, nem engedte a társadalom, a kor, a 
többiek — ezért kell tehát ez a zsibbasztó póttevékenység, ez az ön- és egymást tépő 
játék. Az önfelmentés logikája itt aztán valami zavaros revánsvételbe fut ki: Czifra, 
Fény és Abonyi nemcsak forintban licitálnak egymásra, hanem életformában is: ki 
tudja jobban tönkretenni életét, ki tud jobban elzülleni, mélyebbre süllyedni. Mintha 
ezzel lehetne bosszút állni valakin, valamin, a többieken, a normálisok konzorciumán, 
a nagybetűvel írott társadalmon. A formális önfelmentés és jogosnak vélt bosszú 
árnyékában tenyészik ez a vidám, cinikus tartás is, míg Czifra, akinek a legjobb lap
járása és legtöbb pénze van, egy kíméletlenül őszinte gondolat gombostűjével szét 
nem pukkasztja ezt az illúzió-léggömböt: „Nem olyan tragikus ez, gyerekek. Bennete
ket most az a kérdés izgat, hogy tehettek-e róla, hogy így elhülyültetek. Hát én meg
mondom, fiúk, és ezzel szeretném, ha egyszer s mindenkorra megoldottnak tekinte-
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nénk a problémát. Tehetünk is róla, meg nem is. Ez a világ olyan, amilyen. Aki akar, 
beledögölhet abba, hogy becsületes, józan, mértéktartó, és beledögölhet abba, hogy 
rothadt bohém és becstelen. Nem csináltok semmi olyat, amivel megégethetnétek a 
kezeteket, nem álltok sem a jobb, sem a bal oldalon, hanem itt zsugáztok nálam, és 
finnyásan bámuljátok a világ eseményeit. A lehetőségeitek, velem együtt, valamikor 
megvolt, hogy másként éljetek. Ti ezt választottátok.” A felmentés illúziójának akkor 
is lőttek, ha Czifra ezt a kiábrándító szónoklatot a nyerő játékos fölényével és kár
örömindulatával vágja fejükhöz: nemcsak a pénzüket nyerte el, hanem azt az élet
hazugságot is, mely ezt a felbomló életformát legalább önmaguk slőtt igazolhatta. 
Czifra kíméletlen prédikációja természetesen éppúgy bosszú, mint kinek-kinek 
önelveszejtő magatartása, hiszen tudja, hogy a felmentés illúziójának szétfoszlatása 
esetleg halálos trauma is lehet. De logikailag mégis neki van igaza, s nem lehet beszá
mítani a káröröm rosszindulatát. Czifra ugyanis ennek az életformának alapvető 
hazugságára jön rá: mindnyájan egy múltra épített, múltra figyelő és ezért abszurd — 
mert időben visszafelé kereső — reménybe kapaszkodtak, erre hivatkozva akarnak 
valami megmentő reményt találni. A visszafelé igazoló társadalmat vádoló remény 
vagy reménytelenség logikája azonban ott bujkál szinte minden cinikus mondatba 
csomagolt vallomásban, támadásban és védekezésben — Czifra filozófiájában is —, s 
egyszer kétségbeesett nyíltsággal meg is fogalmazódik :

Csüllögh: Elzüllöttünk.
Czifra: Nincs bennünk tartás.
Fény: Hülyék vagytok: az életnek nincs értelme.
Csüllögh : Három gyereked van.
Fény: Akkor sincs.
Csüllögh : Nagyon szomorú vagyok. Őseim között prédikátorok és parasztok vol

tak, én értelmiségi lettem. Egy korcs, egy senki, egy niemand.
Abonyi : Böhönye az értelmiség felelősségéről akar beszélni, csak nem tudja kife

jezni magát. Ki oszt? Éppen most jön rátok, mikor nekem végre kezd jönni a 
a lap?

Csüllögh: Azért mi mégis a magyar értelmiség reprezentánsai vagyunk. Nem? 
És olyan állati nagy gazemberséget egyikünk sem követett el. Viszont mit csi
nálhatunk? Csináltunk valamit?

Abonyi: Akartunk.
Fény: Ez a legkényelmesebb, legposványabb hazugság a világon: akartunk, de 

nem lehetett. Nem is akartunk. Aki akar, az tud is.

Bár Fény matematikán edződött fogalmi precizitásával utasítja el a felmentő 
önáltatás reményét, végül is egész élete erre a „nem lehetett, de akartunk" formulára 
épül. A kegyelemdöfést azonban mégis Czifra fogalmazza meg: nemcsak kíméletlen- 
kárörvendő szónoklatában, hanem öngyilkos következetességével.

A darab itt is a blöffölés és licitálás pókerrendszerében osztja a szerepeket. Az 
önfelbomlásért, a züllésért ki-ki maga felelős, s nagyjából elő is tűnnek az egyedi 
kisiklások személyes, egymástól elütő okai. De ez az egymást, az egyéni életvitelt, 
akaratnélküliséget, morális impotenciát támadó szenvedély hirtelen blöffként leple-
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ződik le : hiszen négyen ülnek az asztalnál, s ez a színpadon már statisztikai tény, sőt 
szociológiai kérdés. Szimptóma, mely mögött már nem lehet csak morális vagy 
pszichológiai traumákat kutatni — s itt hirtelen visszapattan a felelősség labdája: 
vajon csak ők felelősek ? De akkor miért siklottak ki egyszerre, feltehetően ugyanazok
ban az években, s miért éppen ugyanabban az irányban találták meg a züllés ön- és 
társadalmat büntető illúzióját? Csurka itt bizonyul igazi drámaírónak: nem mond ki 
semmit, nem iktat be okos szociológiai magyarázatot — ami idővel nyilván publi- 
cisztikus egyszerűsítéssé halványulna —, csak üresen hagyja a válasz rubrikáját, s 
miután bejelölte a törés körülbelüli időpontját, a nézőre bízza a megfejtést. így lesz a 
darab groteszk rekviem ezért a generációért, mely 56 válságában veszítette el önmagát, 
és aztán már nem tudott visszatalálni sem magához, sem a társadalmi regeneráció 
erővonalaihoz. Ezek az emberek valahogy kizáródtak az életünkből, s ezzel elvesz
tették sajátjukat is. Feltehetően kezdetben némi elégtétellel nyugtázva a morális 
emigráció előkelőségének látszatát, később aztán az egyre csökkenő tartás és egyre 
inkább beszűkülő revitalizálódási lehetőségektől fenyegetve futottak az önelveszejtés 
„bosszújának” holtvágányára. A trauma, a sebesülés azonban valóságos volt, éle
tüket nem pusztán az akaratgyengeség váltotta holtvágányra: fiatal fejjel egy olyan 
ideálrendszerben nőttek fel, melynek névértékét vették valóságnak, s mikor kiderült a 
profán realitás, nemcsak illúzióikat, hanem önhitelüket is elvesztették: a regeneráló- 
lódás képességét feladták. Valami gyermeteg daccal utasították vissza az újjáépülést, a 
realitásra építő tartást. Mintha az elmúlt, névértékében devalválódott ideálrend
szerért a jelent akarnák bün tetn i. . .

Csurka a cinikusan felnőttes maszkok mögött ezt a gyermeteg magatartást leplezi 
le. Hiszen a felelősség áthárítása éppúgy gyermeteg gesztus, mint az infantilis bizo
nyítás, mely arra számít, hogy a dacos önkínzást egyszer majd felfedezik és honorál
ják. Ez az infantilitás — melyből csak Czifra emelkedik ki — mind a három kár
tyást jellemzi, ám ezzel egy általánosabb, történelmi korszakot jellemző magatartás- 
modellt ír körül. A dogmatizmus korszakának akkor általános, ma már csak nyomaiban 
élő sajátsága, hogy az emberek valaki előtt akartak bizonyítani — akár jó feleletük
kel, akár tüntető önkínzásukkal. Döntéseiket nem önmagukért vagy az ügyért 
hozzák, — hanem hogy dicséretet, felmentést, jó pontot szerezzenek vagy éppen egy 
rossz osztályzat korrekcióját csikarják ki. E magatartás kulcsa a tanító bácsival való 
együttélés öröme vagy zavara: az egyén nem autonóm módon formálja tetteit, 
hanem a tanító bácsira figyelve, annak elvárásából kiindulva, neki bizonyítva vagy vele 
vitázva, tőle várva elismerést vagy megbocsátást, vagy mint most, az önkéntes sarok
ban állás „áldozatának” nyugtázását és a megbocsátás kierőszakolt gesztusát. Mint 
mondottuk, Czifra rájön arra, hogy ez a képlet már korszerűtlen, hogy benne a régi 
önáltatás folytatódik csupán — és ezért világosítja fel társait: mivel nincs már tanító
bácsi, ezért nincs is értelme az önbüntetésnek. Czifra kíméletlensége azonban követ- 
kezetlen. О is csak annyit tud, hogy a társadalomfejlődés vágánya elkanyarodott, 
míg ők tovább bandukoltak egy feltételezett sínpár mentében, s most, eltévedvén 
sem akarják belátni, hogy nem a sín a hibás . . .  Czifra felvilágosultsága csakugyan 
racionális — de motorja a túllicitálás: tudja, hogy mindnyájuk számára meghalt már a 
tanító bácsi, s ezzel ők maguk is megszűntek a szocializmus naiv gyermekei lenni —, 
ám szappanba rejtett zsilettpengéjével ő is csak demonstrálni akar: a gyermekiét 
illúzióért mégiscsak a társadalom felelős, hát akkor büntessük a társadalmat egy
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demonstratív halállal. Ő legalább végiggondolja a történelmi alternatívát: ezt a 
hamis kört, melyben élnek, csak kétféleképpen lehetne áttörni: vagy a morál radiká
lis reformjával, vagy az öngyilkossággal. Az előzőre már csak dacból sem képes — 
morális energiái szétolvadtak —, az utóbbihoz azonban még van ereje: de csak neki. 
így lesz Czifra a „határtípus” , a négy figura mércéje, a züllés Kelvin-skálájának 
abszolút nullpontja. <

Öngyilkossága azonban nemcsak a kinőtt gyermekruhák avittságára vet fényt — 
Csurka itt egy illúziókra építő irodalmi hagyománnyal is szakít. A züllés és önfel
bomlás színpadi figurái eddig a megjavulás és megmenthetőség illúziójába csomagol- 
tan szerepeltek, az öngyilkosság kegyetlen logikája csak a halál küszöbéig vezetett, 
aztán megbocsátott nekik az író. Klasszikussá érett példa az Oszlopos Simeon: Kis 
János a teljes emberi felbomlás és önfeladás pereméről tér vissza — ha csak egy 
„talán” erejéig is —, attól az írói hipotézistől vezetve, hogy kell lennie valami orvos
ságnak még a gyógyíthatatlanra is. Ezt a hipotézist a szocializmus történelmi érte
lemben vett — tehát általánosságban igaz — humanizmusából vezetik le az egyedi — 
tehát levezethetetlen — esetekre, s ezzel akadályozzák meg a határelméletek kímélet
len kibontását. Sarkadi vagy más morális probléma fonalán Somogyi Tóth Sándor 
(Próféta voltál szívem) az önfelbomlás típusainak elemzése során megtorpannak a 
végítélet kimondása előtt, nem engedik hőseiket végigjárni azon az úton, melyre 
előtörténetük predesztinálná őket. Az írói megkegyelmezés nemcsak társadalmilag 
igazságtalan — amennyiben kizárja a végső lépések lehetőségét —, hanem művészileg 
is megtöri a dráma kifejlését. (Érdekes, hogy amennyire hiányzik a züllés következe
tes és kíméletlen életfonalának végignyomozása a színpadon, annál többször talál
kozunk vele novellákban: a színpadon erősebbek az illúziók.) Csurka ezzel a hagyo
mánnyal szakít: a társadalom nem nyúl utána minden halálraítélt, kiégett tagjának, 
s az önelveszejtés emberi és szociológiai képében csak akkor igazodhatunk el, ha 
legalább egy figura vállalja ezt a döntő lépést is. A reményt ne az írói műmegoldás, 
hanem a modell kíméletlen valódisága sugallja.

A dramaturgiai megoldás itt is átgondolt: Czifra akkor lép ki az életből, amikor 
éppen győztesként hagyhatja el a csatateret : nemcsak sok pénze van, hanem nyerőként 
is áll fel az asztaltól, sőt, halotti beszédével társai naiv optimizmusát is sikerül szét
oszlatnia, s ezzel fölébük kerekedni. Nem színpadi fogás azonban, hogy az utolsó
nak távozó Csüllögh meg is jósolja halálát: „Félelmetes élete lehet annak az ember
nek, akinek ász karré ellen royal flösst ad kezébe a sors.” Nem démonikus előre
jelzés ez, hanem annak az életténynek írói cáfolata, melyre minden korábbi hősmen
tési fikció épült: Sarkadi ugyanis arra a köznapi jelenségre támaszkodva menti meg 
hősét, hogy az utolsó pillanatban mindig jelentkezik valami apróság, melynek 
ürügyén a hős elnapolhatja az önleszámolást. Ezek az apróságok mit sem változtat
nak ugyan a zsákutca szituációján — csak valamivel derűsebbre hangolják a belső 
környezetet, s ezzel a kegyes csalással segítik át az embert a holtponton. Csurka ezt a 
köznapi tényt tudomásul veszi, csak éppen írói kihasználhatóságát cáfolja: Czifra a 
nyerés eufóriájában, a többiek felett aratott szellemi győzelem ködében már-már meg 
is szökne a halál elől — ha már jóval régebben nem jelölte volna ki magának az órát 
és a napot, a befejezés pillanatát. Az ajtóból bár, de mégis visszasiet a gyilkos szap
panért, mert tudja, kár reménykedni az apró örömök szánalmas revansígéretében. 
Neki befejeződött már az élet, s kínosabb az eleven rothadás. Csurka tehát vállalja
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az öngyilkosság slusszpoénjának ódiumát is — s természetesen meg is szabadul a 
morbid hangulattól.

M ert éppen ezzel a következetességgel, az önkéntes halál határátmenetének válla
lásával nyer teret a másik három figura további sorsának jelzésére : az életben mara
dók differenciáltabb ábrázolására, só't a morális patthelyzet jövó'beli oldódásának 
lehetó'ségét is innen tudja sejtetni. Czifra olyan határeset, ami — paradox módon — a 
többiek életképességének bizonyítéka is lesz. Ugyanis amíg a kallódó emberek fel
mentődnek, mindenki egy szintbe kerül : a morális tengődés nivellálja a sorsokat. Ha 
az író élőhalottak sorsában jobbára az életben maradást hangsúlyozza, úgy ez a fel
felé kerekítő gesztus lefelé minősíti azokat, akikben egyébként meglenne a morális 
regenerálódás lehetősége. Czifra halála tehát tiszta értékskálát teremt: végletességével 
minősíti a többieket is. Ezen a határeseten mérődve rajzolódik ki Abonyi gyermeteg 
jelleme: javíthatatlan ugyan, hiszen még egy minimális távlatot sem tud teremteni 
önmagához, figyelmét és minden energiáját a többiek pénze bilincseli le. De ez az 
infantilis naivitás egyúttal védőburok is : ő az, aki kizárólag csak játszik, s bár gesz
tusaival a legromlottabbnak tűnik, cinikus szavalataival — az úttörőkasszáról, 
egy zugkasszában elúszott kosztpénzről — mégis ő a leggyógyíthatóbb figura. Ő az a 
lelki szegény, aki elnyeri majd a megváltást. . .  Közelebb áll a normalitáshoz Csül- 
lögh : egyénisége magvát még nem támadta meg a züllés, még maradt benne valami 
emberi tartás. (Ő az, aki belátja: egészségügyi rehabilitációjuk feltétele, hogy újra 
tudjanak hinni a változás és változtatni tudás lehetőségében.) Társai ezért csúfolják 
„őstuloknak”, — mert vastag bőrén nem ütnek át azok a károsító hatások, melyekbe 
a többiek már meg is rokkantak. Önmagával ő sem tud elszámolni, — de Czifra 
mértékegységében — ő az, aki legalább olyan tudatosan méri fel önerejét, mint 
öngyilkos barátja — csak ebből a tudatos önvizsgálatból épp ellenkező eredményre 
ju t: az embernek el kell tudni viselnie saját — átmeneti — tehetetlenségét.

Fény már súlyosabb eset. Csurka itt is látszatellentétekben komponál. Ahogyan 
Abonyi romlottságot árasztó gesztusai mögött egy gyermeki ártatlanságot és stu- 
piditást sejtet, úgy tűnik fel Fény racionális és hűvösen tisztán látó tekintetében a 
többé már eligazodni képtelen morfinista. Mindent tud, s pontosan regisztrálja 
betegsége különböző fokozatait — csak ő már élvezi is ezt az önmegvető tisztánlátást. 
Valójában ő az igazi bálanya: kisiklott életén már sohasem fog tudni változtatni, 
annyira szükségletévé vált a já ték  és csömör igénye, gyötrődve kívánja a lelkiismeret- 
furdalás és önutálat stimulálásait, paradox szükségletévé vált az az émelygés, melyet az 
értelmetlen időtöltés felett érez. Nem a „kártya szenvedélye” babonázza meg — 
Csurka itt vitázik a legélesebben a Mikszáthtól öröklött „játékos” kép sztereotípiá
jával. Züllöttsége bonyolultabb, komplexusokkal telítettebb. Önutálatához, értelmet
lenné vált élettevékenységéhez keres ürügyet, hogy aztán ebben a frusztrációban 
találjon kielégülést. Nagy vádbeszéde, melyet elsősorban önmaga ügyészeként 
szaval el, voltaképpen ennek a frusztrációnak önélvezete: kielégíti az a tudat, hogy 
ismeri és tudja saját betegségét, de nála a csőd élménye, tudatos felismerése szinte 
pótolja már a sikerélményt is.

Fény : . . .  énrajtam most olyan csömör vett erőt, de nemcsak ettől, tőletek, első
sorban magamtól. Ronda féreg vagyok. Hát mi értelme van ennek? Nekem 
rendes állásom van, a matematikai intézetben megbecsülnek. Valamikor úgy 
indultam, hogy nagy matematikus lesz belőlem.
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Czifra: Úgy beszélsz, mint egy öreg kurva: tulajdonképpen apácának indultam.
Fény: Úgy beszélek, mert úgy kell beszélnem, mert nem beszélhetek másként. 

Végtelenül utálom önmagam. Félreértés ne essék, nem azért, mert itt pókereztem, 
mert tiltott hazárdjátékot űzök. Éppen így utálnám magam, ha horgászással 
tölteném el ezeket az időket. Mindenkinek utálnia kell önmagát, aki méltatlanul 
tölti el a szabad idejét.

Fényt nem a póker, a vesztés izgatja: az életvitelét utálja meg önmagában, de 
egyben élvezi is, hogy ezt a kristálytisztán megfogalmazott önutálatot ilyen magas
rendű tudatossággal nemcsak vádbeszédbe képes foglalni, hanem hogy mellette, 
előtte és utána folytatni is tudja az utálat tárgyaként leleplezett tengődést. A csömör 
licitjére vár, melyhez a lapjárás csak ürügy: alig várja, hogy elkapja őt megmámoroso
dott tudatának önbüntető hangulata, s ennek a csömörnek fürdőjében, a tehetetlen
ség és önutálat zuhanya alatt ki is elégül ez a mámortól kitisztult tudatosságigény: 
úgy érzi, hogy tudva saját ürességét, egyúttal fölébe is került már a romlásnak, de 
ezzel a fölénnyel jogot is nyert arra, hogy folytathassa a züllést, immár erkölcsileg szag
talanított változatban. Ez a látszatfelemelkedés teszi lehetővé, hogy tovább játsszon: 
az önfelmérés tudataktusa pótolja a cselekvő túlemelkedést, a rothadással való szakítást, 
hiszen úgy tűnik, mintha a bűn belátása egyúttal meg is szüntetné az életforma zül- 
löttségét. Ehhez járul még az az eufória is, hogy ennek a tudatosságnak fogalmi pre
cizitása, mindenkit lehengerlő fölénye olyan plusz örömet is nyújt, ami megint csak 
fokozza a frusztráció önélvezetét. Mivel a „ tudott” egyúttal „megtettnek” is tűnik, 
ezért lehetővé is teszi, hogy tovább folytassa a játékot és a züllést, most már az utálat 
élvezetével egyetemben.

Fény látszatracionalizmusában egy súlyos értelmiségi betegség lepleződik le: a 
tehetetlen, bár a betegséget, a tüneteket és a következményeket világosan felmérő, 
sőt el is ítélő impotens tudatosság. Ezt a betegséget is Czifra öngyilkos cselekvőkép
telensége emeli ki: ha ő sem lenne képes életét alternatívaként felfogni, ha tehát ő 
sem tudna cselekvőén választani a megváltozás vagy pusztulás végletei között, akkor 
esetleg észre sem vennénk Fény tudatosságának impotenciáját. Czifra döntésén 
mérődve egyszerre világos lesz ennek a tudatosságnak üressége. A darab itt mondja 
el legsúlyosabb és vallomásként legkeserűbb ítéletét: a kontesztáló és tehetetlen értel
miségi típus eddig nem ismert kegyetlenségű leleplezése ez.

A darabban mindez legfeljebb implikáció: nem magyarázzák meg, nem fejtik ki 
— a hősök önmagukban élnek, és csak meglazuló maszkjaikon át, rosszul rejtett 
gondjaikban, elszólásaikba burkolva szólalnak meg. Csurka itt bizonyul jelentős 
drámaírónak, itt növi ki első darabjai konvencióit, s éri el originalitását. Szem
ben a hagyományos dramaturgia „jellemző” módszereivel — mindenfajta direkt 
vagy indirekt jellemzéstől tartózkodik: alakjai — vallomásaikban éppúgy, mint 
maszkjaikban — csupán megnyilvánulnak, véletlenül elárulják magukat — ám nem 
tárulkoznak fel, rejtvények és zárványlények maradnak. Pontosabban: egyetlen 
egyszer sem kerül szóba az a belső lényeg, ami vezérli őket, sem múltjukként, sem 
jelenükként, sem jellemük, sem moráljuk nem „fogalmazódik meg” : még csak egy
mást sem jellemzik. Csak tesznek-vesznek, pózolnak, többnyire műanyag szövegeket 
szavalnak a néző számára mégis mindez átlátszó — ha odafigyel, de könnyen 
érthető, tehát felszíni élmény lesz, ha hagyja magát lépre csalni attól, amit közvet
lenül lát. Az alakok csak látszólag tárják fel titkaikat: végül is azt sem tudjuk pontosan,
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miért lesz Czifra öngyilkos. Motívumainak csupán horizontját sejtjük — de a drámai 
atmoszféra hatása alatt mégis átélhetjük, s ezen keresztül mélyebben érthetjük meg 
tragédiáját. Ez a jellemzó'készség teljesen új hang a magyar drámában, s még modell
jét, külföldi példáját is nehezen tudnánk megjelölni. Az írói jelenlét, a teljes kívül
állás, az objektív-tárgyszerű bemutatás — originális. S ez felér néhány szépen hangzó, 
de üres felsó'fokkal.

Ez egyúttal azt is jelenti, hogy a darab mint egész: befejezetlen mű. A vég — 
a fiatal pár tabula rasája idegen és kisszerű toldalékanyagként biggyesztődik egy lép
tékében nagyobb vonalú dráma végére. Inkább arról szólhatnánk, hogy itt egy olyan 
emberábrázolási technika kísérletezó'dött ki, melybó'l még jelentős drámák szület
hetnek, mint ahogy az első' két felvonás szimptómaelemzésének eredményei önmaguk
ban is maradandó értékűek. Ezért tartom jelentősnek ezt a bemutatót: a Thália 
Stúdióban ezúttal nem egy műhelytanulmánnyal jelentkező író jelentkezett, hanem 
egy kiforrott művész, akinek idegesítő kíméletlensége, mélyre világító társadalomkriti
kája olyan drámai emberismerettel párosul, amit fiatal művészektől eddig még nem 
láttam. A  rendező, Léner Péter, nem is tehetett mást, mint alárendelődött a darab 
robusztus anyagának, s kibontotta annak színi logikáját, csiszolta fordulópontjainak 
nyerseségét, s igyekezett elterelni a figyelmet a megoldás és befejezés balsikeréről. 
A groteszk hang, a keserű nevetésbe fulladó tragikum, a fel nem oldózó, meg nem 
bocsátó összkép azonban kitűnően ütött át a groteszk-komikus hangvételen: Inke 
László, Keres Emil — valamivel kevesebb hitellel Szilágyi Tibor, olyan játékatmosz
férát teremtettek, melyben sikerült élvezhetővé tenni a darab trükkjét: a néző mulat a 
szellemes-cinikus replikákon, a hülyéskedésekbe csomagolt önkínzáson, s közben — 
ha figyel — nevetésébe belopakodik a torokszorongató kétely, önvád, megoldást 
kereső indulat. Kár, hogy a negyedik kártyás, Harsányi Gábor — bár kulcsfigura — 
nem tudo tt partnere lenni e magas színvonalú játéknak.

K L A N I C Z A Y  T I B O R

A r e n e sz á n sz  határai 
é s  e llen tm o n d á sa i

A periodizáció, az irodalmi korszak fogalma, a korszakolás által felvetődő elméleti 
és módszertani kérdések az utóbbi évtizedekben fokozott figyelemben részesülnek a 
nemzetközi irodalomtudományban. Ez a növekvő érdeklődés összefügg az elkészült és 
készülő újabb nemzeti irodalomtörténeti szintézisek munkálataival, valamint a készü
lő nagy világirodalmi összefoglalások előkészületeivel. Különösen a Szovjet Tudomá
nyos Akadémia moszkvai Világirodalmi Intézetében készülő tízkötetes Világirodalom- 
történet, valamint a Nemzetközi Összehasonlító Irodalomtörténeti Társaság (AILC) 
égisze alatt tervezett európai irodalomtörténet teszi felette időszerűvé az irodalom- 
történeti korszakolás megannyi megoldatlan kérdésének vizsgálatát. Ennek tudatá
ban kerültek az SZTA Világirodalmi Intézete és az MTA Irodalomtudományi Intézete 
1968. novemberi és 1969. júniusi szimpóziumainak napirendjére periodizációs kér-
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dések. E két rendkívül tanulságos tudományos eszmecsere során alkalmunk volt 
megismerni azokat a jelentős eredményeket, melyeket szovjet kollégáink a periodi
záció, illetve az irodalmi korszak fogalmának meghatározása terén elértek. Külön 
értéke ezeknek, hogy a vizsgálatok során a szovjet irodalomtörténészek az irodalom- 
tudomány történetében első ízben tettek kísérletet egy, az egész világ irodalmi fejlő
désére érvényes, egységes periodizáció kialakítására. Természetesen, minden olyan 
vállalkozás, mely a kutatások mai fokán egységes fejlődéstörténeti rendszerbe pró
bálja illeszteni távoli világrészek, egymással közvetlen kapcsolatban nem álló irodal
mi jelenségeit, rendkívüli nehézségekkel találja magát szemben. Innen érthető, hogy 
ez az új világirodalmi periodizáció csak hosszas viták során alakulhatott ki, és továbbra 
is vita tárgya maradt a szovjet irodalomtörténészek körén belül is.

E periodizációs vitakérdések egyik legfontosabbika a reneszánsszal kapcsolatos. 
A készülő szovjet világirodalomtörténet kollektívája ugyanis a reneszánsz fogalmát az 
Európán kívüli irodalmakra is kiterjesztette, s ezzel a reneszánsznak új, sok tanulsággal 
járó, de ugyanakkor számos ponton vitatható értelmezést adott. Ennek lényegét a 
következőkben lehet összefoglalni: A mediterrán világ, Dél- és Kelet-Ázsia virágzó 
ókori irodalma után a kereszténység, a manicheizmus, a mohamedánizmus és a 
buddhizmus jegyében univerzalitásra törő vallásos világnézetek uralma alatt fejlő
dött tovább az irodalom Európa és Ázsia valamennyi civilizációjában, s ezt a szakaszt 
nevezhetjük középkornak. Ezt a fejlődési fázist legkorábban Kínában, majd Indiá
ban, Iránban, a kaukázusi kultúrákban, a bizánci kulturális zónában és Nyugat- 
Európában egyaránt felváltotta egy világias, individuális, a régebbi (ókori) hagyomá
nyokat felelevenítő törekvés, mely valamennyi érintett civilizációban a valósághoz 
közelebb álló, a művészi formákat erőteljesebben fejlesztő, a világi szépirodalmi 
műfajokat kialakító vagy feltámasztó új irodalom létrejöttéhez vezetett. Ez utóbbit 
tekintik ennek az újabb koncepciónak a hívei reneszánsznak, akár Itáliáról, akár 
Kínáról legyen szó. E szuggesztíven megformált új reneszánsz koncepciót nem követi 
azonban a következő soron levő irodalmi korszak hasonló egyetemességre törekvő 
meghatározása. A készülő szovjet Világirodalomtörténetnek a reneszánsz kort 
tárgyaló kötete után szovjet kollegáink „XVII. század” címen készülnek összefog
lalni a következő korszak irodalmát, lemondva ez esetben a periódusnak valamely 
irodalmi korszakfogalommal való definiálásáról, valamint egyúttal e korszaknak 
a keleti civilizációkra való kiterjesztéséről is. A XVII. század e felfogás szerint, leg
alábbis Európában, amolyan átmeneti jellegű korszak, melyben két nagy irányzat : 
a barokk és a klasszicizmus versengenek egymással, bonyolult összképet adva.

A dióhéjban ismertetett periodizációs séma jelentékenyen eltér attól a felfogás
tól, amelyet a magyar irodalomtörténet kézikönyvének első két kötetében érényesí- 
tettünk, s amely szerint a reneszánsz mint az európai polgárság előretörésével kap
csolatos és attól elválaszthatatlan jelenséget; a reneszánszt követően pedig a barok
kot és a klasszicizmust mint időrendben egymást felváltó korszakokat értelmeztük. 
A két koncepció különbözősége bőségesen adott alkalmat termékeny vitára, a néze
tek konfrontálására, az álláspontok gyenge pontjainak felfedésére, ismereteink gaz
dagítására, felfogásaink korrigálására és továbbfejlesztésére. E vitafolyamat része
ként hangzott el az 1969. júniusi budapesti szimpóziumon a reneszánsz problémájáról 
szóló előadásom, melynek rövidített változatát közlöm az alábbiakban.

*
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Egy irodalmi s egyúttal művelődéstörténeti korszak határainak a megállapítása 
csak akkor járhat sikerrel, ha tisztázni az adott korszak alapvető jellegzetességeit. 
A reneszánsz korszak esetében is az a fő probléma, hogy miképpen határozzuk meg 
a reneszánsznak nevezett jelenséget, illetve annak szerteágazó és ellentmondásos össze
tevőit. A „reneszánsz” , éppúgy mint bármely más korszak- vagy stílusfogalom, ter
mészetesen nem határozható meg egyetlen formulával, minthogy a történeti és 
művészi jelenségek bonyolult rendszerét jelenti. E számos összetevő, akárcsak váz
latos elősorolását egy rövid előadás keretében természetesen mellőznöm kell. A rene
szánsz olyan alapvető sajátságai, mint a világiság, az emberközpontúság, a természet 
felfedezése, a transzcendens világkép elutasítása, az ókori klasszikus kultúra fel
elevenítése, az anyanyelv jogainak elismerése és irodalmi szintre emelése, a nemzeti 
gondolat megjelenése és az irodalom nemzeti koncepciójának kialakítása, az iroda
lom erősebb valósághoz kötöttsége, az ideális harmóniára törekvő új művészi stí
lus megjelenése és számos más fontos jelenség aligha képezik ugyanis ma már vita 
tárgyát a reneszánsz fogalmának meghatározásakor. (Az említett összetevők tömör 
jellemzése megtalálható a magyar irodalomtörténeti kézikönyvnek a reneszánsz
ról adott általános összefoglalásában: A magyar irodalom története, I., 193 — 204.)

A reneszánsz elismert meghatározó jegyei közül a vita érdekében ki kell azonban 
emelnem a reneszánsz világnézetének, kultúrájának, irodalmának polgári eredetét és 
alapjaiban polgári jellegét. A reneszánsz elsődleges, társadalmi alapja a polgárság, 
mely a pénzgazdálkodás és az árutermelés nagyarányú kibontakozásának jóvoltából a 
középkor utolsó századaiban annyira megerősödött Európa legfejlettebb országaiban, 
hogy elindulhatott a tőkés gazdálkodás útján, kiléphetett a feudális kötöttségekből, s 
harcot indíthatott a gazdasági, sőt sok esetben a politikai hatalom megszerzéséért, 
vagy legalábbis az abban való részesedésért. De bár a reneszánsz a kapitalista kor
szak hajnalának jelensége, s az európai polgárságnak előretörését tükrözte, a feuda
lizmus felszámolásának ideje ekkor még nem érkezett el. A feudális rend súlyos csa
pásokat szenvedett ugyan, középkori formája jórészt össze is omlott, de még volt 
arra ereje, hogy kivédje a polgárság támadását, sőt átmenetileg a maga javára for
dítsa a termelési módban bekövetkezett változásokat. A régi alapokon a feudális 
uralkodó osztály hatalma sem volt már elképzelhető, ennek képviselői is újat akar
tak , s így a reneszánsz műveltség hamarosan utat törhetett az ő körükbe is. Sőt a 
feudális urak és polgárok világméretű gazdasági, társadalmi és politikai harcába 
történelemalakító erővel szólt bele újra meg újra az az osztály is, melynek kizsákmá
nyolásáért a régi és új elnyomók küzdelme dúlt. Nemcsak a feudális osztály reakciós 
érdekei, hanem a dolgozó nép forradalmi törekvései is érvényre jutottak a reneszánsz 
alapjaiban polgári jellegű kultúrájában és irodalmában. Végső fokon tehát a rene
szánsz a feudalizmus első nagy megrendülésének, illetve a polgárság első nagy előre
törésének a terméke. Polgári eredetű, de nem marad a polgárság kizárólagos tarto
zéka. A történeti fejlődés adott szakaszában az egész társadalom kultúrájává, élet- 
szemléletévé, ízlésévé válik, s ezért jelentheti az irodalom és a kultúra történetének 
egy egész korszakát.

A reneszánsz társadalmi bázisáról szóló most összefoglalt felfogás alapjait közis
merten Engels vetette meg, a reneszánsz kori polgárságról írt, immár klasszikussá 
vált jellemzésével. Meggyőződésem szerint a kutatás az elmúlt száz év során nem mon
dott ellent, sőt inkább újra meg újra igazolta az engelsi tétel helyességét. Éppen ezért
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ott, azokban az országokban, azoknál a nemzeteknél megokolt reneszánszról beszélni, 
ahol a feudalizmus középkori rendje válságba került, s elsó' Ízben érvényesültek nagy 
erővel a modern polgári és nemzeti törekvések. Ez utóbbiak vagy közvetlenül a pol
gári osztály előtérbe lépésének útján jelentkeztek, vagy pedig úgy, hogy a feudális 
osztály valamelyik rétege vált a polgári törekvések hordozójává. Ebből az is követke
zik, hogy a reneszánsz korszak végét viszont e korai polgári törekvések kudarca, a 
feudalizmus újraerősödése, a nemesi osztály és az egyházak hatalmának konszoli
dálódása jelzi. (Az egyetlen Hollandia kivételével, ez Európa szinte minden országá
ban bekövetkezett.)

A reneszánsz földrajzi és kronológiai határainak a kérdését a reneszánsz e társa
dalmi meghatározottsága alapján lehet csak helyesen megvonni. Ezért tekintem téves
nek a terminus kiterjesztését az Európán kívüli országok irodalmának olyan jelen
ségeire, melyek az európai reneszánsz irodalom bizonyos adottságaihoz formailag 
hasonlítanak ugyan, de teljesen más gazdasági és társadalmi körülmények köze
pette, nem mint a polgárság önálló törekvéseinek és nemzeti aspirációjának gyümöl
csei jöttek létre. Azoknak a jelenségeknek tekintélyes része, melyek az ázsiai fejlett 
civilizációk irodalmában a X III—XVI. század folyamán kifejlődtek, az európai 
reneszánszhoz való látszathasonlóságok ellenére, teljesen más gazdasági és társa
dalmi alapokon kifejlődött, és szükségképpen az európai reneszánsztól eltérő fel
építmény részét alkotják. Hasonló megfontolásokból elhibázottnak tekintem a 
reneszánsz fogalmának kiterjesztését az európai kultúra egyes olyan jelenségeire is, 
melyek legfeljebb a reneszánsz távoli vagy közeli előzményeinek, történeti analógiái
nak tekinthetők, de amelyek még egy korábbi, más gazdasági alapnak és osztályviszo
nyoknak a tükröződései. Világias, realista jellegű tendenciák, illetve egy régebbi 
korszakhoz való visszanyúlás önmagában még nem reneszánsz. Téves dolog e ter
minus alkalmazása a középkorban jelentkező antikizáló törekvésekre (pl. a Karoling- 
korszakban), a lovagi irodalom világias megnyilvánulásaira (pl. a trubadúrköltészet), 
vagy a még feudális keretek között fejlődő városi kultúrának és íróinak a valóság 
iránti fogékonyságára (pl. a X II—XIII. századi Franciaországban).

A reneszánsz időbeli és térbeli kiterjedését illetően ezért álláspontomat az alábbiak
ban összegezhetem: története az itáliai kezdetektől (XIV. század) a kelet-európai 
országokban való elhalásáig (XVII. század első fele) mintegy három évszázadot 
ölel fel. Az egyes országok kultúrájának, irodalmának reneszánsz korszakai azonban 
ennél jóval rövidebbek, hiszen számos nép (főleg a kelet-európaiak) történetében a 
középkori művelődés végső szakasza belenyúlt még a XVI. századba is; másoknál 
(pl. Itália) viszont a reneszánszt felváltó barokk kultúra már korán, a XVI. század 
második felében megjelent. Egész Európát egységesen szemlélve, a reneszánsz virág
zása a XV. század második felére és a XVI. századra esik; az Alpoktól északra 
fekvő országokban főként az utóbbira. Földrajzi kiterjedését illetően a reneszánsz 
nemcsak a latin középkori fejlődésen átment országokban vált a kultúra és iroda
lom döntő jelenségévé több-kevesebb ideig, hanem az ortodox kereszténység orszá
gaiban, elsősorban Oroszországban szintén fontos szerepet töltött be. Európában a 
reneszánsz kifejlődése csupán egyes balkáni országokban vált lehetetlenné a török 
elnyomás által előidézett kulturális stagnálás vagy visszaesés miatt.

A reneszánsz belső fejlődése az egyes nemzeteknél igen eltérő volt, elsősorban az 
egyes országok társadalmi struktúrájának különbözősége miatt. Bár a feudalizmus
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átmeneti megrendülése, illetve a polgári és nemzeti törekvések átmeneti előretörése 
általános európai jelenség, ezek a nagy fontosságú történeti folyamatok az egyes 
országokban különbözó'képpen és különböző' intenzitással mentek végbe. Jelentékeny 
eltérés észlelhető a nyugat-európai és a kelet-európai reneszánsz között, mert mig az 
előbbiben jórészt maguk a polgári erők a reneszánsz nagy értékeinek a létrehozói, 
addig Kelet-Európábán többnyire a feudális osztály valamelyik rétege vagy a feje
delmi udvarok válnak a reneszánsz törekvések hordozóivá. De Nyugat-Európában 
is másként alakult a reneszánsz története azokban az országokban, ahol nem volt 
reformáció (Itália, Spanyolország), mint ott, ahol elsőrendű jelenséggé vált, sőt 
győzedelmeskedett is (Németország, Németalföld).

A nemzetenként vagy nagyobb regionális egységenként jelentkező eltérések mellett, 
minden egyes országon, irodalmon belül is sokrétű, differenciált és ellentmondá
sos összképet mutat a reneszánsz. Miként egyetlen más korszakot sem, úgy a rene
szánszt sem tekinthetjük valamiféle homogén, ellentmondás nélküli, egyrétű és egyarcú 
periódusnak. Egy korszakkategória sohasem lehet alkalmas arra, hogy az adott kor
szak valamennyi jelenségének magyarázatául, jellemzéséül szolgáljon. A reneszánsz
fogalom is, az elmúlt évszázad tudományos erőfeszítései által neki tulajdonított tar
talmával, csupán a korszak fő tendenciáit, arculatának domináló vonásait jelzi. De 
ezek mellett és ezeken belül a reneszánsz is telve van feszültséggel, ellentétekkel és 
ellentmondásokkal, semmivel sem kisebb mértékben, mint bármely más korábbi 
.vagy későbbi korszaka az irodalomnak. Előadásom további részében a reneszánsz 
korszaknak erre a sokrétűségére, a reneszánsz kultúrán és irodalmon belüli ellen
tétekre és ellentmondásokra szeretnék rámutatni.

Ezek az ellentmondások szorosan összefüggnek már magának a reneszánsz kori 
polgárságnak a helyzetével és szerepével is. Ez a feltörő osztály, melynek legnagyobb 
szellemei megálmodták a világ, a természet és az ember nagy földi harmóniáját, s 
meghirdették a szabadság és emberség jelszavát, a valóságban a kizsákmányolás 
újabb — sok tekintetben még brutálisabb és ridegebb — formáját vezette be és kép
viselte. Eszményei és osztályérdekei már kezdetben is kibékíthetetlen ellentmondás
ban voltak egymással. Ezzel áll összhangban a reneszánsz kor ideológiájának meg
annyi ellentmondása.

A  humanizmus ideológiája, mely az emberi méltóság és az emberséges élethez 
való jog  eszményeit vallotta, ham ar összefonódott a klasszikus kultúra feltámasztásá
nak programjával, s így a polgári ideológiai tartalom összefonódott a klasszikus 
műveltséggel és tudós magatartással. Majd egyre inkább az utóbbira esett a hang
súly, így tűnhetett a kor szemében igazi humanistának az a Werbőczi, aki a magyar 
nép többségének jogfosztottságát kodifikálta, s a klasszikus humanitás barbár ellen
ségének az a Dózsa, aki egy igazi, társadalmi és erkölcsi értelemben vett humaniz
mus harcosa volt. Hasonló ellentmondásokkal van telve a reneszánsz korszak nagy 
vallásos mozgalma, a reformáció is, s kibékíthetetlen az ellentmondás a reneszánsz 
két alapvető ideológiai aspektusa, a humanizmus és a reformáció között is. Az is 
köztudomású, hogy a reneszánsz korban a racionális, materialisztikus tendenciák 
mellett megannyi irracionális, misztikus irányzattal is találkozunk. Az antik örök
ségből nemcsak Epikurost, Lucretiust vagy az eredeti Arisztotelészt újították fel, de 
a platonizmus legezoterikusabb válfajait, a pitagoreusi számmisztikát, a legendás 
Hermes Trismegistost, a hieroglifák kultuszát, a zsidó kabbalát is. A materialista,
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averroista Pomponazzival egy időben működik Agrippa von Nettesheim, az okkult 
filozófia atyja; a középkor egyik legobskurusabb filozófusának, Raimundus Lullus- 
nak pedig még a kor egy olyan óriása is lelkes hívévé és továbbfejlesztőjévé válik, 
mint Giordano Bruno.

A reneszánsz művészetét joggal szokták és szoktuk jellemezni a harmónia, a 
kiegyensúlyozottság, a természetes és klasszikus arányok megvalósulásaként. De ne 
feledjük el, hogy Piero della Francesca arezzói freskói, vagy Raífaello athéni isko
lája mellett ott vannak Pollaiuolo vagy Pontormo torzított arányokat realizáló 
képei, s hogy Bembo szonettjeinek klasszikus harmóniájával szembeállíthatjuk 
Giovanni della Casa belső diszharmóniát árasztó verseit vagy Maurice de Scéve 
csupa kontrasztra, csupa ellentmondásra épülő költészetét. Az Ariosto és Tasso 
remekművei közötti különbségre, ellentétre, s ez utóbbinak az ideális reneszánsz 
eszményektől való elhajlására nem kisebb ember, mint Galilei mutatott rá; Shakes
peare szabálytalanságait, formabontásait pedig nem más, mint Voltaire ostorozta a 
klasszicista esztétika jegyében. A reneszánsz irodalmában joggal látunk határozott 
frontáttörést a valóság, a társadalom nyílt bemutatása, reális, kritikai ábrázolása 
irányában, így Boccaccio novelláiban, Machiavelli komédiáiban, Rabelais műveiben. 
De hol találjuk ezt a valósághűséget Lorenzo de Medici bonyolult szimbolikájú 
költészetében, vagy a legtöbb XVI. századi petrarkista költő konvencionális, forma
lista lírájában? A valóság feltárásának, hű ábrázolásának az igénye egyszerre jelent
kezett gyakran az eszményítéssel, az ideális harmóniára való törekvéssel. E két dolog 
ellentmondástalan egysége azonban csak a legritkább pillanatokban valósulhatott 
meg (pl. Leonardo Utolsó vacsorájában), mert többnyire vagy a bátor valóságlátás 
robbantja szét a megálmodott harmóniát, vagy pedig a harmóniaigény, a forma
kultusz, az idealizálás tompítja le vagy egyenesen meggátolja a valóság kifejezését. 
A reneszánsz lényegét tekintve telve van életörömmel, az újonnan felfedezett szép
ségek : a természet, az emberi test, a szerelem szenvedélyes igenlésével, az élet iránti 
optimizmussal. De ezzel szemben mennyi rezignációt, keserűséget olvasunk ki Janus 
Pannonius elégiáiból, a kései Ronsard költeményeiből. S mennyi befelé fordulás, a 
világtól való elzárkózás, a lélek mélyébe való visszavonulás mutatkozik a sztoiciz- 
mus által megérintett íróknál!

Ezeket a példákat nem azért soroltam fel, hogy most már a szkepticizmus vagy a 
relativizmus alapjára helyezkedjünk, és vitássá tegyük magának a reneszánsznak a 
létét is, miként azt az utóbbi egy-két évtizedben nem egy nyugati tudós teszi, a rene
szánszt egy csupán egy-két évtizedre terjedő, merőben átmeneti és múló érvényű 
jelenséggé redukálva. Arra sem adnak okot és alapot a felsorolt és tovább folytat
ható adalékok, hogy elfogadjuk azoknak a szerzőknek az álláspontját, akik az 
ilyen ellentmondásokból kiindulva kidolgozták az ellenreneszánsz (counter
renaissance, antirinascimento) fogalmát. A XV—XVI. században nem reneszánsz és 
ellenreneszánsz küzdelem folyik, hanem egy sokarcú, számos irányzatra bomló, de 
bizonyos alapvonásokban mégis összetartozó és egységet alkotó reneszánsz irodalom 
és művészet virágzik és fejlődik. Különböző, párhuzamos és szemben álló irányzatok 
léte a reneszánszban azt eredményezi, hogy minden későbbi irányzat és korszak meg
találja benne a maga elődjét és ősét. Számos vonatkozásban a reneszánszra épül a 
klasszicizmus művészete, de nem egy tekintetben a reneszánszból merít erőt a roman
tika is, s ugyanígy itt gyökerezik a barokk, s joggal keresheti benne ősét a realizmus.
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Ez az összetettség, ellentmondásosság s a későbbi irányzatok és korszakok bizo
nyos fokú anticipálása nem a  reneszánsz kizárólagos sajátja. Lényegében minden 
irodalmi korszak hasonló természetű, s ezért csak örömmel lehet üdvözölni az ugyan
ezen a szimpóziumon elhangzott ama megállapításokat, melyek a klasszicizmus sokszí
nűségére mutattak. így azokat, melyek szerint a preromantikának nevezett jelenségek 
valójában a klasszicizmus változatának, továbbfejlődésének, megújulásának tekin
tendők, vagy azokat, amelyek szerint jogos a klasszicizmuson belül felvilágosult és 
forradalmi klasszicizmusról is beszélni. Miként a reneszánszt nem tekinthetjük egy 
merev sémának, szigorú normának, ugyanúgy a klasszicizmust sem helyes Gsak a 
XVII. század második felének francia doctrine classique-jára korlátozni. A klasszi
cizmus is egy nagy korszak művészete, mely a XVII. század második felétől a XIX. 
század elejéig tart, s nem kevésbé gazdag, változatos és ellentmondásos, mint elődei és 
utódai. A klasszicizmusban is vannak olyan törekvések, melyek a romantika, mások, 
melyek a realizmus felé mutatnak előre.

Érvelésemből következik, hogy megokolatlannak s módszertanilag elhibázottnak 
tekintem, ha egy-egy korszak ama törekvéseit, melyek egy későbbi irányzat közeli 
vagy távoli ősének, előzményének tűnnek, a preromantika, prereneszánsz vagy 
ehhez hasonló műszavakkal jelöljük. Amit pl. a prereneszánsz vagy protoreneszánsz 
terminusokkal szoktak jellemezni, az nagyon jól elfér a középkor tág és rugalmas 
keretei között. Közismert dolog, hogy különösen a kései középkorban bőven talá
lunk a reneszánszt előkészítő jelenségeket, de ugyanígy a késő-középkori misztika 
viszont a barokk előzményének tekinthető, a késő-gótikus oltárképekben pedig 
akár a XIX. század végi naturalizmus őseit is kereshetjük. A prereneszánsz típusú 
kategóriákkal kiszakítunk bizonyos törekvéseket, jelenségeket a maguk valóságos 
kontextusából, s a reneszánsz gazdagítása végett elszegényítjük, kifosztjuk a közép
kort. A preromantika, prereneszánsz, preklasszicizmus típusú kategóriák védelmezői 
gondoljanak arra, hogy ugyanilyen joggal át lehet utalni Michelangelót a pre- 
barokkba (vannak, akik meg is teszik), egyes platonista lírikusokat a preszimbóliz- 
musba, Shakespearet a preromantikába, ahogyan azt egy rangos kézikönyv (Fried
rich— Malone: Outline o f  comparative literature) tette. De Rabelaist is nevezhetnénk 
prenaturalistának, Grecót s az összes manieristát — amint ez ma nagyon is divatos 
— premodernistának, Raffael lót preklasszicistának, egészen addig, amíg nem is 
marad más a reneszánszban, mint Leonardo Utolsó vacsorája. De végül ezt is 
átutalhatjuk a prerealizmus kategóriájába. Ezen az úton a korszakkategóriák teljes 
fellazítása útjára sodródunk. Hiszen ha a középkor jelentékeny áramlatait prerene- 
szánsznak, a klasszicizmusnak a romantika felé vezető szálait preromantikának 
nevezzük, akkor el kell fogadnunk, hogy az olasz Cinquecento javarésze prebarokk. 
Kívánatos ezért a fogalmak csúsztatása, bizonytalanná tétele helyett megtartani azok 
precíz történeti értelmét, s az irodalom egyetemes korszakait sokoldalúan, dialek
tikusán, az ellentétek egységeként értelmezni. Ha ezt az utóbbi utat követjük, akkor a 
barokk körül is kevesebb lesz a bizonytalanság. Hiszen a barokknak korszakfogalom
ként való elfogadása ellen azt szokták felhozni többek között, hogy a barokkon 
belül annyi ellentétes tendencia található, hogy nagyobb egységben való megragadá
suk lehetetlenné válik. A fentiekben láttuk, hogy ugyanilyen ellentétes tendenciák 
feszülnek a reneszánsz keretein belül is, s ezen az alapon a reneszánszt is elvethetnénk, 
mint korszakkategóriát.
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A rendkívül differenciált, sokarcú reneszánsz korszak az európai irodalom tör
ténetében az egyik legfényesebb periódus, mely nagy írók hosszú sorával ajándékozta 
meg a világ kultúráját. Ebbó'l azonban nem következik, hogy a reneszánsz fogalma 
értékkategória is egyúttal. A marxista irodalomtudománynak a múltbeli irodalmi 
irányzatokat és korszakokat elfogultság nélkül kell vizsgálnia. Mi elfogultak, párto
sak vagyunk mai törekvéseink, igazságaink mellett. De ha a múlt vizsgálatában 
rokon- vagy ellenszenveink szerint értelmezzük az egyes korszakokat, vagy azok 
határait, akkor megfosztjuk magunkat attól a lehetőségtől, hogy megismerjük a tör
ténelem törvényszerűségeit, és tanuljunk belőlük. Ellene vagyunk ezért minden olyan 
törekvésnek, mely a „reneszánsz” minősítést amolyan epiteton ornansként, értékelő 
jelzőként alkalmazza. Az ilyen törekvések képviselői igyekeznek a reneszánsz kez
detét mennél régebbre visszavezetni, a reneszánsz végét pedig mennél későbbre 
tolni, s ezáltal mennél több jó írót „megmenteni” a reneszánsz számára. Mintha az 
dehonesztáló lenne, ha egy író még nem vagy már nem tartozik a reneszánsz kere
teibe. S mintha arra kellene törekedni, hogy a középkorban s másrészt a barokkban 
csak az maradjon, ami silány és reakciós. Holott reneszánsz mű is lehet sikerületlen 
és haladásellenes, a középkor és a barokk pedig egyáltalán nem szűkölködik haladó 
törekvésekben és remekművekben. A reneszánsz fogalma, akárcsak a többi stílus
vagy korszak kategória, a történeti rendszerezést, a történelmi interpretációt és a 
helyes megértést könnyíti meg. Az irodalmi periodizáció törvényszerűségek felis
merésén kell hogy alapuljon; reneszánsz, barokk, klasszicizmus egyaránt organikus 
részei időben egymást felváltó társadalmi struktúrák felépítményeinek, osztozva az 
utóbbiak minden pozitív és negatív jellegzetességében.

MI K L Ó S  PÁL

M űvészet vagy  techn ika?
Vasarely kiállításáról

„Victor Vasarely, született Pécsett, 1908-ban, Párizsban élő festő” — így tartják számon a tö
mörebb lexikonok, a bővebbek hozzáteszik: „az op-art nagy hatású képviselője” . A. Moles, a 
művészet kibernetikai értelmezésének egyik elméletírója viszont mérnökhöz hasonlítja a buda
pesti kiállítás katalógusának bevezetőjében. A budapesti közönség azonban anélkül, hogy 
sokat töprengett volna a művek alkotójának festő vagy mérnök mivoltán, több okból is érthető 
kíváncsisággal lepte el a Műcsarnok kilenc termét, s káprázó szemmel élvezte a rafináltan egyszerű 
vagy bravúrosan komplikált, de mindenképp páratlan vizuális élményt nyújtó müveket.

A művész maga rendezte, szervezte, adminisztrálta életműve eddig legteljesebb bemutatóját, 
s organizátori minőségben is kitűnőnek bizonyult. Amiképp az egyes képtáblák, szőnyegek, 
tablók, montázsok, kollázsok, plasztikai vagy dobozszerkezetek az anyag ismeretének és meg
munkálásának mesteri fokát tanúsították, ugyanígy tanúskodott a kiállítás elrendezése lélektani 
és konstrukciós átgondoltságról : a középső teremsor intenzív hatású színes, szabályos kaleidosz
kópjai adták a kezdő benyomást, amelyet a fekete-fehér optikára épített konstrukciók tereltek 
tisztább formaélmények irányába, hogy aztán ismét színesebb kísérletek mutassák be a figurák
ban elgondolt, legkorábbi koncepciókat; a két oldalsó teremsor pedig most már „történeti” rend
ben sorakoztatott művekkel vezetett vissza az op-art színes és kinetikus hatású, a néző mozgására 
is számító képtábláihoz.

Voltaképpen két nagy csoportra oszthatók a kiállításon látott művek: az egyik csoportot a 
művész fejlődésének (szerinte: túlhaladott) állomásait, a kinetikus művészet fokról fokra haladó
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fejlödésrajzát bemutató müvek alkotják. (Vasarely, aki saját oeuvre-jének gondozását annyira 
komolyan veszi, hogy maga periodizálja, ide sorolja a ma már klasszikusnak tekinthető avant- 
garde felfogású kísérleteket is, az első optikai trükköket alkalmazó grafikai jellegű műveket, pl. 
a zebrákat is.) A másik csoportba a művész mai törekvéseit, kísérleteit és eredményeit összegezni 
kívánó, a voltaképpeni op-art konstrukciók tartoznak. Másképpen szólva: az első csoportban 
olyan festmények és grafikák vannak, amelyek még beleillenek a művészet hagyományos fogal
mába, a másodikban viszont olyanok, amelyekre a hagyományos fogalmak már szűknek bizo
nyulnak.

A művészet hagyományos értelemben vett esztétikai fogalma ugyan napjainkban már elég tág, 
hiszen többnyire belesorolják a konzervatív ízlés által onnan kitagadni próbált absztrakciót is, 
legalább határesetként. Vasarely op-art konstrukcióit azonban én még ezektől a határesetekről 
is lényegesen különbözni látom. Nem azért, mert itt már megszűnik a kéz szerepe, amely az em
beri pszichikum rezdüléseinek leképezésével olyan vonását adta a hagyományos művészetnek, 
még az absztrakció egyik fő típusának is, hogy az egyedi alkotás hitelességi kritériumává emel
kedett. Hiszen a vonalzó és a körző segítségével megalkotott ornamentika a hagyományos mű
vészet fogalmába is belefért. S nem is azért, mert — lényegében ezek is ornamentika lévén — 
hiányzik belőlük a nagy művészet világszerűsége: az abszolút szabályosság igényével megszer
kesztett idomok és változataik nem akarnak konkrét emberi mondanivalót tolmácsolni; tartal
mukat olyan elemek és formák (három- és négyszögek, körök, valamint geometriai viszonylatok, 
nagyságok, arányok, párhuzamok és kombinációik) adják, amelyek teljesen elvontak, logikai 
formációk. Hanem azért különböznek minden eddigi művészeti alkotástól, mert az alkotó szub
jektumnak egy eddig szokatlan megvalósulását példázzák.

Abszolút formalizmus jellemzi tehát ezeket a dekorációkat, szemben a régebbi dekorációk 
relatív formalizmusával ; ezeknek a tartalma az elvont forma, nem a természeti formák leegysze
rűsítése. Az elvont gondolkodás formái és viszonyai. Az elvontságnak ilyen abszolutizálása ad 
azonban kárpótlást is a természet elvesztéséért. Míg a hagyományos művészet dekorációinál is 
megvan, és az ábrázolóban uralkodik az utánzás jelleg, ezekben a dekorációkban a természet 
imitációja annyira háttérbe szorul, hogy lényegében meg is szűnik. Viszont — ellentétben amazok
kal — itt előtérbe lép egy eddig viszonylag háttérbe szorított mozzanat, amely ugyan mindig 
jelen volt, de itt uralkodóvá válik: a teremtés mozzanata. Ezekben a dekorációkban az emberi 
szellem teremtő, a természettől függetlenülni is képes szuverenitása lép előtérbe. Ilyen alakzatok 
a természetben nincsenek, ilyeneket csakis az ember hoz létre, hogy elrendezze és értemlezze a 
maga számára a természetet. Ha a természetből erednek is, mégis az emberi gondolkodás szü
löttei.

S ezzel rejtik magukban ezek a dekorációk az új művészet egyik lehetőségét. Nevezetesen a 
homo faber művészetét, amely nem a szubjektum és a konkrét érzéki megjelenítésével tartalmazza 
a humánumot, hanem olyan áttételes és elvont módon, ahogyan mindenfajta technika, a keréktől 
az elektronikus számítógépig tartalmazza azt. Joggal emlegetik ezekkel a dekorációkkal kapcso
latban a matematikát, alkotójukkal kapcsolatban a mérnököt. A hagyományos művészetfoga
lom terminológiájában ez a dekoráció nem művészet, csupán technika. De meggondolandó, 
hogy a művészet ilyen alakulása láttán vajon azon kell-e igyekeznünk, hogy a megszokott, örök
lött terminológiába próbáljuk meg beleszorítani az új jelenséget, vagy inkább olyan új termino
lógiát kidolgozni, amelyben ez is helyet kap. Ma még kérdés, hogy ez művészet vagy technika, 
holnap talán majd valósággá válik mint technikai művészet.

Addig azonban még van megoldandó kérdés. Amit Vasarely elképzeléseiben ennek a dekorá
ciónak a társadalmi szerepéről vázol fel, első olvasásra igen rokonszenves: „Társadalmi művé
szetről álmodozom” — mondja, s kifejti, hogy a tömegek számára akar díszíteni: „Micsoda 
távlatok! Legszebb hiteles műveink, ezer meg ezer példányban újraformálva s mindenütt ter
jesztve: bölcsődékben, iskolai szervezetekben, ifjúsági szállásokon, gyermekvédő egyesületek
ben, városi könyvtárakban, kaszárnyákban, művelődési otthonokban, a magánlakásokról nem 
is szólva.” Ez az elképzelés tiszteletet érdemel — és sok, magát szocialistának valló művészt 
megszégyeníthet. De van benne egy pont, amely komoly kifogásokra ingerel: a sokszorosított 
dekoráció gondolata. A dekoráció, mai felfogásunk szerint, nem lehet független környezetétől; 
ha függetlenséget kíván magának, önellentmondásba kerül, pontosan abba, amely a táblakép 
történelmi sorsát, születését és múzeumba szorulását megszabta. A „hiteles mű” és a sokszorosítás 
ebben a formában egymást kizáró ellentétek. Vagy ha erőltetik, akkor az új, technikai művé-
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szetet a táblakép olcsó pótlékává degradálják, azzá, ami a hagyományos művészet legkorszerűbb, 
illúziót keltő reprodukciója, minden egyéb — ízlésnevelő, kultúrát terjesztő — erénye ellenére is.

A művész személyes gyakorlata is igazolja ezt az ellenvetésünket. Hiszen nem sokszorosított 
lapjaival, hanem építészeti dekorációval tudta megvalósítani elképzeléseit, azokon pedig csak 
alkalmazta, a sajátos körülményekhez igazította a kísérleteiből nyert anyagot. De a modern 
építészetnek a dekorációt organikus elemként felfogó elvei is tagadják az ilyenfajta, sokszoro
sított és bárhol felhasználható, tehát lényegében autonóm dekoráció gondolatát.

Meg kell jegyeznünk azt is, hogy Vasarely kísérletei nem annyira előzmény nélküliek mint 
azt olykor feltüntetik. Az orosz avantgarde és forradalom utáni folytatása, a Vhutyemasz-fő- 
iskola (főként Rodcsenko, Tatlin, El Liszickij, Malevics és Leonyidov) kísérletei, majd a Bauhaus- 
ban összegyűlt nemzetközi alkotógárda, köztük a magyarok is, különösen Moholy-Nagy, in
tézményeikkel és egyéni munkáikkal is olyan eredményeket értek el, amelyek, ha közvetlenül 
nem is (bár azt is fel kell tennünk, hisz Bortnyik volt egyik mestere), közvetve minden bizonnyal 
előkészítették Vasarely útját. S az, ami elgondolásaikban mindig ott szerepelt, a szovjet iskolánál 
konkrétan is, a többieknél távoli eszményként, a tömegkultúra programja, ezt a technikai mű
vészetet is a reális útra segítheti. Mert ma még, ebben a formájában, amelyet a táblaképtől örö
költ, csak utópia.

S Ő T É R  I STVÁN

A történelem  dilem m ái
Szabad György: Forradalom és kiegyezés válaszútján című könyvéről

Az 1850-es és 60-as évtizedek fordulóján a 
történetírásban eddig Jelzettnél és a köztudatban 
élőnél erőteljesebb küzdelemre került sor a vé
gül is győzedelmeskedő kiegyezési tendenciá
val" ; ez a mondat foglalja össze Szabad György 
nagy művének lényegét, ezt tekinthetjük a 
Forradalom és kiegyezés válaszútján kitűzött 
és bebizonyított alaptételének. Ez a mondat a 
magyar történelem egyik drámai korszakának 
új és az eddigi felfogásokat lényegesen kiiga
zító értékelését tartalmazza. Nem kétséges, 
hogy eddig nagyrészt ismeretlen tények felso
rakoztatásával és rendezésével Szabad György 
bebizonyította tételét, s nekünk most elsősor
ban arra kell törekednünk, hogy a tételben rej
lő fölismerés tanulságait levonjuk. Ezek a 
tanulságok bizonyos korrekciókat tesznek 
szükségessé a magyar közgondolkodásról és 
művelődésről alkotott eddigi nézeteinkben.

Szabad könyvének szigorúan tárgyilagos, 
szűk szavú tartózkodással elénk tárt adataiból 
olyan dráma bontakozik ki, mely a magyar 
történelem csaknem évszázadnyi alakulására 
hatott ki. Csupa csábító alkalom kínálkozott 
itt arra, hogy a szerző érzelmi és látványos ha
tásokat keressen; az, ahogyan ilyesmitől az 
igazságot kereső történetíró fegyelmével mégis 
tartózkodott, csak növeli művének hitelét.

Szabad György munkájának nagy érdemét 
azonban nem is csupán a tények és források 
bőséges feltárásában láthatjuk, hanem a mű
nek abban az eszmeiségből eredő szerkezeté
ben, mely 1860—61 drámai folyamatait és 
konfliktusait a valóban lényeges és döntő kér
dések köré csoportosítja. Ezek a kérdések: mi 
maradt meg 1848-ból a világosi fegyverletétel 
után, és hogyan jutott el a forradalom és sza
badságharc nemzete a 67-es kiegyezésig? 
Ugyanaz a nemzet volt-e az, mely nemrég még 
Kossuthra és Petőfire hallgatott ? A forradalom
ban és szabadságharcban részt vett osztályok 
árulást követtek-e el tüstént a bukás után, vagy 
talán már azt megelőzően? 1848—49 hősi és 
fényes epizód volt-e csupán, vagy örökségének 
legalább egy része hatékony tudott-e maradni 
Világos után is?

Történettudományunk egy része mindmáig 
hajlik arra, hogy a Világos utáni évtizedet és 
1860—61 drámai fordulóját egyoldalúlag a 
birtokos nemesség magatartásán és politikáján 
keresztül ítélje meg. Ezt a magatartást általá
ban a fegyverletétel hajlamával szokták jelle
mezni: a birtokos osztály nem kívánja a to
vábbi harcot, s titkon vagy nyíltan áhítja a 
kiegyezést. Amennyiben azonban mégis ragasz
kodnék a nemzet függetlenségéhez, melyért
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1848-ban még szabadságharcot kezdett: úgy 
ezt a függetlenséget is csak a saját érdekeiért és 
kényelméért kívánja, vagyis 1848 örökségéből 
minden demokratikus tartalmat már eleve fel
adott. A kor társadalmi tudatának ilyen értel
mezéséből szükségképp következnék, hogy a 
Világos utáni korszak irodalma — még Arany, 
Madách és Vajda János műve is — csak az elv
feladást, a megalkuvást fejezheti ki, csak a ki
egyezés lelki előkészítését szolgálhatja.

Aligha vitás, hogy a történettudománynak a 
birtokos nemesség túlnyomó többségéről szóló 
értékelése igaz. De éppígy az is igaz, hogy a 
korszak irodalmát mégsem lehet a lelki fegy
verletétel, a behódolás, a kiegyezés egyzengzetű 
hangjának tekinteni. A kor irodalma a nemzeti 
lét fenntartására, a nemzeti öntudat élesztésére, 
sőt a függetlenség vágyára nevel. Mindez az 
önkényuralom viszonyai közt éppen nem kevés. 
Annyira nem kevés, hogy Eötvös is, Vajda is 
átmenetileg, és más-más időpontban, ennél jó
val kevesebbel is már-már beérik. Ahhoz, hogy 
demokratizmust lehessen megvalósítani, elébb 
fenn kellene tartani magát a nemzeti létet. 
Demokratizmust vagy polgárosodást keresni 
az osztrák abszolutizmus keretei közt: épp
olyan ábránd, mint a francia hajóhadra várni 
Debrecennél (hogy Vajda János fordulatát hasz
náljuk).

Mindezek után fel kell tennünk a kérdést: 
megérthetjük-e a Világos utáni korszak társa
dalmi tudatát, ha kizárólag csak a birtokos 
nemesség osztálytudatából próbáljuk azt meg
magyarázni ?

2

1848 fejleményeinek magyarázatát a tör
ténettudomány is nagymértékben a plebejusi, 
az értelmiségi, a kispolgári rétegek, sőt, a 
paraszti tömegek törekvéseiben, tudatfolya
mataiban találta meg. De hát mindezek egy
szerre számon kívül maradnának Világos után, 
vagy 1860—61 körül, olyannyira, hogy az egész 
nemzet magatartását ezentúl kizárólag csak a bir
tokos nemesség magatartásán lehetn elemérni?

1860—61 körül a plebejusi, az értelmiségi, a 
kispolgári rétegek, a paraszti tömegek újbóli 
aktivizálódását kell észrevennünk. Szemléle
tük befolyásolja a közvéleményt, hozzájárul a 
korszak politikai légkörének összetételéhez. 
Ezek a rétegek és tömegek sok mindent őriznek 
1848, sőt 1849 örökségéből. Őhozzájuk szól 
Arany 1850-es évekbeli költészete, miután 
rövid, átmeneti válság után újra megszólal, 
mivel fölismerte, hogy újra van hallgatóság, 
melynek szüksége lehet az ő hangjára. A né

pies-nemzeti irányzat Világos után felújult, és 
mindinkább erősödő bizakodással fordult ezek
hez a rétegekhez; ezek alkotják az irányzat 
voltaképpeni bázisát.

Még a birtokos nemességnek is van egy 
mégoly vékony, de annál értékesebb rétege, 
mely a demoralizálódástól mentes maradt. 
Teleki Lászlót említhetjük e réteg képviselője
ként (akinek drezdai könnyelműségét elfeled
tetheti velünk öngyilkossága, melyet pártjának 
készülő árulása láttán elkövet), és a börtön
viselt, a Kossuthhoz rendületlenül hű, a nővére 
gyilkosainak is nemzetiségi békét kínáló Ma
dách Imrét.

Ha fennáll a tétel, hogy „ . . .  köztudatban 
élőnél erőteljesebb küzdelemre került sor a 
végül is győzedelmeskedő kiegyezési tendenciá
val”, — úgy csak a fentebb említett erők miatt 
kerülhetett sor e küzdelemre. S mivel ez a küz
delem — Szabad György adatai szerint — 
nagyon is heves és drámai küzdelem volt, olyan 
küzdelem, melyet vállalói sokáig kilátásosnak 
is éreztek: ezeket az erőket mégsem lenne sza
bad teljességgel „elhanyagolható mennyiség
nek” tekinteni. Különösen, ha 1848—49 meg
értéséhez egyszer már figyelembe vettük őket.

Madáchot nem lehet a Világos utáni nemes
ség magatartása alapján megítélnünk, — ha
nem csak annak alapján, amiben ő Tisza Kál
mán táborától különbözik. Azok, akik szerint 
Arany nem leli többé a helyét Világos után: 
nem veszik észre, hogy Aranyt új hivatástudat 
és felelősségérzet kapcsolja most épp azokhoz 
a rétegekhez, melyekhez már Toldijával is első
sorban szólott.

Az országgyűlésen a nemesség vitte a poli
tikát, — de politikát csinált az a közvélemény 
is, mely 1848—49 iskoláját nem felejtette el. 
Zavargások, tüntetések, lázadó megmozdulá
sok sorozata áll szemben a nemesség nagy ré
szének kiegyezési tendenciájával. Megosztott 
társadalmi tudat és antagonisztikus politikai 
tendenciák drámája jellemzi ezt a kort, s épp 
ezért nem lehet azt kizárólag a birtokos ne
messég osztálytudata alapján megítélnünk. 
Még akkor sem, ha a törvényhozói hatalom s 
a politikai cselekvés intézményszerű lehetőségei 
az ő kezében vannak. Van az országban egy 
másik közvélemény is, mely a nemesség hajla
maival ellenkező irányba tör. A két ellentétes 
erő olyan dilemmát állít fel, mely a kor egész 
közgondolkodására rányomja bélyegét. Ez a 
dilemma jelen van az alkotói tudatokban, még
ha a művek nem szólnak is róla nyíltan, s 
legfeljebb csak közvetetten vallanak róla, sőt, 
akár el is hallgatják. Ezt a dilemmát oda kell
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állítanunk a megérteni kívánt művek mögé, 
mert csak annak hátteréből kiemelkedve nyer
hetik el teljes plaszticitásukat.

„Egy adott társadalom politikai arculatát 
döntéseinél is sokoldalúbban jellemzik dilem
mái” : mondja Szabad György. Ez alkalommal 
épp a dilemma tanulmányozása óv meg a som
más leegyszerűsítéstől s a drámai folyamatok 
figyelmen kívül hagyásától. A Világos utáni 
magyar társadalom függetlenségi vágyai sokkal 
hevesebbek voltak, mint az országgyűlés lég
köre. És ha 1848 demokratikus szelleme nem 
maradhatott is fenn sértetlenül, még mindig 
találkozunk az országban e demokratizmus 
figyelemre méltó megnyilvánulásaival. A nem
zeti önrendelkezés terén még a megyék is je
lentős bátorságot és következetességet tanúsí
tanak. Bizonyos demokratikus jelenségekre is 
felfigyelhetünk egyes megyéknél, ami azt sej
teti, hogy 1848 örökségét még tovább lehetett 
volna kamatoztatni, ha a kiegyezés be nem 
következik. A nemesi polgárosodásnak még 
voltak bizonyos kilátásai, az ilyen szándékok 
még új lendületet is nyertek egy ideig.

Ha Szabad György helyzetképéhez az iroda
lomtörténet oldaláról közeledem, úgy azt kell 
látnom, hogy ez a helyzetkép lényegesen alá
támasztja mindazt, amit a Világos utáni kor
szak irodalmáról bizonyos ideje megállapít
hattunk. E korszak újabb irodalomtörténeti 
képe és a Szabad György nyújtotta politikai 
elemzés kölcsönösen megerősítik és kiegészítik 
egymást. Az irodalomtörténeti helyzetkép sze
rint az 1849 utáni korszakban nem 1848 örök
ségének felszámolására és 1867 lelki előkészí
tésére vállalkozik a magyar irodalom, — ha
nem a nemzet erkölcsének, a nemzeti kultúra 
hatóerejének épségben, erőben tartására tör
ténik elszánt és következetes kísérlet. Szabad 
György politikai helyzetképe pedig arról tanús
kodik, hogy 1861 körül nemcsak a társadalom 
tudatában, de még a politikai közgondolkodás
ban sem került túlsúlyra a kiegyezési tendencia, 
mégpedig azért nem, mivel a társadalom bizo
nyos rétegeiben és osztályaiban le nem becsül
hető módon él még az ellenállás, a függetlenü
lés lelkülete, sőt a ragaszkodás 1848-nak a 
nemzeti és részben a társadalmi vívmányaihoz 
is. Ez a lelkűiét és ez a ragaszkodás annyira 
erős, hogy olyan kirívó ingadozást is megszün
tet, mint aminö Eötvösé volt az 1850-es évek 
elején, — Kemény Zsigmondot pedig arra 
készteti, hogy sokmindent vissza vegyen Világos 
utáni röpiratainak nézeteiből.

A korszakot újabban vizsgáló irodalomtör
ténetírásnak két tételét próbálom szembesíteni

Szabad György helyzetképével. Az egyik tétel 
szerint a Világos utáni irodalom a nemzeti lét 
kérdéseire helyezi a fősúlyt, s a nemzeti ügy 
mintegy homályba borítja a társadalmi prob
lematikát, mely 1848 előtt az egész magyar 
irodalomban oly nagy szerepet játszott. A 
Szabad György bemutatta tömegmozgalmak 
arról tanúskodnak, hogy az önkényuralmi kor
szak tömegeinek tudatában a nemzeti és a társa
dalmi problematika: egybeesik. Az önkényural- 
mi bürokrácia és kizsákmányolás ellen feltá
madó tömegmozgalmak ugyanis egyszerre kö
vetnek nemzeti és társadalmi célokat. Pl. a 
császári pénzügyőrségek ellen folytatott elkese
redett harcoknak nemzeti és társadalmi célzata 
elválaszthatatlan egymástól. Más szóval: a ki
zsákmányoló államhatalom elleni osztályharc 
nemzeti köntösben lépteti föl a társadalmi 
indulatokat. A kiegyezés e téren is új helyzetet 
teremtett: a kizsákmányoló állam ellen foly
tatott harc többé már nem az osztrák önkény- 
uralom, hanem a magyar uralkodó osztályok 
ellen irányul.

A Világos utáni évtized költészete és irodal
ma nem állít előtérbe társadalmi kérdéseket, 
mint ahogyan azt az 1848 előtti korszak tette, 
— de a nemzeti problematikába foglaltan, mint
egy utalásszerűén fennmarad az irodalomban 
a társadalmi demokratizmus igénye is. A nem
zeti érzület költői, irodalmi ébren tartása annak 
a lelkűidnek ébren tartását is jelenti, mely so
rozatos lázadásokban tör ki az önkényuralom 
antidemokratikus államrendszere, kizsákmá
nyoló gazdasági intézkedései ellen. Irodalmi- 
lag ez a helyzet oly módon viszonylik az 1848 
előttihez, hogy akkor a társadalmi problémák 
felvetésével lehetett mozgósítani a nemzeti ügy 
mellett, most pedig a nemzeti ügy ébren tartásá
val lehet fenntartani a társadalmi demokratiz
mus igényét. Konkrét példával élve: Arany 
János A szegény jobbágy című, társadalmi te
matikájú költeményével 1848 előtt nemzeti 
ügyet is szolgált, — a magyar múlt hősi példáit 
bemutató, történelmi tematikájú balladáival, 
az 1850-es években, pedig társadalmi ügyet is.

Szabad György joggal mutat rá Arany biza
kodására az 1861-es országgyűlés idején, és ezt 
a bizakodást az váltja ki, hogy Arany akkorra 
már éppúgy egy mozgalom sodrában halad, 
mint 48 előtt. Ebben a mozgalomban a nem
zetinek és a demokratikusnak viszonya oly 
módon változott meg, hogy 48 előtt a demokra
tikus célzat foglalta magába a nemzetit, —- 
48 után pedig a nemzeti foglalja magába a 
demokratikusát. Mindez 1861-ig áll fenn így, 
s a kettéválás majd 1861 tragikus konfliktusai
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során megy végbe. A kiegyezés Ielkületének 
első, félreérthetetlen megnyilatkozása: a hatá
rozati párt „öncsonkítása”, vagyis a határozati 
párt vezetőinek az a fondorlata, hogy saját 
álláspontjuk megbuktatása érdekében — az 
ellenfél (tehát Deák és a Felirat) győzelmén 
munkálkodnak.

3
Szabad György ismerteti a megyék bizonyos 

erőfeszítéseit arra, hogy a nemzeti önrendel
kezést, sőt, a polgárosodást valamiképp 1848 
szellemében tartsák fenn, vigyék tovább. Az 
óbudai hajógyári munkások szavazati jogát 
megvédő Pest megye, a botbüntetés elleni me
gyei tiltakozások, a himlőoltás igen korai be
vezetése Szabolcsban (Korányi Frigyes kezde
ményezésére), a zsidóságot védő, a megbecsü
lésükre törekvő közhangulat, Pest megye nép
oktatási bizottsága, melynek tagjai közt Arany 
Jánost, Szalay Lászlót, Greguss Ágostot talál
juk, s még az az adat is, mely szerint a főváros
ban a rövid alkotmányos időszak alatt tízannyi 
ház épült, mint az önkényuralom alatt átlago
san: csak néhány mozzanat, mely azt bizo
nyítja, hogy a reform és 1848 polgárosítási 
törekvései tovább élnek némelyik megyénél. 
Szabad György művének ez a tanulsága meg
erősíti azt a másik irodalomtörténeti tételt, 
melyet szembesítenünk kell az ő megállapításai
val. E tétel szerint Világos után a nemesi pol
gárosodás egy új, nem is épp erőtlen kísérleté
nek lehetünk tanúi, s habár a kísérlet erőfeszí
tései a kiegyezés után kifulladnak, de épp az 
önkényuralom idején, Eötvös, Kemény, Szalay 
és mások alkotásaiban, még jelentősét és igé
nyeset tudnak létrehozni. Madách is részese 
a nemesi polgárosodás Világos utáni vállalko
zásának, — se vállalkozás koncentráltsága, ere
je nyilatkozik meg Az ember tragédiájában is. 
Kétségtelen, hogy a nemesi polgárosodás új 
vállalkozása mélyén ott éltek egyféle kilátás- 
talanság sejtelmei is, — de a Tragédia eszmei 
jelentőségéhez az is hozzátartozik, hogy a mű 
befejezésében a költő a haladás erkölcsi felté
teleit teljességgel függetleníteni tudta a nemesi 
polgárosodás mélyén sötétlő — egyébként 
éppenséggel nem indokolatlan — balsejtel
mektől.

A Madách-kérdésben azáltal hoz újat Sza
bad György könyve, hogy minden eddigi ku
tatásnál szélesebb és alaposabb képet nyújt 
nemcsak Madách politikai szerepéről, gondol
kodásmódjáról, — hanem (ami még fontosabb, 
arról a társadalmi közegről és mozgásról is) 
melybe ez a szerep és gondolkodásmód bele

illik. A birtokos nemesség jobbik töredéke ez 
a közeg, melyet a határozati párt vezetői, 
Teleki öngyilkossága után oly cinikusan hagy
ták sorsára, — és amelynek érvényeit, valamint 
gyengeségeit legjellemzőbben maga Teleki tes
tesíti is meg. Sokatmondó az a tény is, hogy 
Madáchot az emigráció (Jósika) a „legerőseb
bek” egyikének tekinti az országgyűlésen (514. 
1. jegyzet). Madáchnál, — akinek nagy művé
ben sokan ma is a kiegyezés egyik „lelki elő
készítőjét” akarják látni, — kevesen utasítják 
vissza következetesebben a megalkuvást: „mert 
egyezkedni annyit tesz, mint (az egyezkedőnek 
a) követeléséből is engedni akarni, a mi köve
teléseink pedig éppúgy nem lehetnek engedés 
tárgyai, mint a lenni vagy nem lenni, mint az 
élet és halál” — mondja a Tragédia költője 
1861-es képviselőházi beszédében. Ez az állás
pont hiánytalanul megfelel a Mózesben ki
fejtett, Kossuthhoz hű politikai programnak.

Támpontot szolgáltat Szabad György köny
ve Vajda János két röpiratának, az 1862-ben 
megjelent Önbírálatnak és a Polgárosodásnak 
pontosabb megértéséhez is. Komlós Aladár 
már kimutatta e röpiratok ellentmondásossá
gait, és a Vajda politikai szemléletében átme
netileg kétségtelenül bekövetkezett zavarokat. 
A két röpirat valóban aligha tekinthető átgon
dolt politikai programnak, s mindenestül a 
tájékozódás súlyos megzavarodottságáról ta
núskodik. Az 1861-es országgyűlés határozati 
pártjának öncsonkító politikája és a várt kül
földi segítség elmaradása hozták létre azt a 
zavart és tanácstalanságot, melyből ez a két 
röpirat megszületett. Ez a zavar és tanácstalan
ság az egész magyar közvéleményre jellemző 
lehetett akkoriban, s Vajda két röpirata ily- 
módon elsősorban dokumentumértékkel bír 
számunkra, mivel érzékletesen és indulatosan 
ad hírt az 1861 után keletkezett tudatválságról. 
Ezeknek a röpiratoknak valóban pozitív eleme : 
a középnemesség szenvedélyes bírálata. Ez a 
bírálat egyoldalúságaiban és szélsőségeiben is 
reálisnak tekinthető, ha az 1867 utáni fejlemé
nyek felől szemléljük.

Vajda egyforma keserűséggel beszél a csoda
várásról, mellyel az emigráció felé fordult a 
magyar közvélemény, — valamint a független
ségi törekvésekről általában, sőt, az 1848—49- 
es szabadságharcról és forradalomról is. Mély
ségesen igazságtalan ez a megítélése, — de az 
1861 utáni helyzetben teljességgel indokoltak 
ezek a kétségbeesett indulatok. Vajda e két 
röpiratából többen is valamely átgondolt po
litikai koncepciót véltek kiolvashatni. 1861 
dilemmájának Szabad Györgynél megtörtént
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feltárása és elemzése alapján azonban az Ön- 
bírálatban és Polgárosodásban csak szubjektív, 
lirai vallomást lehet látnunk, — a tanácstalan
ság és a meghasonlottság vallomását, nem pe
dig politikai programot. A röpiratok újabb 
irodalomtörténeti elemzése is Így fogja fel eze
ket a műveket, de a bennük kifejeződő lelki- 
állapotot akkor érzékelhetjük csak igazi mi
voltában, ha Vajda haragvó indulatának ki
váltó okait oly pontosan ismertük meg, aho
gyan ezt Szabad könyve tette lehetővé szá
munkra. Mindezekből az is következik, hogy 
Vajda plebejusi demokratizmusát nem a röp
iratok, — hanem politikai költészete szólal
tatja meg méltón és tisztán.

Elgondolkoztató a körülmény, hogy az 1861- 
es országgyűlés és az azt megelőző alkotmá
nyos mozgalom pozitívumai annyira elmosód
tak a későbbi köztudatban, és a korszakot 
felidéző későbbi visszaemlékezések alig sejtet
nek valamit a kiegyezési tendenciával szembe
szegülő erőkből, melyek pedig a dilemma el- 
dőltéig a magyar társadalomban mégiscsak 
jelen voltak. Az ilyen elfeledtetést nem lehetne 
csupán a sebek 67 utáni behegedésével magya
ráznunk. Jókainak e korszakot bemutató re
gényei (a Szerelem bolondjai és az Enyim, tied, 
övé) alig érzékeltetnek valamit 1861 tragédiá
jából, hanem inkább a révbe jutó léhaság és a 
rászedett jó szándék példáin késztetnek tűnőd
nünk; ezeket most az egyszer olyan kesernyés 
humorral mutatja be az író, mely épp őnála 
nagyon is ritka. A felirat kétes értékű győzelme 
és a külföldi segítségbe vetett remények meg
hiúsulása olyan emlékeket hagyhatott a magyai 
közvéleményben, melyeket az irodalom soha
sem tudott egészen megemészteni. A szégyen és 
a kiábrándulás érzete azonban ott lappang két 
évtized alkotásaiban, akár hallgatnak róla, 
akár füstölögnek tőle a lelkek. Ennek az érzet
nek következménye Arany elhallgatása (mert 
Arany „tragédiája” nem Világos után, hanem 
az 1860-as években következik be), ez a szégyen 
borítja haragvó indulatba Vajda politikai köl
tészetét, ez fagyasztja hitetlenségbe és keserű
ségbe a 70-es években fellépő új nemzedék szí
vét is. Csak a kiegyezés haszonélvezői érintet
lenek ettől a szégyenérzettől. Őket is bemutatja 
Szabad György. Könyvének lapjain már fel
dereng a dualizmus korának Magyarországa, 
melynek egyik korai típusát abban a Lónyay 
Menyhértben ismerhetjük föl, akit nemzeti 
politikus mivolta nem gátol meg abban, hogy 
osztrák csendőrséget vegyen igénybe a birto
kain kirobbant paraszti megmozdulások le
törésére.

Szabad György olyan helytállásnak minő
síti 1860—61-et, mely nem tudott előrehaladás
ba átváltani. Bizonyos, hogy ez a birtokos ne
messég többsége miatt történt így. Az is bizo
nyos, hogy a magyar történelem jövőjét a 
nemesség e többségének útválasztása hosszú 
időre megszabta. Ezekhez a régóta ismert té
nyékhez Szabad György helyzetképe csak annyi 
újat tesz hozzá, hogy:

1. a kiegyezés — melyre pedig a nemesség 
lélekben már elszánta magát — éppen nem 
jött könnyen létre, sőt, huzamos és drámai küz- 
delem vezetett csak el hozzá;

2. a nemzet számára az 1850—60-as évek 
fordulóján még fennállott a forradalom és a 
kiegyezés közti választás konkrét lehetősége, 
s ez a dilemma éppen nem volt még eldöntött 
a Világos utáni korszakban, illetve 1860- 61- 
ben.

Ez a két — látszólag csekély súlyú — mozza
nat mégis, a Világos utáni korszakról eddig 
alkotott képet lényegesen differenciálja, árnya
latokra, sőt, élesen elkülönülő mezőnyökre 
bontja. Mert a dilemma puszta megléte olyan 
kiegyezésellenes erőkről tanúskodik, melyek 
miatt a döntés csak drámai, sőt tragikus módon 
születhetett meg. Ezek az erők — a plebejusi, 
értelmiségi, kispolgári rétegek, a parasztság 
és még a nemességnek egy része is — aktivak 
voltak 1848—49-ben, és újból, egyre cselek- 
vöbbekké váltak az 1850—60-as évek fordu
lójára. Ez a mezőny nemcsak a függetlenséget 
akarta megszerezni, de sok mindent újraélesz
tett 1848—49 demokratizmusából is. Az ön
csonkító ellenzék olyan politikai helyzetet te
remtett, mely a nemzet jobbik részének lendü
letét homokba futtatta. Az a kisszerű és ki
ábrándító korszak, mely a dualizmus Magyar- 
országán az 1870-es évek derekától kezdve be
köszönt: az egykori „öncsonkítók” korszaka 
lesz.

De a nemzet egy jelentős része 1861-ben még 
nem öncsonkításra akar vállalkozni, hanem az 
1848-as forradalom vívmányai melletti helyt
állásra. Tehát mindazt, ami Világos után, több 
mint évtizedig történik, nem lehet csupán a 
nemesség magatartásából magyaráznunk, — 
különben téves értékelésekhez s a jelenségek 
hamis értelmezéséhez jutunk. A nemzet életé
ben és közgondolkozásában, tudatában és cse
lekedeteiben is érvényesülnek még azok az 
erők, melyek nem a kiegyezés felé húznak. 
Ezekből az erőkből még vereségük után is 
marad fenn annyi a dualizmus Magyarorszá-
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gán, amennyi az új viszonyok kritikáját érzel
mileg és erkölcsileg megalapozhatja.

De a dilemmának már a puszta megléte is 
mélyen kihat az irodalomra. A dilemma el- 
döntetlensége újból aktivizálja a népies-nem
zeti irányzatot, s elsősorban Aranyt, aki leg
alábbis az 1860-as évtized küszöbéig ismét vállal
ja  hivatását, s pl. balladái is — egy átmeneti 
válság után — e vállalás sugallatából szület
nek meg. Arany olyannyira termékeny és je
lentős nagykőrösi korszaka egymagában is 
cáfolja Lukács György nézetét, mely szerint 
„Arany János 1848 után nem találta meg soha 
többé a helyét” (Irodalomtörténet, 1969. 2. sz.). 
Az 1850-es évek népiessége éppúgy nem forra
dalmi, amiként az 1840-es éveké sem volt az. 
De Aranynál és néhány társánál is megtaláljuk 
a törekvést arra, hogy Világos után a népiesség 
48 előtti demokratizmusából sok mindent újra 
érvényesítsenek, az új viszonyokhoz alkalmaz
zanak. Arany pl. kísérletet tesz egy plebejus 
hős ábrázolására (Bolond Istók), egy ideig haj
lik arra, hogy szinte csak a parasztság számára, 
annak hangnemében írjon (Daliás Idők stb.), 
s következetesen törekszik egy néphez szóló, 
oktató, nevelő népköltőiség feladatainak ellá
tására.

A dilemma puszta megléte termékenyítőén 
hatott a nemzet szellemi életére, s a Világos 
utáni korszak irodalma a teljesítmények szín
vonalában vetekszik a 48-at megelőző évtized
del. Álokoskodás lenne mégis ebből olyasmire 
következtetni, hogy a vereség vagy a mostoha 
viszonyok kedveztek volna az irodalomnak, s 
a korszak szellemi vetését épp a zord idő érlelte 
volna meg. Valójában a 48 melletti helytállás 
lelkülete adott ez éveknek olyan eszmei és 
erkölcsi telítettséget, mely az alkotókedvet is 
serkentette. 1848 szférájába tehát nemcsak a 
40-es, hanem az 50-es évek is beletartoznak. 
A forradalmat megelőző évtized szellemi moz
galmai még nem apadnak el a bukás után, sőt,

az új viszonyok közt, ha nem minden módo
sulás nélkül is, újból a felszínre bukkannak. 
Bármennyire baljósak is a dilemma kilátásai: 
a választás megtörténte előtt lehet és kell is 
cselekedni a jobbik megoldás érdekében. A 
korszak irodalma, ha nagyon is különböző mó
dokon, ha nem is teljes következetességgel, s 
még illúzióktól, sőt tévedésektől sem mentesen, 
túlnyomó többségében az ilyen célzatú cselek
vésre vállalkozik. A dilemma ily módon ösz
tönző hatást is kifejt maga körül, s a Világos 
utáni korszak irodalmát ebből a hatásból kell 
megértenünk.

A visszatekintő szem akaratlanul is egysze
rűsít; az utókor beéri annak tudomásulvételé
vel, hogy a kiegyezés létrejött. Az utókor nem 
érzékeli már a döntést megelőző dilemmát és a 
dilemmába foglalt konfliktust. Az utókor op
tikai csalódásában Világos és 67 csaknem egy
beesik, — holott a két időpont közé valóságos 
dráma ékelődik be, s lehet, hogy ez a dráma 
többet mond akár magánál a kifejletnél is. A 
voltaképpeni drámát többnyire nem az utolsó 
felvonás foglalja magában. A Világos utáni 
korszak dilemmáját pedig még az is jellemzi, 
hogy a dilemma elutasított ága sem sorvadt el 
a történelmi döntés után, — vagyis a kiegyezés 
megtörténtével a vereséget szenvedett erők 
még nem enyésztek a semmibe.

Rendkívül nehéz a történelmet mozgásnak, 
folyamatnak érzékelni, hiszen a múlt, a lezá
rult idő megkövesedett mozdulatlanságban áll 
előttünk. Pedig a kifejletnél, a létrejött meg
oldásnál sem kevésbé fontos azt ismernünk, 
ahogyan ez a kifejlet, ez a megoldás létrejött. 
Mert ebben rejlik a történelem valóságos em
beri tartalma. Az ilyen megismerés újból életté 
oldja föl a történelmet, hisz az életnek néha 
a lényegéhez tartozik a dilemma, — s lehet-e 
nagyobb, tisztább becsvágya a történettudós
nak, mint hogy a történelemmel igazi életközei
be kerüljön?

22



M ű h e l y
M ÉRÉI F ERENC

E lk öte lezettség  é s  am bivalencia
Mészöly Miklós Saulusának lélektani implikációi

A keresztényüldözésben is fanatikus zsidó 
Saulusból a római egyház nagy szervezője lesz: 
Pál apostol. Megtérését — az eszmei pálfordu- 
lás mintáját — az Újszövetség szinte egyetlen 
pillanatba sűríti. Az üldözésre induló Saulus- 
nak a damaszkuszi úton látomása támad, ennek 
engedelmeskedve áll az üldözött keresztények 
közé.

Mészöly ennek a változásnak az előtörténe
tét mutatja be, s az események menetéből ki
bontható a pálfordulás lélektani folyamata.

A regény az „áruló rabbi” kivégzése után 
négy évvel játszódik. Maga a történés nagyjá
ból három hónap alatt megy végbe; az utalá
sokkal, emlékezésekkel mozgósított anyag a 
fordulatot megelőző öt évre és Saulus szórvá
nyos gyermekkori emlékeire nyúlik vissza.

A színhely, a történelmi keret az új áramlat 
miatt nyugtalan Jeruzsálem. Az áruló rabbi 
perének utóhullámai; névtelen igazságkeresők 
rejtett háborúja a vallási törvények fölött őr
ködő templomi hatóságokkal. Saulusnak, a 
templomi őrség nyomozójának lassan, foko
zatosan dereng fel apró epizódokból, jelenték
telennek tűnő ellentmondásokból az a furfan
gos önkény, amivel a Nagytanács a maga ha
talmát biztosítja. Minden felismerés a konflik
tust érleli, és a pálfordulást készíti elő.

A történés társas mezője pszichológiai meg
közelítésben teljes egyensúlyt mutat. A szemé
lyi vonással (nevével vagy funkciójával, társa
dalmi helyzetével) jelölt szereplők száma 42, 
ezeknek éppen a fele jelenik meg ténylegesen, 
21-re csupán utalnak, emlékeztetnek. Egyenlő 
számban vannak köztük üldözők és üldözöt
tek, beavatottak és naivak. Ez a szigorú kon- 
taktometriai egyensúly is jelzi a középpontban 
levő Saulus kritikus helyzetét.

Saulus elkötelezett. Azonosította magát egy 
eszmével, s életének értelme ez az azonosság. 
Minden változás kétségessé tenné a törvényt, 
tehát az ő énjét is, amely egybefonódott a tör
vénnyel. A védekezés egyetlen módja: véglete

sen betartani és betartatni a rituálét, amelyben 
a törvény kifejezésre jut.

Az elkötelezettségnek ez a foka nem tűr 
kétértelműséget, mert minden kétség egyben az 
eszmével azonosult személyiség létét, érvényes
ségét kérdőjelezi meg. Állandóan figyelnie kell 
önmagát, kémlelni, hogy nem változik-e benne 
valami — hiszen a változások olyan észrevét
lenek. S éppen így változhatnak a többiek is. 
Márpedig minden változás eltérés a rítustól. 
Ezt kell megakadályozni, önmagában, tehát a 
másikban is. „Tetten kell érned magadat, még 
őbenne is” . Az üldözőnek egyik lehetséges lé
lektani mechanizmusa ez: a kétséget, kétértel
műséget nem tűrő eszmévé azonlosult énnek a 
védelme. Ez a mechanizmus állandóan újra
termeli az üldözés erőfeszítéséhez szükséges 
energiát. Parancsot sem kell kapni. Minden 
kétség, a rituálé harmóniájának minden hézaga 
magát az ént fenyegeti, és ez a feszültség úgy 
táplálja az üldözéshez szükséges energiát, 
ahogyan a frusztráció táplálja az agresszív ki
robbanások indulati erejét.

Ez az elkötelezettség, amely minden ambi- 
guitásra, azzal reagál, hogy másokban üldözi a 
saját magában lappangó megfoghatatlan két
séget — ez jellemzi Saulust a történés kezdetén.

A lappangó kétséget néhány önmagában 
jelentéktelen élmény mozgósítja. Ezek mint té
nyek súlytalanok, de egy pillanatra elhomá
lyosíthatják a Törvényt, kétértelművé tehetik 
az igazságot (mert azt az érzést keltik, hogy lé
tezhet egy másik igazság is, amely annak elle
nére, hogy más, nem is gyűlöletes). S az eddig 
csak megelégedést nyújtó feladatot most egy
szerre a szégyen érzése kíséri.

A pálfordulás pszichológiai története Mészöly 
leírásában egy kudarccal indul (nyolcnapos 
üldözéssel sem tudtak elfogni két lázadót a 
sivatagban), s ezt olyan tapasztalatok kísérik 
és követik, amelyek szégyenérzést váltanak ki, 
és kétséget keltenek. A kudarcból, szégyenből, 
kétségből szövődött indulat pedig egyre inkább
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idéz fe l addig lappangó nyugtalanító emlékeket: 
a Törvény elfedett, elfelejtett fekélyeit. Minden 
ilyen tapasztalat, minden ilyen emlék az ambi
valenciát fokozza. Ez pedig újabb próbatételt, 
tettenérést, tehát üldözést követel.

Az első tapasztalat: Saulus egyik kísérője 
rálép egy ezüstpénzre, amellyel két gyerek ját
szik. Számon kéri, hogyan szerezték a pénzt, 
talán el is orozná, ha Saulus meg nem akadá
lyozza. Megakadályozza, de az önkényesség 
fölött érzett szégyen belémar, és ez az epizód — 
az ambivalenciasor első tagja — motívum
ként végighúzódik a regényen, utolsó mondata 
is erre az első szégyenre utal vissza. (Az iroda
lomban egy másik nagy fordulat, Jean Valjean 
megtérése is egy hasonló epizóddal kezdődik: 
ráteszi lábát egy pénzdarabra, amely egy játszó 
gyerek kezéből gurult el.)

Az önkényesség szégyenét érzi Saulus még 
ugyanazon a napon, amikor hitelt ad egy be
súgónak, és rajtaüt egy bezárkózott társaságon. 
Azt hiszi, lázadást forralnak, pedig tort ülnek 
a halott menyasszony fölött.

További élményforrása az ambivalenciának 
Saulus beszélgetése a templomi rendőrség egyik 
vezetőjével. Saját bőrén tapasztalja a kihallga
tási manipulációt: sugallni a jóhiszeműnek a 
tiltott gondolatot, aztán rajtakapni a gondolat
bűnön.

E három élmény megindítja az emlékezést. 
Barátok jutnak az eszébe, akiknek nyomuk 
veszett, ismerősök, akiket lepratelepre hurcol
tak, bár nem voltak betegek; gyanúsítottak, 
akik sohasem kaptak módot a védekezésre. A 
képzetáramlás peremén besúgók, kémek, pro
vokátorok fondorlatai kezdenek megvilágo
sodni. S az emlékezeti anyag hátterén kirajzo
lódik az áruló rabbi addig elmosódott alakja, 
akiről még azt sem lehet pontosan tudni, hogy 
mit hirdetett, és mire is vonatkozott a vallomás, 
amelyért kivégezték.

Minden ilyen nyugtalanító tapasztalat vagy 
emlék lazítja, morzsolja, repeszti azt az egy
értelmű és töretlen meggyőződést, amelyet 
Saulus, ahogyan mindenkitől, önmagától is 
megkövetel.

Az eszmével összefüggő ambiguitás elvisel
hetetlen annak, aki egyértelműen azonosította 
magát ezzel az eszmével. Feszültségét feladati 
konfliktus is táplálja. Saulus érzi, hogy családja 
szégyelli az ő beosztását és buzgalmát. Bele
remeg abba a gondolatba, hogy családjához 
tartozó embereket is üldöznie kell. S még 
súlyosabbá válik mindez, amikor személyes 
rokonszenvet érez a lázadó iránt, akit köteles
sége lenne elfogni. Tudja, hogy „nem kegyel

mezhet meg a prédának”, még akkor sem, ha 
az Ég parancsa a csecsszopók elpusztítását is 
kívánná! Szégyenkezik, mégis úgy érzi, hogy a 
kötelesség értelmet ad az értelmetlennek is. De 
akkor hogyan igazolja ő, aki „hűségre rendel
tetett”, azt, hogy „a feladat ellenére” is meg
maradt embernek ?

Hiába fogalmazódik meg a lelkiismeret és a 
kötelesség konfliktusa a próbatétel gondolatá
ban, ez is csak fokozza az ambivalencia feszült
ségét.

A feszültségcsökkentésnek egyetlen módja 
kínálkozik: az azonosítás. Ez lehet Saulus pre
ferált feszültségoldó mechanizmusa. Hiszen 
maga az elkötelezettség is azonosítással kidol
gozott életvezetés.

S a kétség és a szégyen epizódjai után kez
detét veszi az azonosítási epizódok sorozata.

Saulus akaraterővel és áhítattal meggyógyít 
egy súlyosan beteg gyereket; életre kelti, szinte 
csodát tesz, mint egykor az áruló rabbi, akinek 
híveit már a rákövetkező órában kopóként 
üldözi.

Majd álmában úgy érzi, hogy egy „másik 
férfinak a száján keresztül” szeretne megszó
lalni; ennek jelentését a következő álomfosz
lány teszi érthetővé: egy fiatal törvénymagya- 
rázó szólal meg és mondja ki az igazat. Másnap 
véletlenül találkozik a fiatal prédikátorral, 
akiről addig csak hallomásból tudott, és ál
modott: Istefanosszal. Hangja, magatartása 
rokonszenvet kelt benne. Ezzel teljessé válik 
az ambivalencia feszültsége, meg is fogalma
zódik: nyomozni kellene, kifaggatni a rokon
szenves ifjú prédikátort, ezt mondja a köteles
ség; de milyen jó lenne kioldani legalább egy 
órára a kötelesség görcsét, leküzdeni a szé
gyent, elfelejteni a mellőztetés sérelmeit, ezt 
mondja a vágy. Kötelesség és vágy konfliktu
sában Saulus talán először életében, egyetlen 
órára enged a vágynak. Ebben az oldódásban 
felidéződik egy magatartás emléke: egy öreg 
pásztor miközben kereste az elveszett anya
juhot, megvakult a tűző pusztai napban. De 
még sokáig ment a juha után, vakon is haj
totta a szeretet mint kölcsönös érzelmi áram
lás. Megjelenik tudatában az azonosítás ered
ményeként az áruló rabbi tétele : aki üldöz, az 
nem szeretheti az Urat.

Az azonosítás még félúton van. A kötelesség 
tudata is eleven. Az ambivalencia feszültsége 
átfogalmazódik : a szeretet tévedése, a szeretet 
vezérelt gyengeség morálisan hitelesíti a gyűlö
letet. Ennek jegyében indul Istefanos elfogatá- 
sára. Nem ő fogja el a prédikátort, de ott van a 
kivégzésénél. A halálba induló Istefanos a hol
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miját Saulus elé dobja, ezzel utal az összetarto
zásra, amely a görcs nélküli óra együttes élmé
nyében jött létre közöttük. Saulus pedig ráteszi 
lábát a ruhakupacra, megismétli (ezzel talán 
hangsúlyozza, talán meg nem történtté teszi) 
az önkényről szerzett első tapasztalatát, amikor 
egyik kísérője rácsapta sarujának talpát a két 
gyerek ezüstpénzére. Majd magára ölti Istefa- 
nos. saruját, amelyet a kivégzett egy cinkos 
utalással ráhagyományozott.

Alig van a pszichológiai megfigyelések közt 
az azonosításnak látványosabb jele, mint ami
kor a kisgyermek anyja cipőjében csetlik-botlik. 
Ezzel egy kissé hasonul az anyjához, s így eny
híti meg a távolléte miatt érzett keserű feszült
séget.

Saulus ambivalenciája azonban nem oldó
dik. Istefanos sarujával a lábán, kicsit már az 
ő értékrendjében gondolkodva, de még mindig 
a kötelesség foglyaként indul Damaszkusz felé, 
hogy kézre kerítse Istefanos társait. A szemlé
letessé tett ambivalencia — Istefanos sarujában, 
Istefanos társai ellen — itt is, mint végig a 
regényen, a próbatételben fogalmazódik meg.

A damaszkuszi úton tovább tart az azonosí
tások sorozata. Az induláskor Saulus parancsot 
adott, hogy vigyenek magukkal láncot, mert 
láncra verve hozzák majd vissza az árulókat. 
Ezt a parancsát Saulus elfelejti. Visszavonha
tatlanul süllyed le az utasítás úgy, ahogyan 
a súlyos elfojtások játszódnak le. Érthető, 
hiszen nehéz ambivalenciát kellett elhárítania: 
kísérőinek ugyanis azt mondta, hogy a lázadó
kat fogják láncra verni, s közben egy besúgóról 
gondolta, hogy az érdemelne láncot.

De most már a damaszkuszi út végén jár, 
s az ambivalenciát másféle döntés követi, mint 
eddig. A láncokat ott hagyják — ez Saulus 
parancsa —, nincs szükség rájuk. Ez már az 
azonosítás terméke. Mintha Istefanos döntött 
volna helyette vagy az áruló rabbi, akinek 
egyre több gondolata szövődik benne. Mintha 
ez lenne a fény, amely megvakítja, hogy három 
nap múlva hályogtalan szemmel lássa a világot.

Az azonosítás konkretizálása ez: az út végén, 
amelyet a kivégzett sarujában tett meg, meg
vakul, hogy amikor vaksága elmúlik, már az 
üldözöttek szemével lássa a világot.

A szégyennek, a mellőzöttségnek, a feladat 
és a rokonszenv konfliktusának a feszültségét 
Saulus végül is úgy oldja fel — ez már nincs 
benne a regényben, az Apostolok Cselekedetei
ből tudjuk —, hogy átlép egy másik elkötele
zettségbe, amelyben akkor még nincs ambiva
lencia.

A pszichológiai mechanizmust, amely le

játszódik, az azonosítást Freud írta le, mint 
feszültségcsökkentő indulati elhárítást. Lénye
ge: úgy vesszük át egy másik személy gesztu
sait, viselkedésmódját, illetve szóhasználatát, 
ítéletét, véleményét, hogy az átvett vonás 
sajátként épül bele az énbe. Az átvétel módja 
igen sokféle lehet: együttérzés, szándékos után
zás, öntudatlan mintakövetés, megértés, bele
élés stb. Mindezeknek a változatoknak közös 
eleme, hogy a modell követése csökkenti a 
hozzá fűződő indulati feszültséget.

Jean Valjean (akire Mészöly a guruló pénz
darabbal utalt) a gályarabság két évtizede alatt 
felduzzadt gyűlöletének, friss szégyenének, sar
jadó bűntudatának indulati feszültségét csök
kenti, amikor elindul a Digne-i püspök útján. 
Ez is pálfordulás: azonosítás a megmentövei.

Camus „Renegát”-ja (aki éppen olyan kopár 
tájakon, vakító napfényben hajtja végre a maga 
pálfordulását, mint Saulus) elnyomott, meg
csonkított rabszolgaként kegyetlen uraival, 
rabszolgatartóival azonosítja magát, hogy így 
csökkentse a kiszolgáltatottságnak, a magány
nak a gyötrelmét.

Az üldözővel való azonosításnak ezt a 
mechanizmusát jól ismeri a pszichológia. (A 
hitleri haláltáborok kápóinak viselkedése ezzel 
az értelmezéssel is megközelíthető. Hiteles le
írása olyan pszichológustól származik, aki 
fogolyként élt a Gestapó koncentrációs tábo
rában.)

Mészöly Saulusának viselkedési fordulata 
ennek éppen az ellenkezője: azonosítás az ül
dözöttel. Aki így azonosít, az a hatalom és a 
biztonság védettségéről mond le. Ha a realitás
elv alapján mérlegeljük, önmaga ellen cselek
szik. így képzelhető csak el, milyen gyöt- 
relmes feszültségtől, mekkora lelkiismereti 
konfliktusról kell megszabadulnia ennek a ta
pasztalt perszekutornak ahhoz, hogy ismerve 
az üldözés technikáját és kíméletlenségét, át
álljon az üldözöttekhez.

A gyerek, aki a szüleit vagy a tanítóit utá
nozza, az alkalmazott, aki főnökének az íté
leteit teszi magáévá, a realitásnak engedelmes
kedik. Még a rab is a realitásérzékét követi, ha 
a börtönőrével kerül rokonszenvi cinkosságba, 
nem is szólva a betyárról, aki fölcsap pandúrnak.

De irreálisnak, sőt irracionálisnak tűnhet 
annak a perszekutornak a viselkedése, akit 
feszültségcsökkentő azonosításainak sora az 
üldözöttek közé vezet. Ez is csak akkor ab
szurd. ha az azonosítás a meggazdagodásnak, 
az érvényesülésnek a fonalán haladna. Irra
cionális az üldözöttek közé állnia annak, aki a 
társadalmi érvényesülés anyagi előnyeit keresi.
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De más a történés színképe, ha elkötelezett 
emberről van szó, mint Mészöly Saulusáról. 
Az elkötelezett éppen az eszmével való azono
sítása révén fokozottan érzékeny minden am- 
biguitásra. Az eszmei kétértelműség gyötrel
méből menekülnie kell. De éppen beállított
sága révén feszültségét csak egy másik eszmé
vel való azonosítása csökkentheti ; csak egy új 
s így még egyértelmű elkötelezettség állíthatja 
vissza elvesztett egyensúlyát. Minél súlyosabb 
az elkötelezettség, annál kisebb a választási 
lehetőség, annál szükebb az eszmei értékeknek 
az a köre, amelyben az indulati megszállás 
lehetséges. A keresztényüldöző Saulus számára 
csak a kereszténység maradt.

A pálfordulás, ha Mészöly ábrázolásának 
lélektani implikációit kifejtjük, az elkötelezet
tek veszélyes indulatelhárító mechanizmusa, 
az eszmei ambiguitás elviselhetlen feszültségé
nek a csökkentése úgy, hogy az üldöző azono
sítja magát az üldözöttel. Veszélyes, az irrea
litásba torkolló út ez; de az elkötelezettségnek 
van egy olyan foka, amelyen a pszichés öko
nómia egyensúlyrendszere szerint az ambiva
lencia feloldása még ezt is megéri.

« * »

A „Saulus” egyik mottója Camus „Közöny”- 
ének szerencsétlen hősére utal, Meursault-ra 
(még a „saul” szó is benne van a nevében), aki 
motívumaiban ellenpontja Saulusnak, jól
lehet történetük számos pontban párhuzamos. 
Mindketten elfogult, rosszhiszemű hatósággal 
állnak szemben. A realitáselv mércéjén mind
ketten abszurd cselekvést követnek el: Meur- 
sault-t véletlenek, Saulust konfliktusok sodor
ják. A cselekvés abszurd jellegét mindkét eset
ben az is kifejezi, hogy a tűző naptól látásukat 
veszítve, vakon követik el tettüket, Meursault-t 
megvakítják a szemhéjára csöpögő izzadság- 
cseppek, így „kopogtat balsorsának ajtaján” ;

V I T Á N Y I  IVÁN

A harm ónia
A harmónia sajátos módon a hamupipőke sze
repét játssza az esztétikában, noha Pythago- 
rásznál, Hérakleitosznál, Platónnál szinte a mai 
értelemben vett dialektika szinonimája. Sze
rintem a különösség egyik megnyilvánulása, 
amely egyaránt érvényes az elvont és mimeti- 
kus tükrözési módban; összekötő kapocs, amely

Saulust megvakítja a napfény, így következik 
be a pálfordulás.

A hasonló körülmények még jobban kiéle
zik a motivációs háttér különbségét. Meursault- 
nak semmi sem fontos: anyja, szerelme, pályája 
iránt egyaránt közönyös. Saulusnak semmi sem 
közömbös, mert a Törvényt, az eszmét minden 
helyzetben, minden pillanatban igazolnia kell. 
Meursault-ban nincs ambíció, nincs célja, nem 
akar versenyezni. Saulus kezdeményező, min
dent „csak alaposan érdemes” csinálnia. Meur- 
sault számára az életnek nincs értelme; semmit 
sem mulasztunk el azzal, hogy nem cselekszünk. 
Saulus számára az életnek eszmei értelme van, 
s minden órában bizonyítanunk kell ennek iga
zát, és azt, hogy erre az igazra érdemesek vagyun

Közönyösek és elkötelezettek ellentéte (mert 
az elkötelezettnek nem az el nem kötelezett, 
hanem a közönyös az ellentéte !) abban is meg
nyilvánul, ahogyan a változásokat fogadják. 
Ne változzék meg semmi, ez Meursault vágya, 
mert minden változás kényelmetlen és értel
metlen. Saulus is azt kívánja, hogy ne változ
zék semmi, mert minden változás a Törvény 
egyetemes igazát, s így a hivők létének értelmét 
tenné kétségessé.

A közönyöst a tunyasága tartja vissza a vál
tozástól, az elkötelezettet az eszmével való 
egybeforrottsága fordítja szembe a változás

A fenntartás nélküli elkötelezettség drámája 
teljesül be: konfliktus esetén nem képes korrek
cióra, reformra, s át kell menekülnie egy számára 
új, tehát még konfliktusmentes elkötelezettségbe. 
Ez nem sugallatszerűen bekövetkező, hirtelen 
fordulat, hanem a ráhangolódásnak, a megis
merésnek, a mintakövetésnek a szövevényein 
át vezető, messzire visszanyúló, az ember tel
jes sorsával motivált azonositás.

Az elkötelezettek nehéz változásainak, gyöt- 
relmes azonosításainak a folyamatát foglalja 
össze Mészöly a pálfordulás előtörténetében, 
bibliai anyaggal, a mai ember élményfeldolgo
zási szintjén.

szerk ezete
nélkül az esztétikumot sem határozhatjuk meg, 
de amelyet a legjobban az elvont struktúrák
ban lehet elemezni.

A harmónia követelménye abból származik 
hogy a művésznek egész-jellegű képet kell al
kotnia a világról. Ahogy József Attila mondta: 
„az ihlet (azaz a harmónia) a teljes valóság-
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nyivá növesztett valóságölö valóságelem ré
szeinek egységes teljessége”, amely úgy takarja 
el a teljes valóságot, mint a telihold a napot, 
vagy mint kotlóstyúk a csibéit.

De hogyan jutunk egész képhez. Csak ha a 
világot mint egészet legalább két részre bont
juk, de úgy választjuk meg őket, hogy repre
zentálni tudják a teljességet. S ez egyaránt 
vonatkozik az anyag és a tartalom szerkezetére, 
mert egybeesésük adja a művészi formát.

A harmónia kifejezés a matematikában is kb. 
ilyen értelemben használatos. Egy rezgésnek 
pl. fel- és alharmonikusai vannak. A felhar
monikusok az alaprezgés többszörösei (2, 3, 4,

. (1 1
5), az alharmonikusok hányadosat I — > у» 

1 1)—, — . A két sor tagjait páronként összeszo

rozva (kétszer egyketted, háromszor egyhar- 
mad) mindig 1-et kapunk. Ugyanilyen viszony
ban áll két szám harmonikus és aritmetikus 
közepe, a két közép szorzata egyenlő a két 
szélső tag szorzatával.

Ezzel benne is vagyunk a zenei harmónia 
törvényrendszerében. Mivel a harmónia és az 
elvont struktúrák a zenében játsszák a leg- 
szembeszökőbb szerepet, jogos, hogy a harmó
nia legáltalánosabb törvényeit a zenéből szűr
jük le.

Az aritmetikus és harmonikus közép mate
matikai elméletet is a zenéből vonták el a py- 
thagoreusok. A C-től C'-ig terjedő oktávnak 
(rezgésszámba számolva) harmonikus közepe 
F, aritmetikus közepe G. így készen kapjuk 
hangrendszerünk vázlatát.

C F G  C
Nevezetes hangok. A (félhangos és félhang- 

nélküli) pentatóniának, valamint a diatóniá- 
nak egyaránt ezek a „kerethangjai”. A kvint, 
illetve megfordítása a kvart hangrendszerünk 
legfontosabb konszonánsa. S rájuk, mint alap
hangra épül a zene ún. funkciós rendszere is, 
amely tárgyunk szempontjából a legfontosabb 
tanulságokat szolgáltatja.

Mi a funkciós rendszer lényege? Schönberg 
megfogalmazása szerint az, hogy a zeneművet 
mindig egészként kell szemlélnünk, amelyhez 
viszonyítva részeket különítünk el. Háromféle 
részt, régiót, funkciót, neveik : tonika, domináns 
és szubdomináns. A zene belső fejlődése úgy 
folyik le, hogy mindig e három funkció egyikét 
tölti be. Teljes a funkciós kör, ha a tonikáról 
kiindulva bejárja a kétféle dominánst és vissza
tér a tonikára. (Vagyis a funkció szó értelme 
némileg eltér a népmesekutatásban használa

tostól, de nem ellentétes vele. A mese fogalma 
extenzívebb, a zenéé rendezett stb.)

Talán nem nehéz ebben a harmónia előbb 
tárgyalt alapelvét felfedeznünk. Az egészet 
olyan két ellentétes részre osztottuk, amely 
összefüggésében az egészet reprezentálja. És 
nunc venimus ad fortissimam: számszerűen 
is! A klasszikus zenében C tonika esetében az 
elsődleges domináns akkord G-re, a szubdo
mináns F-re épül. Márpedig rezgésszámban 
számítva F, G =  C2

Ugyanez a helyzet más domináns-szubdo- 
mináns összefüggés esetében is. Lendvai Ernő 
kimutatta, hogy a bartóki domináns E-re, szub
domináns Asz-ra épül. E. Asz szintén C2. S ha 
tovább vesszük Lendvai tengelyrendszere alap
ján mind a 12 hangot, ugyanezt találjuk.

C-től jobbra és balra a hangok szorzata pá
ronként egyenlő (Cz), közülük az egyik domi
náns, a másik szubdomináns funkciót tölt be, 
illetve a Disz-А és a С-Fisz tengely hangjai to- 
nikaiak.

Ennek alapján némi általánosítással felír
hatjuk legegyszerűbb formájában a harmónia 
alapképletét:

a-a-1 =  A

Vagyis A rendszer két olyan részrendszerre 
oszlik, amelyek egymás ellentétei, inverzei, s 
szorzatuk a rendszerre, A-ra vagy A2-re utal.

De mitől éppen domináns vagy szubdomi
náns jellegű egy hangzat? Ezt más módon 
ugyanaz az összefüggés szabályozza. Domináns
nak a felhangsor legközelebbi felhangjai, osz
tási elvük aritmetikus, szubdomináns jellegűek 
az alhangsor legközelebbi tagjai, osztási elvük 
harmonikus, végül a tonikaiak mindkét sorban 
csak messze szerepelnek, de legközelebbi fel
hangjaik közösek az alaprezgésével, osztási el
vük pedig geometrikus.

Mindez nem misztikus számspekuláció útján 
jött létre, hanem a hangok fiziológiai érzékelé
sének törvényein alapul. Minden hang viszo
nyítási rendszert képez fülünkben, s három 
részre osztja a hangtartományt: felhang, al- 
hang affinitású és neutrális részre. A következő 
hangot vagy hangzatot rendszerhez viszonyít
juk. A zene abban különbözik a profán hang
élménytől, hogy nem hagyunk minden új hang
zásnak új viszonyítási teret képezni, hanem egy 
egész zeneműre kiterjedő egységes teret létesí
tünk. A zeneművészet ezzel a rendszerrel dol
gozik. Talán nem kell részletesen levezetnem, 
hogyan képes az ellentéteknek ezt a dialektiká
ját konkrét emberi tartalommal megtölteni.

Meg kell még jegyeznem, hogy e rendszer
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történelmi produktum. Kezdeti fokon való
színűleg csak egy lineáris ellentét épül ki, amely 
nem a mai értelemben vett funkció, hiszen a 
domináns és szubdomináns nem differenciáló
dott. Bárdos Lajos kifejezésével azt mondhat
juk, hogy a tonikával itt még csak az antitoni- 
kát állíthatjuk szembe. Ezért mondja Bartók, 
hogy a pentaton dallamosság nem ismer funk
ciót. Ősi népdalaink szerkezetére tehát lineá
ris kettősség jellemző, hasonlóan ahhoz, amit 
Voigt Vilmos a népdal 1—2-es szerkezetének 
nevezett. Így ábrázolhatjuk:

T -------------------------  AT

Később azonban elkülönült a domináns és 
szubdomináns (történelmileg, Besseler szerint 
a XIII—XIV. században). Őket most már egy
másra merőlegesnek kell ábrázolnunk:

T---- -----—D
I
I
I
I

Mikor zárul be a négyzet? Amikor kiépül a 
Lendvai által elemzett tengelyrendszer (amit 
Schönberg később régióelvnek nevezett). Ek
kor ha a domináns és a szubdomináns lépést 
egymás után tesszük meg, tonikára jutunk, ha 
nem az alaphangra, valamely paraleltonikára.

T------------ D
i j
! !
I I
S------------ PT

Felismerhetjük (némi eltéréssel) a négyes
csoport struktúráját, az ún. Klein-féle csopor
tot, amely oly nagy szerepet játszik a logiká
ban, pszichológiában és minden strukturális 
elemzésben. Első formája az arisztotelészi logi
kán alapuló, először Apuleius által megszer
kesztett logikai négyzet. Piaget szerint ilyen 
szerkezetek alkalmazása az onto- és filogenezis 
vívmánya. A mi gyermekeink 11—12 éves ko
ruk körül lesznek rá képesek. Ami azt mutatja, 
hogy a művészi harmóniaérzék is fejlődik, 
ugyanannak az elvnek mind további differen
ciálódása során.

*
Ennyit a zenéről. Meggyőződésem azonban, 

hogy ez a rendszer nemcsak a zenére érvényes, 
hanem valamiképpen minden művészet tör
vényrendszerére. Idő híján csak néhány példát 
erre.

Először is a színek harmóniájáról kell beszél
nünk. Már Newton kétfélét ismert. Az egyik

az ún. komplementer színek összefüggése (bí
bor-zöld, piros-kékeszöld, narancs-kék, sárga
ibolya), egyébként Leonardo is ezeket tartotta 
jól összeillőknek), a másik a hideg-meleg ellen
tét, ahol a kárminvörös párja az ibolya, a cinó- 
ber, a pirosé a kék, a sárgáé a kékeszöld, a 
zöld pedig semleges. A különböző esztétikai 
színrendszerek, Goethéé, Délacroix-é, Van 
Goghé, Kandinszkijé, Kleeé, Ittené rendre 
ezt a kétféle vonatkoztatási rendszert állítják 
különböző nevek alatt szembe.

Sokan gondoltak arra, hogy ezeket az össze
függéseket ugyanolyan számszerű szabályok 
határozzák meg, mint a zenei összhangokét. 
Ez azonban romantikus tévedés, még Szkrjábin- 
nál is. A számszerű összefüggések — itt nem 
részletezhető okokból — nem azonosak. De a 
strukturális rend hasonló.

Ábrázoljuk a színrendszer összefüggéseit a 
legadekváltabb módon, az ismert szindiagram- 
mon.

A diagramon a bal oldali száron a hideg 
színek, a jobb oldalin a melegek helyezkednek 
el. A hideg és meleg színpárok tehát átellene
sek. Sikerült megtalálnom a számszerű össze
függést is: az átellenes színek rezgésszámának 
szorzata ugyanaz, szám szerint kb. 280 000. 
Ha ezt négyzetszámnak tekintjük, gyöke 530, 
tehát kb. a diagram csúcsa. Vagyis itt az

a^a-1 =  A

általános képlet speciális esetével van dol
gunk.

A kiegészítő színeket a diagramon az ún. 
fehérpont segítségével szerkeszthetjük meg, a 
fehérponton átmenő egyeneseken feküsznek. 
Képletét úgy kapjuk meg, ha a rezgésszámokat 
két kiemelt ponttól, 500 és 565 millimikrontól 
számítjuk (amelyek szorzata egyébként 280000). 
Képletben kifejezve

(A, — 565) (497 — A.) =  C (konstans)

Ugyanaz a képlet. Ha az itt szereplő C-re 
vonatkoztatjuk, szó szerint ugyanaz, ha 280000- 
re, akkor valahogy így írhatjuk fel:

(a — Xj) (x2 — a-1) =  C

Minden színnek három egyértelműen meg
határozható szinpárja van, tehát: az elsőt ne
vezzük ellenszínnek (hideg-meleg ellentét), a 
másodikat mondjuk váltószínnek (ez a komp
lementer szín ellenszíne), a harmadik az ismert 
komplementer-szín. Rendszerük struktúrája a 
zenei funkciós rend analogonja:
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Alapszín----- —— Ellenszin

Váltószín------------ komplementer szín

Csak egy mondattal szeretnék utalni arra, 
hogy ez a rendszer is színérzékelésünk struk
túráján alapszik, hiszen ezt másutt bővebben 
kifejtettem. Az ilyen módon egzakt, természet- 
tudományos alapon konkretizálható emberi 
szín rendszer annyiban sem spekuláció csupán, 
hogy differenciálódó alkalmazásának fejlődése 
a festészet egész történetén végigkövethető. 
Elég utalnunk a főszínek egységének és totali
tásának Hegel által is elemzett elvére (ami a 
funkciós körrel analóg), a komplementer és 
hideg-meleg színpárok annyiszor tárgyalt sze
repére, a bonyolultabb színkomplexumok fel
építésének logikájára. (Leonardo Utolsó Va
csoráján pl. az apostolok csoportjai nemcsak 
geometrikailag alkotnak zárt rendet, hanem 
ruháik színe a mai módszerekkel mérve is sza
bályos szinegyütteseket képeznek. És így to
vább.

*
A kínálkozó lehetőségek sorából csak egyet 

ragadok ki e rendszer érvényesülésének szem
léltetésére: Leonardo Utolsó vacsoráját. Ha 
összehasonlítjuk azokat az írásokat, amelyek e 
müvet méltatják, szinte vezérszólamként is
merünk fel benne egy kiemelkedő gondolatot. 
Azt ugyanis, hogy Leonardo nemcsak naturá
lis közvetlenséggel ábrázolta e képen a valóság 
egy darabját (azt is megtette), hanem hogy 
egyben a „mindenütt meglevő rendszerbe fog
lalásával” (Paul Valéry), a tökéletes elrendezett
ségben megvalósuló klasszikus tipizálással 
(Wölfflin), a rendben való változatossággal és 
a változatosságban való renddel (Gombrich) 
ad törvényszerű rendet (Weigert), s ezzel lesz 
úrrá az „élet véletlenszerűségén” (Simmel).

De hát mivel érte el Leonardo ezt a tökéletes 
elrendezettséget? Nemcsak geometriai konst
rukciójának tökéletességével, nemcsak a 12 
apostol habitusának megfogalmazásában (ami 
miatt az apostolokat egyben 12 pszichológiai 
típus megszemélyesítőjének is tartják), hanem 
egyebek közt pontos színrendjével is.

Leonardo, anélkül, hogy ismerhette volna a 
későbbi színméréseket, már pontosan tudta, 
hogy „mely színek illenek össze”. Nemcsak 
komplementer és ellenszín kettősöket alkalma
zott bámulatos tökéletességgel, hanem olyan 
szinhármasokat, színnégyeseket és színötösö
ket stb. is szerkesztett, amelyek mai tudásunk

szerint is szabályszerűek. (Harmonikus szín- 
csoportokat úgy nyerünk ugyanis, ha a fehér- 
pontot elkerülve, megközelítőleg szabályos há
romszögeket, négyszögeket, ötszögeket írunk 
a színdiagrammba.)

Jézus ruhája például piros-kék, vagyis az a 
két ellenszín, amely a spektrum két végét (de 
nem legvégét) képviseli, s ezzel magában fog
lalja a teljességet. Tőle balra egyre sötétebb, 
jobbra egyre világosabb színek akkordjai. Balra 
János és Péter (Júdástól elkülönülve) piros-zöld- 
mélykék színhármasa, majd András, Jakab és 
Bertalan sötétebb színekből kevert színötöse 
(zöld, aranysárga, vörös, zöld, ibolya), legszé
lén a spektrum alsó szélét képviselő ibolyával. 
A másik oldalon Tamás, Jakab, Fülöp ruhá
ja zöld-kék-vörös sort alkot, halványodó szí
nekkel, majd Máté, Taddeus és Simon kék- 
okker-halványkármin öltözete is tökéletes szín
hármast képez (szélén a spektrum másik végét 
reprezentáló kárminnal).

A kép felülmúlhatatlan tökéletessége a szim
metria-aszimmetria egyensúlyában van. Néz
zük csak meg a korábbi utolsóvacsora-ábrá- 
zolásokat, rendszerint unalmasan szimmetri
kusak: ha a kép egyik szélén álló alak áll és 
ruhája fekete, akkor a másik szélén is áll, valaki, 
s annak ruhája ugyanolyan színű. Leonardo 
azonban az aszimmetriából épít szimmetriát. 
Minden apostol más, és mégis „rímelnek” 
egymásra. Hármas csoportokba rendezi a ta
nítványokat, háromszögekbe fogja össze, de 
nem egyforma nagyságúakba, — a külső cso
portok és a belső csoportok aranymetszés
arányban osztják fel a kép jobb és bal oldalát. 
A színek összetétele ebbe a rendbe illeszkedik. 
Az egyes tanítványi csoportok színezése önma
gában is teljességet ad, s bár eltérő rendet kö
vet a két oldalon, mégis szabályos szinakkord- 
sort alkot.

»

A felvázolt tételek távolabbi alkalmazási 
lehetőségeire is csak utalnék most. Először is 
arra, hogy a funkciós kör bejárása nemcsak a 
művészi anyag formai szevezetére vonatko
zik, hanem a tartalomra is. Egy mű tartalmi 
struktúráját a világegész felosztása és meg
felelően kiválasztott részekkel való helyettesí
tése jellemzi. Amikor már nemcsak azt mond
juk meg a világról, hogy benne ellentét lako
zik, hanem nevén is nevezzük az ellentétet, 
megmondjuk, hogy mit tartunk alapvető ellent
mondásnak.

Egyik jellemző megoldás például, amely a 
világ szerkezetét a menny-fold-pokol hármas 
ellentétrendszerében látja. E felosztás hasonló
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szerkezetű, hiszen vele úgy járjuk végig az em
beri lét köreit, mint tonikát, dominánst és 
szubdominánst. Persze ez a rendszer összefügg 
a mitológiával és a vallással, de maga a vallás 
sem más, mint az emberi tapasztalatok torzí
tott tükörképe. A mitológia művészi formában 
fejezi ki azt a tapasztalatot, hogy a földi élet
ben a rossz árnyékként követi a jót, a sötétség 
a világosságot, az éjszaka a nappalt, a tél a 
nyarat, a halál az életet. Árnyékként követi, de 
egyik sem semmisíti meg végképp a másikat. 
Még a halál sem az életet, — a gabona is meg
hal, el is temetik, s belőle sarjad ki az új vetés, 
így lehet az emberrel is, ha nem is feltétlen a 
túlvilági feltámadásban, de legalább gyermekei 
növekedésében, az ember, mint a mag, földbe 
kerül, utódai azonban tovább élnek.

Ebből a filozófiai mitológiából született meg 
mindenütt a világon a dráma. Ez a gyökere a 
hindu Krisna- és Ráma-mítoszoknak (amelyek 
az indiai klasszikus táncjátéknak is alapjai), ez 
a gyökere az Istár-Tammuz,-az Isis-mítosznak, 
a Dionüzoszhoz kapcsolódó mondakörnek, a 
keresztény misztériumnak. Ezért nevezhetjük 
ezt a formát predrámának, hiszen nem a modern 
értelemben vett dráma még, de már csírája 
annak.

A klasszikus görög dráma nyomon követ
hetően a Dionüzosz-játékból nőtt ki. Elmélete is 
éppen ezeket az elemeket tartalmazza. Eszerint 
a drámának három részből kell állania. Az 
első az agon, azaz a világosság erőinek harca a 
sötétség erőivel, a második a threnosz, a hős 
bukása és elsirattatása, a harmadik az apotheó- 
zisz, azaz a hős feltámadásakor (vagy eszmei 
feltámadásakor) érzett öröm és ujjongás. Azt 
hiszem világos, hogy az agon mozzanata itt 
ugyanazt az elvet fejezi ki, mint a menny-föld- 
pokol ellentéte.

A fejlődés menete mármost a következő 
volt. A dráma, a szorosabb értelemben vett 
dráma túlhaladt ezen a fejlődési fokon, de 
úgy haladt túl, hogy bizonyos elemeit azért 
megtartotta. Ahogy ilyenkor mondani szok
tuk, a túlhaladás a hegeli „Aufheben” értel
mében történt, — az eredeti ellentmondást 
egyszerre megszüntetve-megtartva, és maga
sabb fokra emelve. Nem véletlen ezért, hogy a 
modern irodalom szülőatyja, aki — Engels 
megfogalmazása szerint — a középkor és az 
újkor határán állt. Dante, éppen olyan műben 
teremtett teljesen újat, amely szerkezetében 
ismét csak a pokol-purgatórium-menny ellen
tétére épít. És mi történik Shakespeare-nél? A 
drámának ezek a gyökerei nem tűntek el tel
jesen, ezért lehetséges, hogy ma is találkozunk

olyan kísérletekkel, amelyek éppen a világos
ság és sötétség (sőt az ég és pokol) agonjának 
keretében próbálják meg a Shakespeare-tra- 
gédiákat „formalizálni”. (Pl. Desdemona— 
Othello—Jago.) De bármennyire meg is talál
juk az ősi szerkesztésmódnak ezeket a nyomait, 
legalább annyira fontos, hogy a metódus 
átalakult, demitologizálódott. Valamennyi el
lentmondás a földre helyeződött, és társadalmi 
jelleget öltött. A jó és a rossz, a mennyország 
és a pokol most már társadalmi erőkké lettek, s 
az alkotó szándékát éppen az mutatja meg 
a legjobban, hogy kiket állít erre és kiket arra 
az oldalra.

S itt érdekesen kapcsolódik elemzésünkbe 
az a tény, hogy Shakespeare a dráma mellett 
egy műformát művelt még: a szonettet. Vajon 
milyen belső kapcsolat van a dráma és a szo
nett között? Vagy pusztán véletlen, hogy 
valaki — még mindig a középkor és az újkor 
határán — együtt foglalkozott mindkettővel ?

Ügy vélem, a kapcsolatot éppen a szonett 
szerkezetében lelhetjük fel. Igazat adok Johan
nes R. Bechernek abban, hogy a szonettet 
mindenekelőtt a kötöttség, a 14 sorra való kor
látozottság jellemzi: törik-szakad, ebbe a 
terjedelembe kell belefoglalni mindent. Ez a 
zártság az egész újkori költészet lényege, a nép
művészet nem ismeri. Ez különbözteti meg a 
költészetet a prózától, sőt — némi blaszfémiá- 
val kifejezve — a költészetet a tudománytól, 
itt nincs mód arra, hogy ha a szerző még nem 
fejezett ki mindent, még odabiggyesszen néhány 
mondatot.

A zártság egyben teljességet is jelent, a tel
jesség pedig kötött szerkezetet. Becher szerint 
(de ebben ő is csak összefoglalja sokak véle
ményét) a szonett hármas szerkezetű. Az 
első igent mond, a második nemet, s végül a 
harmadik „és mégis”-sel zár. íme, ugyanaz a 
dialektika, de elveszítve a menny-pokol-föld 
mitologikus vonatkozásait. A mitológiai sémá
ból elvont logikai-filozófiai séma lett.

S ez most már nemcsak a szonettre vonat
kozik, hanem — bizonyos általánosítással — a 
költészet szélesebb birodalmára.

Az operát illetően is csak egyetlen példát 
szeretnék idézni: Mozart operadramaturgiá
ját. Nézzük például a Varázsfuvolát. Tenge
lyében az ég és a pokol kettőssége áll, az elsőt 
Sarastro, a másodikat az Éj királynője és 
Monostatos képviseli. Erre az ellentétten
gelyre egy másik épül : a földi szféra is kettőssé 
válik. Az egyik oldalon találjuk Taminót és 
Paminát, a másikon Papagenót és Papagenát. 
Ezzel válik teljessé a mozarti világkép. S ha
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valaki azt mondaná, hogy mindez csupán vélet
len, Schikadener ízetlen szövegkönyvének 
következménye? Az gondolja végig, hogy 
ugyanez az ellentétrendszer Mozart többi 
operájában is feltalálható. A Szöktetésbea 
pl. Szelim és Ozmin felelnek meg a Sarastro— 
Monostatos ellentétpárjának (világukba is 
éppúgy ékelődik bele Konstanza és Belmonte, 
mint Sarastro és Monostatos világába Tamino 
és Pamina). És még folytathatjuk is az analó
giát: Belmonte és Konstanza pontosan Tamino 
és Pamina megfelelője, Pedrillo pedig (bár 
kevésbé karakterisztikusan) Papagenóé.

Mindez olyan nyilvánvaló, hogy a Mozart- 
dramaturgiával foglalkozó írások (pl. a francia 
Massin házaspár hatalmas Mozart-monog- 
ráfiája) egész táblázatokban foglalják össze a 
mozarti alakok rendszerét. Véleményem szerint 
itt kereshető a titka annak, hogy miért tudott 
Mozart (vagy más) gyenge szövegkönyvből 
remekművet alkotni. Az opera ugyanis köze
lebb áll a „predrámához”, benne még nem a 
szavak, sőt nem is a cselekmény a legfontosabb, 
hanem az alakok rendszere, szembenállása és 
kapcsolata. Ami közöttük történik, az már 
szinte mellékes. A lényeg az, hogy megjelen
jenek. Ugyanez vonatkozik a táncra is. Ha 
megpróbálnánk irodalmi alkotásnak tekin
teni a Giselle vagy a Hattyúk tava szövegköny
vét, semmivel sem tudnánk indokolni szívós 
életűket. De mert az alakoknak egy kerek, 
művészileg jogosult rendszerét adják, s van 
eszközük az alakok megjelenítésére, ma is 
megőrizték művészi erejüket (vagy legalább ma 
is megőriztek valamit művészi erejükből).

Hadd hivatkozzak egy modern példára: 
A város pereménre. A vers teljes funkciós kört 
alkot. Az első rész jellege tonikai, névmása 
(egy kezdő én után) a mi (ilyenek vagyunk, 
teremtett minket, búg mibennünk). Kora a 
jelen, színhelye az itt. Jellemző igéi: vagyunk, 
ejtjük, tapad, helytállunk. A második rész, 
mondhatnánk, szubdomináns jellegű. Névmása 
most már uralkodóan a ti (megaláztatok, néz
zétek, szóljatok rá, térdre hullotok, tulajdo
notok). Kora a múlt, színhelye a mély, átvitt 
értelemben a pokol. Jellemző igéi: pusztítot
tak, dúlt, elvadult, megaláztatok, reccsenek, 
omlik, térdre omlotok. Iránya mindig a le. 
A harmadik, domináns rész egy átvezető mi- 
akkorddal (ím itt vagyunk) ismét //-be fordul, 
de a címzettek már mások, koruk a jövő, szín
helyük a fenn. Minden felfelé irányul (emel
jétek föl, föl-föl, föl a szívvel, füstöljön oda- 
fönn). A vers mintegy felkúszik a domináns 
„vezérhangra”, hogy onnan kitáruljon a véges

végtelen, s mint a Kékszakállúban a biroda
lom megmutatásakor, megvilágosodjék a rend. 
A hang ismét mi-be vált, s az utolsó szóban 
kimondva is halljuk a harmónia nevét.

Voltak azonban olyan műfajok, amelyek 
nem tudták ezt az átalakulást ugyanolyan gyor
san végrehajtani, mint a költészet vagy a 
dráma. Ide tartoznak mindazok a formák, 
amelyekben a szó, méghozzá a bonyolult és 
árnyalt mondanivalót kifejező dikció kisebb 
szerepet játszik, tehát az opera, a balett, a 
mesejáték.

De nem kell a zenét illetően az opera elem
zésénél megmaradnunk. Ernst Bloch szerint 
például az egész európai zene a rekviem műfa
jából sarjadt, a nagy szimfonikus müvek és 
operák kimutathatóan végigjárják az élet-halál- 
újjászületés, a küzdelem-elbukás-megdicsöülés 
ugyanazon köreit. (Ugyanezt hangsúlyozza 
egyébként Maud Bodkin is a költészet arche
típusairól írt könyvében, a jungi esztétika 
egyik legjelentősebb teljesítményében.

Bloch véleménye szerint még az egész más 
témakörű művekben is felismerhető a rekviem
ből való eredet. Beethoven Fideliója pl. nyil
vánvalóan rejtett rekviem, benne Dies irae 
szólal meg Pizarrónak, Tuba mirum Florestan- 
nak. A rekviem latin szövege a dramaturgia 
ősi mintája, a kört minden további totalitásra 
törekvő műfajnak (pl. a szimfónia) is be kell 
járnia.

Valóban a zene sokféle közvetítéssel képes 
kifejezni az ember és a világ viszonyát. E vi
szony részmozzanatai közé azonban nemcsak 
az ember és a természet, az ember és a társa
dalom, az ember és a nép, az egyén és a sze
mélyiség, az ember és a szerelem viszonya 
tartozik, hanem az emberé és a halálé is, enél- 
kül a kör csonka, a zene igazi tartalma is csak 
félig megközelíthető.

Nem arról a primitív kérdésről van szó, 
hogy az ember fél-e a haláltól- vagy megnyug
szik benne, természetesen mindenki fél, s egy
szer mindenki kénytelen belenyugodni, ennek 
kifejezése önmagában még nem dönti el a zene 
tartalmát. A döntő az a struktúra, amelyet az 
előbb felsorolt tárgykörök (természet, tár
sadalom, nép, személyiség, szerelem, halál 
stb.) alkotnak egymással. E viszonylatok 
okvetlen ellentmondásosak, de az ellentmondás 
struktúrája sohasem eleve elhatározott, éppen 
az fejezi ki a zene tartalmát, hogy milyen 
tényezők kerülnek az egyik és milyenek a 
másik oldalra.

Vegyünk egy példát. Wagner Tristanjában, 
amely egész életművéből leginkább készült a
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schopenhaueri halálfilozófia hatására, a halál 
szembeszökően az éjszakával, a szerelemmel 
és a személyiség szabadságával került egy 
oldalra, s a tonalitás felbontásának irányába 
ható zenei szerkezetekben nyert kifejezést, 
míg a másik oldalon találjuk a társadalom 
e világi rendjét, „nappali” formáját. Már 
maga e szerkezet is tanúskodik a mű tartalmá
ról, még inkább, ha meggondoljuk, hogy a 
dolgoknak ez a rendje valóban újszerű hatást 
keltett. Wagner előtt is találunk példát ugyan a 
halál és a szerelem; a halál és az éjszaka, a 
szerelem és az éjszaka, a szerelem és a szemé
lyiség szabadságának egységére, de azt a követ
keztetést, hogy valamennyit ilyen pregnanciá- 
val egy oldalra kell írni, Wagner vonta le 
először. És ő is csak a Tris tanban, a Ringben 
már más szerepet játszik a halálmotívum, 
(mert közvetlenül táplálkozik Wagner utó
pikus elképzeléseiből), míg a Tristan (és egé
szen más színezettel a Mesterdalnokok) visszá
jára  fordítja, a schopenhaueri ellenutópia 
áttételes utópiájába vezeti az eredeti társadalmi 
utópiát.

Egészen más a helyzet Bartók zenéjének 
viszonylatstruktúrájában. Még a „legtris- 
tánibb” mű, a Kékszakállú herceg vára is egye
nes ellentéte a Tristan koncepciójának. Lend- 
vai Ernő hangsúlyozza a Kékszakállú analí
zisében, hogy míg Wagner a sötétség és a halál, 
tehát a negativitás túlsúlyát fejezi ki, addig 
Bartók az éjszakai és nappali elem, a halál és az 
élet szükségszerű egyensúlyát. Még döntőbb 
az a megállapítása, hogy Bartóknál — külö
nösen későbbi műveiben — a halál egészen 
más strukturális körbe kapcsolódik bele, 
éppen nem az éjszakával kerül egy oldalra. Az 
egyik oldalon találjuk a szerves életet ösztö
neivel, vágyaival, akaratával, küzdelmeivel, 
szenvedéseivel, halálfélelmével együtt, — a má
sikon a nép, a társadalom, a szellem végtelen
ségében való feloldódást és végső soron a

halált. Ez a struktúra, amelynek eszmei forrá
sát Bartók panteisztikus színezetű materia
lizmusában találjuk meg, s amely zeneileg 
Bartók kihegyezetten poláris építkezésében 
fejeződik ki, alapvetően jellemző művészetének 
egész koncepciójára.

Akárhonnan indulunk el tehát, a művek 
szerkezeti elemzésében mindig visszakanya
rodunk kiinduló tételünkhöz. A műalkotás a 
világ képét adja. Hogy megtehesse, előbb leg
jellemzőbb részeit kell meghatároznia, s aztán e 
részek egymáshoz való sajátos viszonyát kell a 
mű részeinek egymáshoz való viszonyában 
modellszerűen felépíteni.

Befejezésül visszatérnék arra az elvre, 
amely szerint a harmónia a különös szférájába 
tartozik. Ezt most konkretizálhatjuk, a harmó
niát a másik alesettel, típussal vetve egybe. 
Struktúrájuk azonos. Logikai szempontból 
nézve, a típusalkotás kifejezetten szorzatos, 
konjunktív művelet. Vegyük például a kutya 
esetét. A kutya fogalmát megalkotva, az egyes 
tulajdonságok egyesítettjét hozzuk létre. Vagy
is éppúgy beletartozik a kicsi és a nagy, a 
fekete és a tarka. Ha viszont a kutya típusát 
alkotjuk meg, akkor e tulajdonságok metsze
tét, szorzatát kell létrehozni. A tipikus kutya 
vagy kicsi vagy nagy, vagy fekete vagy tarka, 
de minden alternatív tulajdonságból csak 
egyet kaphat. Az elv, amelyet egyébként úgy 
tudom Eisenstein mondott ki először, tehát 
azonos a harmónia elvével. Nem jelent elvi 
különbséget, ha nem egy már létező egészet 
bontunk részekre, hanem külön nemű részek
ből alkotunk új egészet, elvileg a varrógépnek 
és az esernyőnek, a műtőasztalon való véletlen 
találkozása is alkothat harmonikus szerkezetet, 
ha általa eljutnánk valamilyen értelmes egész
hez. Hadd zárjam tehát mondanivalómat a 
következővel: A harmónia nem azzal igazolja 
igazságát, hogy részei honnan jönnek, hanem 
azzal, ecsém, hogy hova mennek.

V i t a f ó r u m
BATA IMRE

J u h á sz  Ferenc m ítosza i
A Szent Tűzözön regéit olvasván

Juhász lírájának homlokzatát a halál jelölte 
meg. Az életet azonban mindennél jobban 
szereti. Ahogy sorjáznak könyvei, egyre szi
gorúbban zárják a téma körét: „Eljön a min
den halál ideje majd?” „Boldogabb lesz az űr,

ha nem leszünk már?” „Boldogabb lesz a Min- 
denség nélkülünk?” Ezek a még lehetséges köl
tői kérdések számára, egzisztenciájának alapjait 
érintik. Képzelete csak akkor indul fel, ha a 
csontlovas fenyegetőn megjelenik szemléletében
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A hajdani képzeleti, nyelvi gátszakadás is 
kapcsolatos volt a halállal. Apja távozása 
váltja ki első látomásait, s meg nem nyugszik, 
míg a mindenséget, a halottak birodalmát be 
nem kalandozza, s mind csak azért, hogy győ
zelmet arathasson a nagy ellenfélen. Az egye
nesen győztes halállal szemben az anyagi foly
tonosságot játssza ki. Mert meghalhat az 
egyes, de a bioszféra anyagi körforgásában 
nincs halál, csak átváltozás. A nyelv olvadt 
áradása, verbális bősége: győzelem a halálon.

Első köre a juhász! mítosznak a természeti 
ember gyanútlanságában, a társadalmi forrada
lom romantikus és naiv légkörében alakul, 
bontakozik. Napfényes világ ez, s nemigen 
engedi felhőbe borítani egét a költő. Ez a 
juhászi mítosz első állapota. A naiv életsze
relem üde megnyilatkozása.

De hamarosan a második körre érünk. 
Elvész a természeti ember, múlik a forradalmi 
romantika, de nem a naivság. Ez a naivság az 
anyagmítoszban találja meg életlehetőségét. 
A mítosz mindig dualisztikus. Akármennyire 
emberre szabott, istenvilágot tételez. A mítosz 
ember és isten találkozásának drámája. Megy 
az ember egy csapáson, magányosan és magába 
merülten, s egyszerre csak ráköszön egy isten. 
Valamely törvény plasztikus alakban. Az iste
nekkel ezért csak a kiválasztottak találkozhat
nak. Az áttekintők, a részletekben az egészet 
meglátok. Juhász egyetlen istenséggel találko
zott, a világmindenség anyagi egységével, az 
életben megnyilvánuló léttel, a bioszféra bonyo
lult összefüggésrendszerével. Ez a rendszer ter
mészetesen nem a felületen, nem az emberi 
arányokban mutatkozik meg, csak mikro- és 
makroösszefüggésben, ezért Juhász elköszön az 
emberarányú szemlélettől, neki a világ kémiai, 
biológiai és kozmikus formáiban mutatkozik 
meg. Az anyagi világ egységét a kémiai, bio
lógiai analízis eredményeként látja, s ezt szeg- 
zi szembe a rettenetes halálélménnyel. A 
mindenség szerelmét a halottak országával.

Egyik oldalon a bioszféra élettörvényei 
működnek. Ezeknek kifejezésére robbantja 
fel a nyelv grammatikai rendjét. A juhászi 
nyelv innen és túl van a közlö nyelv szintjén. 
Nemcsak építőkövei — a szavak — változnak 
és szaporodnak, a struktúra, a nyelv logikai 
rendje, a grammatikai szint is megváltozik. 
A juhászi versmondat nyitott és nominális. 
Ha olyan költő versmondatához hasonlítjuk, 
mint a Pilinszkyé, akkor tűnik fel erős jellege. 
Pilinszky egy metadráma lírikusa, stílusa ver
bális, mondata zárt, állandó ítéletekben, kije
lentésekben mozgó. Juhász — mert innen és

túl van az emberarányokon — nem drámai, 
mondata felsoroló, leíró és párhuzamokban 
halad. E párhuzamosság eredete az analógiás 
szemlélődésben van. A végtelenséget is ana
lógonként kezeli. Versei kiterjedtségével, exten- 
zitásával, szózuhatagaival magát a végtelent 
imitálja.

Másik oldalon evidenciákat, axiómákat 
állít. A személyiséggel, az emberléttel kap
csolatosak ezek az állítások, s azokat nem is 
lehet, de nem is kell bizonyítani. Juhász ere
dendő és nem változó naiv mentalitása éppen 
abban van, hogy a végtelenséget közvetlenül 
felidéző nyelvi áradásával szemben elégséges
nek találja az emberlétre vonatkozó eviden
ciák ismételgetését. Mert most is érvényesek 
azok, csak relációik bonyolódtak a végtelen
ségig. Juhász költői bátorsága, hogy vállalja 
ezt a szembesülést. Hogy a halálténnyel meg
birkózhassunk, az egész bioszférát mozgósí
tanunk kell, mi magunk azonban ugyanazok 
vagyunk, mint valaha. Létigazságaink nem 
változtak. Az ember mégis más, mint a biosz
féra egésze, az értelem el nem hagyhat minket, 
az élet mámorítóan szép és egyetlen, remé
nyünk el nem haloványodhatik. E banalitások 
feszülnek neki a létáradásnak, a mindenségben 
megnyilatkozó közönynek. Ez a juhászi világ
kép metafizikája és transzcendenciája is. A 
mítoszokon túli ember mítosza. A juhászi mí
tosz második állapota.

Harmadik lett a Szent Tűzözön regéi.
Mert Juhász egyszer már megoldotta a halál

problémát. Midőn a véges emberi halált fel
oldotta bioszférában megnyilvánuló életfoly
tonosságban megnyilatkozó átváltozással. Ott 
Juhász kétségbeesését az szüntette meg, hogy 
minden meghal, azaz átváltozik, s az ember is, 
ha meghal, az anyagi világ részeként — átvál
tozik. Az egyesnek halála nem az összesé. Mert 
végtelen változatú az élet, s köztük a leggyö
nyörűbb változat az emberélet.

Nem véletlen, hogy éppen Juhász érzékeli az 
atomhalál-fenyegetést oly intenzitással. Szerzett 
nyugalmát kezdi ki a veszedelem. A szent tűz
özön — az atom- és hidrogénháború — a 
bioszféra halála. Nemcsak az emberé, a bio
lógiai lété is. Az ember hát fel tudja idézni a 
Mindenség-halált is. A korábban kiküzdött 
vigasz így nem vigasz. Mindent elölről kell 
kezdeni. Újra meg kell harcolni a fenyegetett
séggel. A megküzdés bizonyítéka a Szent Tűz
özön regéje. Hatalmas emberi tett. Ismét 
Juhász naiv mentalitásának bizonyítéka, meg
alkotja új szókatedrálisát: nincs közben tekin
tettel semmi másra.
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Már korábban is kísértésnek látszott törek
vése, hogy meg kellett szegnie kultúránk egyik 
alaptörvényét, a görögöktől átöröklött ember- 
arányúságot. Kilépett az emberi méretek szfé
rájából, a mese legkisebb királyfiaként, hamu
ban sült pogácsával a tarisznyájában elindult, 
megkereste a tizenkét fejű sárkányt és megölte. 
Most meg a huszonnégy fejű ellen indult meg
küzdeni.

Mi történik, ha a vész elkövetkezik? A szent 
tűzözön után csak a szent tűz marad. S ren
geteg idő — végtelen — múlhatik el, mig ismét 
lehetővé válik e kis bolygón a mostanihoz 
hasonlatos élet. S a fémtokba zárt menekülés, 
az új Noé-bárka nem negyven napig reng majd 
a vízen, de végtelen időkig kerenghet az űrben. 
A fémtokba zárt ember vihet magával mintát, 
emléket az élet megannyi változatából,

de lesz e Föld, ahová a magokat bevessük,
szent talaj,

ahol a vadakat eleresszük, víz, amibe a víz
vadait vessük,

levegő, ahol a bogarak, madarak, emlős
madarak, lepkék, 

rovarok, szent, szent, szent lobogással re
mélni kezdenek? 

Az új özön, a tűzözön, hiába találja meg a maga 
Noéját, nem lesz majd hol annak árva fejét 
lehajtania. Juhász roppant erőfeszítéssel életre 
hívott látomásözöne azt bizonyítja, abszurd az 
atomhalál, lehetetlen ilyen megoldását válasz
tani az emberi társulás problémáinak. Mert 
akkor a szent Föld hal meg, lesz izzó Égitest- 
Hulla. Tűzhalott Egyetlen Szerelmünk.

Juhász anyagmítosza egyszer már megoldotta 
a lehetetlent. A homogén és oszthatatlan anyag 
képes volt a mítosz dualizmusában egzisztálni, 
a föld felcsinált kisanya lett a tejúton. S minél 
fenyegetettebb ez a föld, annál közelebb kerül 
az antropomorfhoz. Minél inkább lehetséges 
elszakadnunk tőle, annál érzékletesebb élmény 
számunkra: az űrben kalandozó ember felis
meri, mégis csak légkörén belül van otthon.

Ilyen érzékenység tesz alkalmassá minket 
befogadni a monstrum Gyermekdalokat is. 
A pszichologizáló esztéta kifogásolja a Juhász
vers minden határon túlra terjedtségét. Az 
élményesztétika szerint itt már képtelen az 
olvasó apercipiálni. De képesek vagyunk-e a 
költő teljesítőképességéig tornászni magunkat? 
Tudunk vajon annyira kétségbeesni, mint 
Juhász? Vagy inkább: hajlandók vagyunk-e 
véle elutazni oly kies magasságba, honnan 
áttekinthető a vers kiterjedtsége ? Minden ezen 
múlik, az azonosulási készségen.

A Juhász-látomás monstruozitása témájának

montsrumszerűsége. — Mert ha bekövetkezik 
a tűzözön, megmaradhat, illetve kifejlődhetik 
az új biológiai feltételek között valamely 
buta-bonyolult és szörnyeteg életszerkezet. Egy 
félig kő, féig hús kreatúra, egy anyag-élet-kép- 
telenség. A gyermekdaloknak, e minden hatá
ron túláradt siratóéneknek ez a szörnyeteg a 
lírai hőse. S mi történik vele, ha valahonnan, 
sejtjei legmélyéről talán, meghallja a gyermek
dalt, az ártatlant, a kristálytisztát? A véletlen 
fennmaradt, és tisztára törvénytelenül működő 
magnetofonszalagjáról hallatszik az ének, a 
gyermekdal ott, a versben, s a költő leírja 
nekünk a drámát. Mi történik a szörnyeteggel ?

Ebben az énekben — a gyermekdalokban—- 
Juhász mindent kockára vet. Ennek a szörnye
tegnek mozgástér kell, ezt a kiterjedtséget 
körüljárni, leírni idő és terjedelem kell. Anyagi 
mivoltát közvetlen érzékeltetni — hatalmas 
nyelvi anyag kell, buta bonyolultságát, ször- 
nyetegségét megérzékíteni—monotónia, mániá
kus ismétlés szükséges. A felidézés roppant 
kiterjedtségének ódiumát vállalva, az anyag
szerűséget nyelvileg közvetlen mintázva Juhász 
oly kihívást kockáztat meg az olvasóval szem
ben, amilyet művész partnerével tenni még 
alig merészelt. Juhász udvariatlan művész. De 
van-e értelme itt udvariasságot emlegetni?! 
Tiszteljétek a szövegeket! Ezt sugalmazza a 
juhászi momentum. Olyan kor emberére kény
szeríti ezt Juhász, amelyik lassan nemcsak a 
szöveg tiszteletéről, de még az írott szóról is 
lemond a látható kép kedvéért. Ebben a kihí
vásban nyilatkozik meg a mű morális ereje. — 
Juhász is tudja, de vállalja a kihívás kockáza
tát, mert szövege a legfontosabbat ismételgeti.

E roppant ívű ének lírai hőse, a szörnyeteg — 
eszmélünk rá — maga a költő is, aki a tiszta 
dal felé tapogat! És én is behelyettesíthetem 
magam a képletbe, aki ugyancsak tapogatni 
próbálok a „tiszta dal” irányába, s ki tudja, 
esetlenségem nem tiporja-é el azt a még működő 
magnetofont, melynek szalagjáról alig hall
hatón már, de mégiscsak kérdezik fülemhez a 
dallam. Mert mindnyájan halljuk a Hangot, 
emlékszünk az ártatlanság idejére, gyermek
korunk tiszta melódiáira, de már csak tapoga
tunk a hang irányába. Mert mi is a buta-bonyo
lultság részei vagyunk, magunk is gyakran a 
szörnyetegséggel azonosak. És jaj nekünk, ha 
már nem halljuk a hangot. Akkor bekövetkez- 
hetik, mit A szent tűzözön oly plasztikusan 
vetít szemünk elé. Mert ami még nem történt 
meg, nem következett el, már megtörténhetett 
bennünk, elkövetkezhetett bensőnkben. Mint 
az egyetemes emberi psziché realitása: a ször-
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nyetegség, a torzság, a buta bonyolultság már 
itt is van. Bennünk a veszedelem, okádjuk ki 
magunkból! Mentsen meg mindnyájunkat a 
tiszta dal, az alig hallható gyermeki dallam.

Ez a hatalmas áradás, e nyelvi gátszakadás, 
fel robbanás, mint puszta fizikai és szellemi 
erőkifejtés is vigasztaló. Az önismeretért, az 
emberméltóságért van. így lesz az anyagból 
szent anyag. Meg kell babonáznunk a tűz- 
özönt, szent tüzözönné varázsolnunk, mítosszá

FEKETE ÉVA

M unkások a
(Gyarmathy Livia, Gábor Pál

Kérd számon a történelemtől az embert, s az 
embertől a történelmet. . .  Sára Sándor szavai 
szinte programatikusan foglalják össze a ma
gyar filmprogresszió ars poeticáját, emberi és 
művészi hitvallását. A történelemformáló és a 
történelem által formált ember ábrázolása, 
előtörténetünk megértése, egész progresszív 
filmművészetünk szenvedélyesen vállalt — és 
legjobb müveiben megvalósított célkitűzése.

A számonkérés pátosza hatja át azokat az 
alkotásokat is, melyekkel az elmúlt hónapok
ban jelentkeztek pályakezdő művészeink. De 
míg Sára vagy Jancsó kérdéseiket a történelem
nek teszik fel, ők a jelenhez fordulnak, s a 
múltról, a megtett útról, mindennapjaink tár
sadalmát faggatják. Vizsgálódásuk fókuszába 
a szocializmus alapkérdését állítják; azt mérik 
fel mennyire vált a munka emberi szükségletté 
az ember önmegvalósításának eszközévé. A 
szocializmus marxi hivatását kérik számon tár
sadalmunktól, az igazmondás felelősségével és 
bátorságával. Müveik egyúttal számvetést is 
jelentenek, a jelen képében kitörölhetetlenül 
benne van az elmúlt huszonöt év, a mai prob
lémák gyökerei az ötvenes évekre nyúlnak 
vissza. A konzekvens és őszinte számvetés ki
mondatlanul is egy korszak kritikája, s egyben 
pozitív leszámolás azzal a filmművészettel, 
melynek a konfliktusok eltüntetése, a valóság 
meghamisítása volt elsőrendű funkciója. Ne
héz feladat állt az induló rendezők előtt. Az 
ötvenes évek „termelési hímjeiből” a munkás
témába mélyen beleivódó hazugságtömeg örök
ségétől kellett megszabadulniuk, amikor ka
merájukkal a termelés világa felé fordultak. 
Illúziómentes, kíméletlenül őszinte szemléletre 
volt szükségük ahhoz, hogy a hazugul patetikus 
frázisok mögött felfedezzék a valóságos tar

szelídítenünk. Mondani az igét végeláthatatlan, 
hogy közelébe jussunk a tiszta dalnak, a meg
váltó szónak, a már-már feledett énekhangnak. 
Hisz ott az az ige — még a csönd előtt —, ezért 
minden erőfeszítés, ezért a mítosz harmadik 
állapota Juhásznál: az életpusztító halál legyő
zéséért.

A mítosz negyedik állapotáért. — Mert most 
az látszik a Juhász-lírában elkövetkezni.

film vásznon
és Simó Sándor alkotásairól)

talmakat. A küzdelem sikeréről, magáról a 
művészi eredményről csak akkor szólhatunk, 
ha a konkrét műveket fogjuk vallatóra. A 
legfontosabb annak a művészi magatartásnak 
az értékelése, mely vállalja korunk fő feladat 
tát: a társadalom hibáinak, látszatigazságai
nak következetes kritikáját, s ezzel együtt 
azoknak az értékeknek virtuális visszahódítá- 
sát, melyek megvalósítása a szocializmus tör
ténelmi hivatása.

Ez a valóságfeltáró szenvedély teszi doku
mentumértékűvé a filmekből kirajzolódó képet. 
A rendezők, a provinciális gazdasági viszo
nyokból, a torz termelési struktúrából adódó 
kedvezőtlen munkafeltételek, s az ennek követ
kezményeképpen labilissá váló — s csak nehéz 
küzdelmek árán megőrizhető — munkamorál 
bemutatásával valóban a legsúlyosabb kérdé
sekre hívják fel a figyelmet. Ebben van e filmek 
politikai jelentősége: a napjainkra égetően ak
tuálissá vált gazdasági problémák emberi kö
vetkezményeit fogalmazzák meg, ezzel a prob
lémák komoly végiggondolását követelik, s 
valóságos megoldását sürgetik.

Bár a dokumentatív tartalom formailag is 
dokumentumfilm készítésére inspirálná a ren
dezőt, elsőfilmeseink mégis más utat válasz
tottak. A cinema vérité, a filmgroteszk, vagy 
éppen a bűnügyi film eszközeit felhasználva 
három különböző, dokumentáris ihletésű já
tékfilmstílus megteremtését kísérelték meg.

Ha ebből a formát megújító törekvésből in
dulunk ki, kétségtelen, hogy a leginkább ha
gyományos keretek között Gábor Pál filmje, a 
Tiltott terület mozog. A film a krimidramatur
gia jól ismert alapképletének megfelelően bonyo
lódik. (A cselekmény a szerencsétlenség — a 
Ruggyantagyári tüzeset — bemutatásával kez

353*



dődik, a továbbiakban ennek okait igyekszik 
felderíteni a nyomozás. A hivatalos nyomozás
sal párhuzamosan az egyik gyanúsított is keres 
valakit. A két szál állandóan érintkezik egy
mással, míg végül összekapcsolódva lezárul: 
a nyomozás megtalálja az áldozatot, és letar
tóztatja a gyanúsítottat.) A krimidramaturgiá
ban azonban egy társadalmi bűnügy bontako
zik ki, melynek gyűjtőlencséjében felismerhe
tővé válnak a kedvezőtlen munkafeltételekből 
fakadó munkamorál súlyos problémái. A film 
kompozíciója szervesen nő ki a tartalomból; 
a gyári szerencsétlenség az az esemény, amely 
katalizálja a hétköznapok szürkeségében ész
revétlenül maradó konfliktusokat, s a nyomozás 
bontja ki az emberi magatartások mozgatórugó
it, tárja fel a segédmunkástól a főmérnökig a 
gyári hierarchia stációin álló emberek helyze
tét. Vagyis a „bűnügyi dramaturgia” mozgást 
hoz be egy statikus világba, az anyag belső 
rendező elvévé válik, a nyomozás folyamata 
nem egy külsőleges feszültségteremtő eszköz, 
hanem a valóság felfedezésének útja.

Ezen az úton az első — s mindvégig a leg
megdöbbentőbb — élmény, hogy hiányoznak 
a valóságos emberi kapcsolatok. A dermesztő 
idegenség a munkások magázódásában, a csak 
legszükségesebbre szorítkozó, távolságtartó dia
lógusokban, a főmérnök úr és a beosztottak 
hangsúlyozottan hivatalos viszonyában, a má
sik ember iránti érdeklődés teljes hiányát tük
rözi. A közöny, az érdektelenség le nem tom
pítható vezérszólamként hangzik fel az embe
rek vallomásaiban. A beosztottja magánéleté
nek ismeretét visszautasító főmérnök, a bürok
rácia és az adminisztráció sáncai mögé mene
külő hivatalnoknő, az utasításokat gondolko
dás nélkül teljesítő, s az ügyésznek a munkás
öntudatra hivatkozó munkás mintha mind 
valamilyen végzetes tudathasadásban szenved
nének, melynek révén — a film egyik szereplő
jének sokatmondó szavaival élve — „a munka 
frontján helytálló öntudatos dolgozó” mögött 
eltűnik az ember.

Az emberi kapcsolatok elsorvadásának for
rását a nyomozás a dolgozók munkaviszonyai
ban találja meg. A felemás módon modernizált 
munkafeltételeket a munkásnak kell veszélyes 
és nehéz munkával „kijavítani” , a hiányosan 
munkába állított legmodernebb gépet csak a 
legprimitívebb munka igénybevételével lehet 
működtetni. Ilyen körülmények között joggal 
érzi a munkás munkáját értelmetlennek, érték
telennek. S ha a munkának nincsen méltósága, 
szétfoszlik az emberi méltóság, eltűnik az em
berek önbecsülése, s vele együtt a másik ember

iránti tisztelet. A film a központi munkásfigura 
sorsában érzékelteti a legsúlyosabb következ
ményt : az, aki szót emel a munkás védelmében, 
egyedül marad, mert nemcsak a kontroll nélkül 
önkényeskedő vezetés minősíti a beleszólás igé
nyét izgágaságnak — s torolja meg alacsonyabb 
pozícióba helyezéssel —, hanem a munkások 
maguk is elfogadják azt a fordított értékrend- 
szert, melynek csúcsán a gondolkodás nélküli 
feltétlen engedelmeskedés áll.

A valóságos helyzetre rádöbbenő ügyész — 
éppen csak jelzett-lelkiismereti drámájában 
fogalmazza meg a rendező, hogy ilyen szituá
cióban az emberi felelősség tartalmatlan frá
zissá degradálódik, s a felelősségre vonás, egy 
láncszem kiemelése a felelőtlenségek láncola
tából, jogilag elkerülhetetlen, de emberileg ne
hezen indokolható.

A film a komor, rembrandti képekkel, a 
rendkívül kifejező premier plánokkal, vagy 
például a gyár udvarán csákányozó munkások 
között lépésben haladó fekete kocsisort be
mutató képsorral, olyan atmoszférát teremt, 
mely szuggerálja a változtatás igényét, meg
követeli a tanulság kimondását: csak a mun
kásdemokrácia megvalósításával párosuló, kö
vetkezetesen végrehajtott gazdasági reform te
remtheti meg a munka új becsületét, az emberi 
méltóság bázisát.

Az atmoszferikus egység csak egy területen, 
a főhős magánéletének rajzában törik meg. 
Gábor Pál a termelés világának ábrázolásakor 
kitűnő típusokat teremt. A körülményekre 
különböző emberi válaszokat adó munkásfi
gurák — a skála a határozott etikai tartástól, 
a teljes emberi elaljasodásig terjed —, a sze
rencsétlenségében már-már embertelenné váló 
liftesasszony alakja, a kapott feladatot mindig 
korrektül teljesítő, de az önálló véleményal
kotás jogáról önként lemondó főmérnök teljes 
karaktereket jelenítenek meg. A rendező — és 
az író Vészi Endre — emberformáló ereje egye
dül a feleség alakjához nem volt elégséges. A 
házasság, a magánélet képe ennek az erőteljes, 
határozott kontúrokkal megrajzolt műnek az 
egyetlen halvány színfoltja.

Az Ismeri a szandi-mandit ? már címével jel
zi, hogy más úton kísérletezik, mint a Tiltott 
terület. A különbség első látásra szembeötlő; 
míg Gábor Pál filmjében a fekete-fehér ábrá
zolás az atmoszféra megteremtésének elenged
hetetlen eszköze, a „szandi-mandiban” meg
jelenő vegyigyár a legkülönbözőbb színekben 
tobzódik. Ha nem érjük be azzal a magyarázat
tal, hogy a színek alkalmazásának fő motívuma 
a kelendőség — és jelentős alkotó esetében
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ezt nem tehetjük —, akkor a színek felhaszná
lásából a művészi szándékra, az ábrázolásmód 
sajátosságaira következtethetünk. A szín a 
modern nyugat-európai filmművészetben első
sorban a technicizált világ lenyűgöző tökéle
tességének és teljes embertelenségének kifeje
zője. Itt is jelen van ez a funkció, csak sajátosan 
módosult formában. A szupermodern gyár, 
ami a nyugati nagyvárosokban megszokott, 
mindennapi realitás, a „szandi-mandi” gyár
telepén kicsit valószínűtlen, irreális, nem min
dennapi. A színek így, egy részleteiben konk
rét, egészében mégis stilizált világot keltenek 
életre. A provinciális és a szupermodern, a pri
mitív és az automatizált él együtt ebben a vi
lágban. Ugyanaz a kettősség, mint a Tiltott 
terület üzemében, csak a végletekig eltúlozva, 
a groteszkségig kiélezve. Ami ott, a maga 
„földhözragadt realitásában” (Gábor Pál) tra
gédia forrása, itt egy kegyetlenül groteszk jele
netben szinte meseszerűen oldódik meg; a tűz 
megfékezésére a tűzoltó csöveket a kukából 
szedik elő, az ügyetlen, komikus küzdelem 
diadalmasan fejeződik be azzal, hogy a robba
nóanyag ömlését egy nagy parafa dugóval si
kerül megakadályozniuk.

A groteszk, stilizált ábrázolásmódban ugyan
azok a társadalmi problémák fogalmazódnak 
meg: a munka nem alkotó tevékenység, nem 
biztosítja az ember számára az önmegvalósí
tást. A munkaerő és a gép fejlettsége között 
óriási szakadék tátong, a munkás nem ura a 
gépnek, működése már-már irracionális szá
mára; a film egyik kitűnő jelenetében a gép 
„megőrül”, s kezelője úgy javítja meg, hogy a 
kalapját rárakja. A munkában értelmet nem 
lelő, a munkahelyen unatkozó ember a játék
ban találja meg az önkifejezést. A rendező kí
méletlen komikummal mutatja be, hogyan 
válik a hobby a legfontosabb élettartalommá, 
mindent hátérbe szorító életkérdéssé. A hajó
modellező verseny nagystílű provincialitása, 
a külvárosi zenekar előadásában szandi-man- 
dira magyarosított angol táncszám telibe találó 
jellemzése ennek a világnak. A film legjobb 
jelenetei azok, amelyekben maradéktalanul 
érvényesül a rendező groteszk szemlélete. Ki
tűnő figurák születnek ebből a látásmódból. 
A diáklány apja, aki szabad idejében szobrokat 
készít, agyagba formálja kedvenc futballcsapa
tát, a „szédítő” külsejű és modorú külvárosi 
Don Juan, a hajómodellezés szenvedélyétől 
megszállottan, tétován lézengő főmérnök, az 
alkotók igazi remeklései. Amikor „megsajnál
ja” hőseit, hangjába őszintétlen szentimenta- 
lizmus keveredik, s így a „rossz életű” munkás

lány sorsának bonyolításába, a diáklány a 
mikrofonba véletlenül elmondott számon kérő 
szavaiba belopózik a sematikus szemlélet. Jó
részt ennek a szemléleti kettősségnek a szám
lájára írható a kompozíció s az atmoszféra 
egyenetlensége. Ugyanakkor nem szabad fi
gyelmen kívül hagyni azt, hogy ennek a film
stílusnak centrális problémája: egységes kom
pozíció megteremtése összefüggő cselekmény 
nélkül. A Gyarmathy—Böszörményi alkotó
páros helyzetét nehézzé tette az is, hogy nálunk 
ez a stílus teljesen gyökértelen. A groteszk ábrá
zolásmód művészi hagyományaiban bővelkedő 
cseh film (Gondoljunk például a közelmúltban 
nálunk is bemutatott A legszebb kor című Pa- 
pousek-filmre) úgy tudja komponálni a műve
ket, hogy bár nem történik más, mint a szoká
sos mindennapi események, a feszültség mégis 
állandó. Az Ismeri a szandi-mandit? egy ná
lunk még járatlan, de sok lehetőséget ígérő úton 
teszi meg az első lépéseket, s ha ezek a lépések 
még kicsit bizonytalanok is, a kezdeményezők 
kockázatvállaló bátorságáról tanúskodnak.

A közös kérdésre: mennyire érték társadal
munkban a munka? Sírná Sándor az értelmiség 
lehetőségeinek és magatartásának bemutatásá
val válaszol. A Szemüvegesek középpontjában 
egy fiatal építészmérnök értelmes, hasznos 
munkáért folytatott küzdelme áll. A fiatal ér
telmiségiek általános problémájával áll szem
ben, az egyetem elvégzése után évekig nem kap 
komoly feladatot, nem végezhet tudásának, 
ambícióinak és társadalmi hivatásának meg
felelő munkát. — Ki kell várni, amíg rád kerül 
a sor — mondják az idősebbek, de Simó meg
kérdőjelezi ennek a gyakorlatnak a jogosságát, 
sőt a társadalmi hasznosságát is. Helyes az elv, 
hogy a feladat nagysága a pozíciótól függ, 
ha a pozíció a tehetség függvénye. A való
ság azonban az, hogy nem a kezdeménye
zőkészség, az önállóság kap zöld utat, ha
nem a sohasem kockáztató, jó középszerű
ség. Ehhez a belátáshoz Simó nem a szo
kásos olcsó moralizálás után jut el — a 
tehetséget mindig elnyomják, csak megalkuvás
sal lehet érvényesülni stb. —, hanem úgy, 
hogy megvizsgálja, milyen tényezők hatnak 
egy konkrét feladat végrehajtásában, mennyi
ben segítik, illetve gátolják az embert a munka 
optimális elvégzésében. A fiatal mérnököt — 
mivel főnöke nem vállalja a munkát — két 
év után egy lakóház tervezésével bízzák meg. 
Örül, mert a feladat megoldásában végre hasz
nosíthatja tudását, megvalósíthatja elképzelé
seit. Olyan épületet tervez, amely korszerű és 
kényelmes, kamatoztatja a modern építészet
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eredményeit, fejleszti az emberek lakáskultú
ráját. A terv megvalósításába azonban más, 
nem mellőzhető szempontok is beleszólnak. 
Azelső, amibe beleütközik, a korlátozott anyagi 
lehetőség fala. Simó világosan látja, hogy ez 
valóban olyan tényező, amitől nem lehet el
tekinteni, ugyanakkor azt is érzékelteti, hogy 
a kezdeményezéstől, kockázatvállalástól meg
riadó tunyaság is a gazdaságosság jelszavával 
takarózik. A főhős érthető türelmetlenséggel 
csak az utóbbit látja, nem ismeri el az érvekben 
meglevő részigazságot, teljes erővel tiltakozik 
az elmaradottságot konzerváló szemlélet ellen. 
A munkájával alkotni és használni akaró fiatal 
mérnök türelmetlensége érzéketlenséggé válik, 
mikor a második akadállyal, az emberek telje
sen jogos szociális igényeivel találja magát 
szembe. Az új lakók — egy kitűnő cinema véri
té jelenetben-elmondják, hogy az új lakóte
lepen csak lakni lehet, élni nem. Az új ház 
helyett parkot és játszóteret, mozit és óvodát 
szeretnének. A mérnök nem veszi észre, hogy 
az emberek sután, ügyetlenül azt az igényt fogal
mazzák meg, ami munkájának célja és értelme, 
emberhez méltó környezetet, emberszabású 
világot követelnek.

A rendező mély emberismeretéről tanúsko
dik Walkó mérnök alakjának megformálása. 
Walkó emberi reakciói az érzéketlenség és a 
megértés, vagy — ahogy a film végén felesége 
megfogalmazza — a düh és a megbocsátás 
között hullámzanak. A provincializmusból, a 
nyomorúságból kinövő tunyaság, önzés kicsi
nyesség haragra készteti, de utána megbocsát, 
mert tudja, hogy csak a körülményekkel és az 
emberekkel való számotvetés lehet a körülmé
nyeket és az embereket átformáló cselekvés

alapja. Az indulatoknak és az okos érzelmek
nek ez az állandó párharca leggazdagabban a 
főhős saját lakáskálváriájában bontakozik ki, 
abban a keserű küzdelemben, amit a szegény
ség, a nélkülözés jogán kíméletlen elszántsággal 
mindent magának követelő vasutassal vív.

A film a fiatal építészmérnök magatartásá
ban a progresszív értelmiség életvitelét mutatja 
be: az elvesztett reményt mindennap vissza
hódító tevékenységet, az állandó küzdelmet az 
idővel, annak tudatában, hogy a világ a leg- 
feszítettebb munka eredményeként is csak 
nagyon lassan lép előre. Simó nagyon őszintén 
és egyszerűen ábrázolja, hogy az emberi kap
csolatok, a szerelem ennek a reménytelen „vi
lágmegváltó” küzdelemnek a talaján születnek 
meg. Neki sikerül az, ami eddig fehér folt volt 
a magyar filmművészet térképén: igaz módon 
ábrázolja hősei magánéletét.

Az új játékfilmstílus megteremtéséért foly
tatott küzdelem ebben az esetben maradéktalan 
művészi sikerrel végződött. A rendező azáltal, 
hogy egy problémára koncentrál, és annak 
minden vonatkozását rendkívül differenciáltan 
feltárja, laza, de mégis egységes kompozíció
ban tudja felépíteni a cselekményt, amelybe 
teljes természetességgel épül bele a cinema véri
té, vagy a cselekmény egyes mozzanatait értel
mező, ellenpontozó felirat.

A különböző művészi eredmény megállapí
tása nem jelent értékhierarchiát. S nemcsak 
azért, mert mind a három esetben jelentős 
művészi kezdeményezésekről van szó, hanem 
mert a filmek elsődleges értéke az a politikai 
aktivitásigény, amely a „bensőből vezérelt” 
szocialista elkötelezettség bátorságával és fe
lelősségével vállalja mai társadalmunk élet
kérdéseinek megfogalmazását.

A “K egyetlen  sz e r e le m é r ő l
Gyönyörű

é s  e s z e v e s z e t t  világ
A 20-as évek szovjet-orosz prózája különleges 
helyet foglal el a szovjet irodalom történetében. 
Ezekre az évekre esik tulajdonképpen a szovjet 
irodalom kialakulása, ekkor kerül sor egy

minőségileg új irodalom alapjainak lerakására. 
És ez a fiatal irodalom, amely „alig nőtt ki a 
pólyából” , nemcsak hogy rögtön elfoglalta 
helyét a világ legfejlettebb irodalmainak sorá
ban, hanem újításaival követendő példát is 
mutatott. Ezért van az, hogy a szovjet irodalmat 
jól ismerő olvasó az utóbbi évek (sőt évtize
dek) „divatosnak”, „modernnek”, „újdon-
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Ságnak” kikiáltott jelenségei közül nem is egyet 
minden nehézség nélkül fellelhet a 20-as évek 
szovjet irodalmában. (Egyébként a képzőmű
vészeti irányzatokkal kapcsolatban is ugyanez a 
helyzet.)

Ez a körülmény még inkább megnehezítette a 
„Kegyetlen szerelem” c. kétkötetes szovjet 
elbeszélésgyűjtemény összeállítójának amúgy 
sem könnyű feladatát. Hiszen úgy bemutatni 
50 írót egy-egy elbeszélésük tükrében, hogy a 
kiválasztott elbeszélések mindegyike méltón 
reprezentálja szerzőik egyéni hajlamait, és 
ugyanakkor együttesen teljes képet adjanak az 
adott kor sokszínű irodalmáról — már magá
ban is bonyolult feladat. Meg lehet állapítani, 
hogy a kétkötetes antológia összeállítója, 
Varga Mihály és az utószó írója, Elbert János 
végeredményben megbirkóznak az előttük álló 
nehézségekkel.

A „Kegyetlen szerelem” lapjain elvonultak 
előttünk a 20-as évek legkülönbözőbb irodalmi 
irányzatainak képviselői a klasszikus realiz
mustól, naturalizmustól és romantikától 
kezdve egészen a legújabb stílusáramlatokig.

Az országon végigvonuló forradalmi vihar 
nem hagyta érintetlenül az emberi élet egyet
len oldalát sem. Lev Tolsztoj szavai — „Min
den felfordult, és várja, hogy újra a helyére 
kerüljön” — teljes joggal alkalmazhatók nem
csak a 20-as évek Szovjet-Oroszországában 
kialakult helyzet illusztrálására, hanem ezen 
időszak irodalmának jellemzésére is. Iszaak 
Babel neonaturalizmusa és Alekszandr Grin 
egzotikus romantikája, Dosztojevszkij kritikai 
realizmusa, amely Gorkij, Leonyid Leonov és 
— bármilyen furcsa is — Vszevolod Ivanov 
művészetében él tovább, és Ivan Katajev 
„új humanizmusa”, Andrej Platonov pszicho- 
logizmusa és Mihail Bulgakov, valamint Jurij 
Tinyanov szatirikus-groteszk stílusa—ez mind
mind a 20-as évek irodalmának szerves alkotó
része. Varga Mihálynak sikerült a szovjet 
irodalomnak ezt a színpompás gazdagságát 
bemutatni, bár az „egy író — egy elbeszélés” 
szerkesztési elve könnyen a perspektívák szem 
elöl tévesztéséhez vezethet, és azt a benyomást 
keltheti az olvasóban, mintha Valerija Gera- 
szimova és Pantyelejmon Romanov is olyan 
jelentős író lenne, mint Mihail Prisvin vagy 
Artyom Veszjolij.

Hasonló antológiák összeállításánál álta
lában természetesnek tűnik a maximális objek
tivitásra való törekvés. Ez a dicséretes igye
kezet azonban gyakran visszájára fordul, és 
maximális szubjektivitásba csap át. A kezünk
ben levő kiadás néhány részlete is, sajnos, erre

enged következtetni. Érthető, hogy az össze
állító a kötetben szereplő írók tehetségét sze
rette volna új megvilágításban bemutatni, de ez 
a célkitűzés csak akkor valósulhatna meg mara
déktalanul, ha a magyar olvasók ugyanolyan 
jól ismernék ezeket az írókat, mint a magyar 
irodalom nagyjait. A helyzet azonban koránt
sem ilyen rózsás, és ezért föltétlenül szóvá 
kell tennünk, hogy nem minden esetben 
sikerült az íróra leginkább jellemző elbeszélést 
kiválasztani. Ilyen kevésbé szerencsés választás
nak tartom Vszevolod Ivanov „В. M. Manyi- 
kov és az alkalmzottja, Grisa” c. novelláját; 
Borisz Lavrenyov „Mariná” -ját (amely nyil
vánvalóan Kuprin „Boszorkány” c. elbeszé
lésének nagyon gyenge utánzata, holott Lavre
nyov írt kitűnő novellákat is); valamint Alek
szandr Grin nem túlságosan jó  elbeszélését, 
„A vadon szívé”-t.

Véleményem szerint semmi sem indokolja 
azt, hogy Valerija Geraszimova rendkívül 
primitív elbeszélése, „A távoli rokon” szerepel
jen ebben a gyűjteményben, amely egyébként 
méltón formálhat jogot a „Szovjet novella 
gyöngyszemei” elnevezésre.

Rögtön szembetűnik, hogy az összeállító 
nagyszerűen ismeri a szovjet irodalmat és a 
20-as évek minden irodalmi (és nem irodalmi) 
problémáját. Paradox módon éppen ez a 
ragyogó tájékozottság zavarja néha elképzelé
seinek valóra váltásában. Közismert, hogy 
minden irodalomban vannak olyan müvek, 
amelyek az aktuális, konkrét napi események
hez kapcsolódtak, és saját korukban kétség
kívül érdeklődésre tarthattak igényt, de az 
idők kritikáját már nem tudták kiállani. Éppen 
ezért furcsa, hogy Prisvin, Paszternák, Tinya
nov, Solohov, Tolsztoj és Zoscsenko elbe
szélései mellett ott található Pantyelejmon 
Romanov „Egy szál virág nélkül” c. „alkotása” 
is. Közvetlenül a forradalom után a proletár 
(és nem csak a proletár) ifjúság körében 
lenéző megvetéssel kezelték a régi életforma 
ún. kötöttségeit. Tisztelettudónak, intim hely
zetekben tapintatosnak lenni, nyakkendőt 
kötni, leányoknak virágot ajándékozni már 
„idejétmúlt kispolgári csökevénynek” számí
tott. A viselkedésről élénk vita folyt az ifjú
sági klubokban, az újságok hasábjain, és mi 
sem természetesebb annál, mint hogy ez a 
probléma kifejezést nyert az irodalomban is.

És nemcsak Pantyelejmon Romanov elbe
széléseiben, hanem Venyiamin Kaverin regé
nyeiben, Alekszej Tolsztoj novelláiban is. 
Jóformán alig van olyan prózaíró, akinek 
műveiben ez a téma ne szerepelne. Pantyelej-
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mon Romanov szintén ezt a kérdéskört bon
colgatja, csakhogy az ő elbeszélései mindig is 
tiszavirág életűek voltak, és sohasem tudtak 
felülemelkedni a boulevard-irodalom színvo
nalán. Ezért Romanov neve ebben a kötetben 
olyan kirívó, mintha „А XX. századi magyar 
költészet gyöngyszemei”-t tartalmazó antoló
giában Ady Endre, JuhászGyula, Babits Mihály 
és József Attila egy-egy verse mellett ott talál
nánk Szabolcska Mihály „Emlék” c. versét is.

Biztosan lesznek olyanok, akik szubjektív
nak tartják ezeket a megállapításokat, bár én 
szintén teljes objektivitásra törekszem, és 
éppen ezért nem hagyhatom szó nélkül azt az 
elvi tévedést, hogy „A húszas évek szovjet 
prózájá”-t reprezentáló kötetbe bekerült Jev- 
genyij Zamjatyiv „Barlang” c. elbeszélése. 
Ha a gyűjtemény címe „Orosz próza” vagy 
„Orosz novella” lenne, akkor senki sem ütközne 
meg azon, hogy megtalálja benne Jevgenyij 
Zamjatyin nevét. Zamjatyin művészetének 
néhány vonása (stilizáltság, ornamentaliz- 
mus) bizonyos mértékig hatással volt a „Szera- 
pion testvérek” irodalmi csoportjára, azon
ban az 1920-ban íródott „Barlang” csak 
Zamjatyinnak a forradalomtól való meg
rettenését juttatja kifejezésre, és ez az oka 
annak, hogy nem volt a húszas években 
egyetlen olyan író sem, aki közösséget vállalt 
volna ezzel az elbeszéléssel.

Legalább ugyanilyen meghökkentő a 20-as 
évek novellistáinak sorában az elsősorban 
költőként ismert Pjotr Oresin és Szergej Klics- 
kov nevét látni akkor, amikor Vaszilij Grossz- 
manról például említés sem történik.

Bizonyára lesznek, akik ezekért a megjegy
zésekért szőrszálhasogatónak neveznek, de ha 
egy gyűjtemény — mint ez is — azt a célt 
tűzi ki maga elé, hogy a forradalom utáni 
Szovjet-Oroszország széles panorámájával is
mertesse az olvasót, akkor, véleményem sze
rint, szükségtelen középszerű, jelentéktelen 
írók szerepeltetése.

A kötetek kiállítása nagyon szép, a szer
kesztők a korszak szovjet grafikájának leg
jobb alkotásait használták fel. Szemmel lát
ható, hogy a plakátok, metszetek, rézkarcok 
egy meghatározott terv szerint helyezkednek el 
a könyvben. Némelyikük még az egyes elbe
szélések illusztrációjaként is remekül megállja a 
helyét. Azonban ezek a grafikák nem illusztrá
ciónak készültek, hanem önálló műalkotások, 
amelyeknek létrejöttét különböző okok vál
tották ki és a maguk idejében mindegyiknek 
megvolt a címe is. Erről azonban a gyűjte
mény összeállítója érdekes módon gyakran

megfeledkezik, bár azt, hogy milyen eljárással 
készült a grafika (tusrajz, tollrajz, fametszet 
stb.) egyetlen egyszer sem mulasztja el meg
jegyezni. Ez azután néha bosszantó félreérté
sekre ad lehetőséget, mint például D. Moor 
plakátja esetében (I. köt. 453. old.), amelyet az 
olvasó nyugodtan nézhet illusztrációnak Lev 
Lune elbeszéléséhez, annak ellenére, hogy ez a 
rendkívül kifejező plakát — a címe: „Segít
ség” — az éhező Volga-vidék megsegítésére 
rendezett gyűjtés alkalmából keletkezett. Ért
hetetlen, hogy a szerkesztők miért nem tar
tották fontosnak közölni, hogy Ju. Annenkov 
rajzai (I. köt. 458. old.; II. köt. 245. old.) 
Biok „Tizenketten” c. poémáját illusztrálják, 
azt a költeményt, amely ugyanazt a korszakot, 
ugyanazokat az eseményeket ábrázolja, mint a 
gyűjtemény sok elbeszélése.

Az antológia összeállítója, az utószó írója 
és az „Életrajzi jegyzetek” szerzői olyan embe
rek, akik már eddig is sokat tettek Magyar- 
országon a szovjet irodalom népszerűsítése 
érdekében. Ezért különösen bántó, amikor 
kisebb pontatlanságok rontják a kötetekről 
kialakított jó  véleményt.

Az elbeszélések címe (igen helyesen) magya
rul és oroszul is meg van adva. Csakhogy Ilf és 
Petrov híres elbeszélésének, a „Hogyan szüle
tett Robinson” (I. kötet 201. old.)-nak a címe 
oroszul: „К ак szozdavalszja Robinzon”, és 
nem „Как rogyilszja”. Nyikolaj Ognyev 
elbeszélése, „A  köztársaság krumplilevese” 
(I. kötet 545. 1.) oroszul: „Scsi reszpubliki” , 
vagyis „A köztársaság káposztalevese”, és az 
elbeszélésben is káposztalevesről van szó. 
Klicskov „Erdei malom” c. elbeszélésében, 
amely a „Csertuninói korsó” c. ciklusból való 
(I. kötet 368. old.), „Krasznaja Gorka” nem 
egy falu neve, hanem egyházi ünnep.

Az „Életrajzi jegyzetekében a Bulgakov- 
ról szóló megjegyzésben azt olvassuk, hogy a 
„ . . .  Moliére-tragédia (1932), valamint a köl
tő és a népellenes hatalom konfliktusát megra
gadó Puskin-tragédia (1935) — néhány napig 
voltak csak műsoron . . . ” (II. kötet 554. old.) 
Ez a megállapítás csak a Moliére-tragédiára 
vonatkozóan érvényes, hiszen Bulgakov „Utol
só napok (Puskin)” (Poszlednyie dnyi) c. 
darabját a Művész Színházban (MHAT) 15 
éven keresztül játszották, és még 1951-ben is 
szerepelt a színház repertoárjában.

Ha figyelembe vesszük, hogy a gyűjteményt 
nemcsak az orosz nyelv ismerői számára ad
ták ki (hiszen ezeknek van rá legkevésbé szüksé
gük), akkor érthetetlen, hogy az „Életrajzi jegy
zetekében egyes művek címe magyarul,
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másoké oroszul szerepel, magyar átírásban. 
Természetesen ki lehet találni, hogy az oroszul 
megadott címek valószínűleg eddig még ma
gyarra nem fordított müvek címei. De hogy
néz ki ez a m ondat:........háborús emlékeit a
Berlin eleste című regényében, önéletrajza foly- 
bentatását Mi igyom v Indiju című regényé- 
dolgozza fel” (II.kötet 562.old.). Vagy: „Grav- 
jurau a gyérévé” című elbeszélésseé „Leszámo
lás” cimü drámája . . .  (II. kötet 567. old.)

Befejezésül még csak annyit szeretnék hoz
záfűzni, hogy ezek a kritikus megjegyzések 
egyáltalán nem csökkentik azoknak az érdemét, 
akik e gyűjtemény létrehozásán fáradoztak, 
mert a „Kegyetlen szerelem” végeredményben 
nagyszerű képet nyújt a magyar olvasóközön
ségnek a forradalmi és forradalom utáni 
Oroszország „gyönyörű és eszeveszett világ”- 
áról (ahogy Andrej Platonov nevezte), és 
örvendetesen új lépést jelent azon az úton, 
amely a szovjet irodalom értékes, mind ez 
ideig kevéssé propagált eredményeinek megis
meréséhez vezet.

Ljudmilla Sargina

Minták, stílu sok , 
feladatok

Jó ideje tart a hadikommunizmus és a NEP- 
korszak irodalmának újraolvasása. Ügy lát
szik, folytatólagosan szükségünk van arra, 
hogy megidézzük a kezdetek élményeit — tanú
ként a folytatásról és megoldásról szóló érvek
hez. Modernebbnek tartjuk a húszas éveket, 
mint az utána következőket, mert a mai kér
déseinkre adandó válaszokat a forradalom és a 
polgárháború (vagy a felszabadulás és az utána 
következő évek) napjaiból eredeztetjük — s ha 
az ilyen levezetésre nincs mód, legalább vissza
képzeljük e válaszok eshetőségét arra az időre. 
A „Kegyetlen szerelem”-ben összegyűjtött 
novellák olvasása közben is különös izgalmat 
érzünk, ha felfedezhetünk egy-egy részletet, 
és palackpostát láthatunk benne. Olyan rész
letet például, mint Mihail Szlonyimszkij „Az 
Emery-gép" című elbeszélése egyik szereplő
jének, az öngyilkosságra készülő Grisának utol
só sorai, melyekben a bolsevik katona így 
magyarázza meg tettét barátjának: „össze- 
1919. A polgárháború. Főbe lőttünk, Aztán 
zúztunk, megsemmisítettünk mindent, ami 
csak a legkevésbé is emlékeztetett a régire. 
Egy ezredévet ugrottunk előre, egy évezred 
szakadéka választott el azoktól, akiket irtot

tunk. Abban az esztendőben már végképp 
nem tudtam megérteni azokat az egyszerű és 
mindennapi cselekedeteket, amelyeknek célja 
egy: minél vidámabban, minél kedélyesebben 
végigélni az életet. Én nem az ember, hanem az 
emberiség útján haladtam. Röviden szólva: 
idő és tér ellen küzdöttem, jelenné akartam 
tenni a jövőt. Ez lehetségesnek látszott azok
ban a pánikkal, zűrzavarral zsúfolt eszten
dőkben, amikor eltűnt az idő; de most meg
szűnik a pánik, az élet megint térben és időben 
mozog. És ha a teret le is lehet győzni, az időt 
nem lehet. Az életet megint ugyanazok az 
indítékok mozgatják, mint azelőtt: szerelem, 
pénz, dicsőség.” (II. k. 220. 1.) Rólunk szól ez 
az antológia?

A kérdésre egyaránt könnyű az igenlő és a 
tagadó válasz. Ma is vannak olyan történetek, 
mint amilyet Alekszandr Nyeverov írt meg a 
„Polka-mazurka” című elbeszélésében. Gurjan, 
az özvegy szántóvető felvesz szekerére egy 
városi kisasszonykát, vendégül látja, bele
bolondul, megkéri a kezét. A falu, a feleségül 
kívánkozó lányok és özvegyek kótyagosnak 
tartják Gurjant, aki viszont egyre többet 
mosakszik, tisztán tartja a házát, és még pol- 
kázni is megtanul, csak azért, hogy övé lehes
sen fuvarban szerzett szerelmese. A történés 
lehetségessége szerint viszont teljesen elavult
nak látszik Szemjon Podjacsev,, Vesszőfutás”-a. 
Ennek is parasztember a főhőse, aki egy ortho
dox ünnepnapon elégeti családja összes ikon
ját. Családját is, őt is kiközösíti a falu, édes
anyja pedig öngyilkos lesz miatta. Podjacsev 
műve mégsem tegnapibb, mint Nyeverővé. 
A novella nem jegyzőkönyv, a történetek, az 
alakok, a szituációk nem tényszerű közlésben 
vannak jelen, hanem tipikus sorsuk „időtlen
ségében”. Az „időtlenség” semmiképpen sem 
jelent „kortalanságot”. Ellenkezőleg! Az író 
a kort sűríti emberi tartalmakká, s minél jelleg
zetesebbek, igazabbak, tehát „kor”-szerűbbek 
ezek a tartalmak, annál inkább alkalmasak 
arra, hogy az időtlenség formáját hordozzák. 
A kötet legizgalmasabb novellái tehát nem 
szükségképpen azok, amelyek történéseinek 
konkrét közegei máig fennmaradtak. Újabb 
példa kínálkozik ide, Ligyija Szejfuüna „Levél” 
című elbeszélése egyetlen szereplőjének példája. 
Szjomka, a pásztorfiú, a falu kommunistája, 
sürgető, tanácsot, segítséget kérő levelet ír a 
„kedves OK(b)P elvtársak”-nak. A levélbe 
öntött portréról kiderül, hogy tulajdonosa 
tanulatlan, tapasztalatlan gyerek, aki nem bol
dogul egyedül az önmaga elé kitűzött feladat
tal. „Verekednék a szélrózsa minden irányába,
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északra, délre, keletre, nyugatra, az egész hori
zonton, de az én itteni életemben nincsen 
kivel verekedni, habár kártevőnek se szeri, se 
száma, amerre csak nézek. És ezért felkelni is 
csak egyedül tudok ellenük, egyszál magam. 
A mi falunkban semmi összeszámolni a kom
munistákat, még egy kicsi pulya is számon tart
hatja, mert az egész sejt — magam vagyok 
egyedül. És amikor eltalpalok három versz
tára a faluba, a mi proletariátusunkhoz, a kom
munista párt községi sejtjébe, ott heten van
nak, de rajtam kívül megint csak nincsen 
senki.” (II. k. 180.1.) A levél közvetlen hangja s 
a pártsajtóból és vezércikkekből megismert 
szavak és kifejezések furcsa együttese sokfajta 
asszociációra indíthat. Összevethető egy másik 
levéllel, Babel „Lovashadsereg” című regénye 
itt közölt részletében szereplő Kongyukov 
soraival. Kongyukov megölte a fehérek zsold- 
jába szegődött apját, s ezt ugyanolyan igaz 
szenvedéllyel írja meg anyjának, mint Szjomka 
a  maga levelét. Kongyukov sorsa viszont 
Solohov „A nagy családú ember” című novel
lájának révészét juttatja eszünkbe. Ez a nincs
telen doni paraszt a bolsevikokkal tartó két 
fiát kényszerült megölni, hogy életben tart
hassa otthon maradt hét gyermekét. így 
illeszkednek füzérként a történetek, így áll 
össze korképpé a két kötet.

A „Kegyetlen szerelem” történeteiben meg
írt emberek sorsára akár szinkronikus tipo
lógiát is felállíthatunk — a szituációk és meg
oldások fajtáit rendszerezendőt. Az elmúlt fél 
évszázad, az újra-újrakezdések és örökös 
újrakérdezések során minták lettek a típusokból. 
A mintákat kívülről ismerjük, unalmasságuk 
gyanúként nehezedik az eredetikre is. Azt 
sugallja, hogy már a kezdet kezdetén kész, 
pontosan felállított történelmi terv volt arra, 
hogyan egységesüljön a sokféleség, hogyan 
legyenek minták a feladatokból. Gorkij 
„Lószúnyog'-ja az idők folyamán könnyen 
átlátható, első szóra megutálandó ellenség lett, 
Katajev nagygazdája, Nyilov mintájára pedig 
sorozatban készültek „A kulákok” . A minta 
azonban nemcsak sémát jelent. Nemcsak azt, 
hogy az alak — megfosztva valószerűségének 
kötelékeitől — az előírások szempontjaiból 
táplálkozva — fogalmi vázzá csontosodik. A 
minta történelmi képződmény, a „minta”- 
alakok utóéletük során válnak ilyenekké. 
Gorkij nem szándékozott Pelagéja Nyilovná- 
ból modellt készíteni írótársai számára, azok 
közül sokan mégis „Az anyát” írták meg más
más történetekben, más-más szereplőkkel, de 
Gorkijtól megtanult vagy kölcsönvett tartal

mak szerint. A húszas évek novelláiból még 
hiányzik ez a mintaszerűség. Vajon a kísérleti 
műhelyek szaporasága, az egymással békésen 
felelgető vagy foggal-körömmel folyó állandó 
vitákban, de mégis egymás mellett élő külön- 
fajta irányzatok és iskolák miatt ? Elbert János 
bizonyára teljes joggal írja utószavában: „Csak 
éppen azt kell egyre teljesedő bizonyossággal 
látnunk, és belátnunk: a kép gazdagabb volt, 
mint amilyennek hittük — amilyennek elhi
tették velünk. Gazdagságában bonyolultabb 
is, színesebb és kínzóbb, nagyobb élményekkel 
megajándékozó és nagyobb töprengéseket 
ránk kényszerítő.” (II. k. 534.1.) Varga Mihály, 
aki nézetem szerint kitünően szerkesztette 
meg a kötetet, ő is azt hangsúlyozza, hogy az 
irodalmi irányok, az írói csoportosulások — 
RAPP, a Pereval-kör, az „útitársak”-nak 
nevezett írók és a „függetlenek” — minél 
teljesebb egybegyűjtésére törekedett — e kor 
irodalmáról alkotott szemléletünk tágítására. 
A kötet meggyőzően bizonyítja ezt a sokszínű
séget — s én még azt sem tartom hibának, 
hogy az ötven szerző között helyet kapott a 
kommersszel kacérkodó Pantyelejmon Roma
nov vagy a pesszimizmusában is ritka tehet
ségnek mutatkozó Jevgenyij Zamjatyin. A kép 
teljességéhez ők is hozzátartoznak. Sem 
Romanov, sem Zamjatyin stílusa nem üt el a 
többi „urbánusáéitól, sőt, Zamjatyin „pszi
chológiai realizmusa” modernebbül hat leg
többjükéinél. De egy döntő ponton megvan 
különbség a kötet elbeszéléseinek legjava és a 
stílusba ragadt, epigonnak tűnő „derékhad” 
között: a feladat felismerésében.

Nem könnyű leírni a feladat lényegét. A hadi- 
kommunizmus és a NEP-korszak során egyre 
többen győződtek meg arról, hogy nincsen 
részletekbe lebontható terv az emberi teljesség 
kibontakoztatásának műveleteihez. Az írók 
tehát feladatot — s nem megrendelést vagy 
határozatokat — vállalnak azzal, hogy meg
tervezik a megtervezhetetlent, létrehozzák a 
jelenben a jövő emberét, megalkotják azokat az 
eszményeket, amelyek napi sorsokból és folyó
ügyekből, Grisa és Szjomka leveléből, a tisz
tán tartott parasztházból és az ikonok elége
téséből állanak össze. A mintátlan feladatok 
felismerésében egységes volt ez az irodalom 
— s a  későbbi évtizedek nagy veszteségei nem 
az irányzatok megfogyatkozásai voltak, hanem 
az, hogy minták lettek a feladatokból, megta
nulható, másolható, kiolvasható befejezett múlt 
lett a feladatszerű jövőből.

Mai szemléletünk hajlamos arra, hogy a 
szocialista prózairodalom megrekedését, a 30-
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as éveket követő elszürkülést a stílus-pluraliz
mus megszűnésével azonosítsa. Az 50-es évek 
vége után kibontakozott egy új pluralizmus, 
melynek eredeti mintáját a 20-as évek szovjet
orosz prózájában keressük. Ügy gondoljuk, 
hogy napjaink prózai többszólamúságának vé- 
delmezése biztosíték lehet a jövőre, és bizo
nyítékul szolgálhat a 40-es — 50-es évek mono
tóniájával szemben. Ezért találkoztatjuk a mai 
fiatalokat a mai öregek fiatalkorával, ezért 
értjük meg, ha Ehrenburg emlékirataiban mo
dernebbnek érzi a „Julio Jurenito”-t azóta írt 
regényeinél, vagy ha Déry Tibor máig legjobb 
darabjának nevezi „Az óriáscsecsemő”-t. Ezért 
kerülhetnek egy antológia védett együttesébe 
olyan írók, akik saját korukban bizonyára nem 
fogadták volna el az „egység a sokféle stílus- 
ban”-jelszavát — mert ők nem stíluskérdések
ben álltak szemben —, ezért érez különleges 
örömöt, ínyenc élményt a kritika, ha egy új 
irányzatot, iskolát, csoportosulást fedezhet fel.

A stílusok egyenjogúsága azonban semmi
lyen körülmények között sem jelenthet többet 
olyan kultúrpolitikai keretnél, amelyben az 
említett feladat vállalása felvetődik. Nem ok
talan a kritika vagy egyes írók részéről a ra
gaszkodás e keret fenntartásához és megóvásá
hoz. De egyrészt félrevezető lehet, ha történeti
leg mindig csak ezt kívánjuk igazolni és doku
mentálni, másrészt magunkat is dezorientáljuk, 
ha a szocialista realista próza kibontakoztatá
sának fő feltételeként a stíluspluralizmust 
szabjuk meg. A 20-as évek orosz prózája nem

csak arról árulkodik, hogy a sokszólamúság, 
a formabőség, az irányzatok sokasága gazdag 
prózai kultúrát teremtett, hanem arról is, hogy 
a később elnémított írók közül sokan (pl. Klics- 
kov, Lunc, Pilnyak) megmaradnak irodalom- 
történeti rekvizitumok tagjainak. Müveik filosz
élményt nyújtanak, újrafelfedezésük szükség
képpen szakmai belügy marad. Az ábécá-sor- 
rendben egymást követő írók müvei tehát doku
mentálhatják a 20-as évek stíluspluralizmusát, 
de akkor azt is dokumentálniuk kell, hogy kö 
zülük melyikből lett időálló, példa s melyek 
maradnak történelmi adalékok a teljes kor
képhez. E tekintetben semmi alapunk arra, 
hogy egymás mellé soroljuk egyenrangú tag
ként Gorkijt és Lunc-ot. A „Lószúnyog” 
konfliktust szerkeszt, az „A pusztában” meg
kerüli a konfliktus egyénítését. Gorkij novel
lája az ember legbensőbb rejtekét hódítja meg, 
Lunc-é „néplélek”-ké magasítja az emberi 
szellemet. Gorkij feladattá teszi a valóságot, 
Lunc viszont feloldja.

Mintákra nincs szüksége az írónak a felad
atot azonban nem nélkülözheti. A szocialista 
irodalom követi az emberré válás modern tör
ténetét, de nem e történetét árnyaként, nem 
mintát másolva teszi ezt, hanem feladatai per- 
manenciájának felállításával. Babel, Gorkij, 
Ilf-Petrov, V. Katajev, Szejfulina e történetet 
írták meg — meglesve az embert, megtervezve 
belőle a jövőt. A feladat is így permanens: 
ameddig jelenünk eltér terveinktől, addig ak
tuális marad. Somlai Péter

Új m agyar  opera
Petrovics Emil: Bűn és bűnhődés

A zenés drámai színpad hagyományai tekintetében nem vagyunk túlságosan gazda
gok. Só't, ha szigorúan vesszük, a prózai színpad sem tartozott a legnagyobb magyar 
mesterek által kultivált műfajok közé. Márpedig e két műfaj sorsa minden látszólagos 
különbözó'ségük ellenére is többnyire összefonódik.

Erkel Ferenc operái és Bartók Béla színpadi művei között aligha fedezhetünk fel 
valóságos kontinuitást. És vajon nem tarthatjuk-e joggal szimbolikusnak, hogy 
Bartók három színpadi műve közül a dramaturgiai tekintetben legtökéletesebb
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„Csodálatos mandarin” — balett, ahol egy szó sem hangzik el? Továbbmenó'leg: 
hogy a három mű közül az egyetlen operaszerű darab, a „Kékszakállú herceg vára” 
— valójában inkább balladisztikus-epikus, mintsem drámai-operaszerű formát 
mutat. (Mondanunk sem kell, hogy mindez semmit sem von le értékébó'l!)

Az utóbbi évtizedben örvendetesen fellendült magyar opera alkotói tehát magukra 
hagyatva, lényegileg előzmények nélkül dolgoznak. Igaz ugyan, hogy a hagyomány 
önmagában véve még semmit sem old meg — ám hiánya mindenképpen kedvezőt
len. Mi következik ebből? Itt és most kell megteremtenünk a magyar opera műfaját. 
Mérhetetlenül nehéz és egyben nagyszerű feladat.

Még egyszer hangsúlyoznunk kell: nem új magyar operaremekművek kerestetnek, 
hanem a magyar opera maga. Nem zenedrámai zsenik kerestetnek, hanem a műfaj 
maga. Hogy remekművek születnek-e nálunk és alkotóik zseniálisak-e, avagy „csak” 
kitűnőek — ez jelen helyzetben nem tartozik a legfontosabb kérdések közé. Ennél 
jóval fontosabb, hogy a szerzők és műveik képesek-e a műfaj magyarországi meg
alapozására, képesek-e magadni annak kezdeti lendületét, tehát a fogalom teljes, 
zenetörténeti értelmében meg tudják-e indítani a magyar operát. Utóbbi feladat 
teljesítésére csak ízig-vérig komoly művészek vállalkozhatnak, akik ösztönösen és 
tudatosan kerülik ki a csábítva kínálkozó zsákutcákat.

M ár a „C’est la guerre” óta tudjuk, hogy Petrovics Emil muzsikája tartalmazza 
azt a „rejtelmes plusz”-t, amitől egy zene valóban színpadi zenévé válik. Nincs ember 
a földön, aki ezt a pluszt valóban meg tudná határozni, legyen bár szó klasszikus 
vagy mai mesterről. (Talán elég, ha itt Haydn és Mozart, a két nagy kor- és hon
fitárs muzsikájának nagy hasonlóságára, egyenértékűségére és zenés színpadi műveik 
hihetetlen színvonalkülönbségére utalunk.) És mégis: Petrovics muzsikája egyértel
műen a drámai színpadra termett, maga a zenébe öntött gesztus, minden gesztiku- 
láció nélkül. Mindezen felül: melódiaanyaga megfogható, nem csupán ismételt és 
fokozo tt — hanem elsősorban fejlesztett. A folyamat ezáltal szervesen jön létre, és 
törésmentesen bontakozik ki.

Éppen a zenei folyamat tekintetében érezhetjük a „Bűn és bűnhődés”-t jelentős 
előrelépésnek Petrovics kompozitorikus fejlődésében. A szinte kihívóan statikus 
téma választása — Dosztojevszkij „abszolút epikája” — már önmagában véve is 
jelzi, hogy itt a zene játssza a döntő szerepet, csakis a zene lendítheti mozgásba a 
drámát. Mindeközben Petrovics remek — és a lehetőségeken belül dinamikus — 
szövegkönyvre támaszkodhatott, amely Maár Gyula kiváló munkáját dicséri. Csu
pán közbevetőleg: a szövegkönyv egybevetése az eredetivel éppoly kevés eredménnyel 
kecsegtet, mint ahogyan Rossini „Teli Vilmos”-ához vagy Bellini „Rómeó és Júliá”- 
jához sem vezet egyenes út Shakespeare vagy Schiller drámájától. Annál fontosabb 
viszont annak nyomatékos leszögezése, hogy Petrovics mindenestül magáévá tette és 
megvalósította Dosztojevszkij éjszakai hangulatát, nyomasztó világát, alakjainak ful
dokló vergődését, gyötrelmeit — és felemelkedését. Ha már egybevetésről van szó, kije
lenthetjük, hogy éppen a kolorit- és hangulatfestésben Petrovics valóságos mes temek 
bizonyult — márpedig itt és csakis itt dől el az eredetihez való hűség vagy hűtlenség kérdése.

Petrovics és szövegkönyvírója a regény címében jelzett kettősségre koncentrált, 
ezen belül az opera mindenestül Raszkolnyikov egyéni drámája. Ez a koncepció már 
csak azért is könnyen elfogadható, mert csupán anhyiban tér el Dosztojevszkij 
eredetijétől, amennyiben az opera mint műfaj különbözik a regénytől mint műfaj
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tói. Egyszerűbben szólva: Petrovics és Dosztojevszkij különbsége nem egyéb, mint 
műfajaik különbsége. (Talán nem árt még egyszer hangsúlyoznunk, hogy itt kon
cepcióról, nem pedig esztétikai értékről van szó.) A sűrítés követelménye szükség
szerűen — mondhatnánk : automatikusan — hozza létre a polarizációt. Lehet, hogy 
Raszkolnyikov alakja az eredetiben összetettebb, bonyolultabb, lehet, hogy több 
szeretet van benne; az is lehet, hogy Szonya alakja nem ilyen felmagasztosult és 
nem ilyen megtisztító erejű Dosztojevszkijnél. De az operaműfaj felől nézve, mindez 
másodrendű kérdés. (Talán elég, ha itt Schiller és Verdi Eboli-figuráját vetjük egybe: 
Verdi erős hajlamot mutat arra, hogy egyértelműen gonosz figuraként állítsa elénk, 
szemben az eredeti „Don Carlos”-koncepcióval, amely szerint ez a fiatal nő kínból és 
kényszerből válik gonosszá.) A végsőkig bonyolult figurák előbb-utóbb szétrobbant
ják az operaformát.

Raszkolnyikov alakjának zárt egyértelműsége és egyértelmű központosítása 
tehát nem szerzői önkény, hanem műfaji követelmény. Zenei következményeit te
kintve pedig annyit jelent, hogy a teljes opera alapszíne, alaphangulata és alapanyaga 
egyenlő Raszkolnyikovval magával. Csakis ezáltal képes megkerülni Petrovics Rasz
kolnyikov „külön” jellemzését. Másként kifejezve: Petrovicsnál nincs valamiféle semle
ges zenei háttér, amelyből főhősének ki kell emelkednie és el kell különböződnie, hanem 
Raszkolnyikov maga az alapszín, a háttér és a mozgató erő egyszerre és egy időben.

Az elkülönböződés lehetősége csak az epizódfigurák számára adatik meg, ám azok 
számára annál erőteljesebben, annál „vadabbul” . És természetesen Szonya világa 
képvisel és nyer is alapvetően más zenei anyagot.

Való igaz, hogy ezáltal felködlik annak veszélye, hogy az egyes epizódok leszakad
nak a dráma egészéről. De vajon elképzelhető-e — vagy talán inkább így: „kibír
ható-e ?” — a dráma, amely bulldogszerű konzekvenciával tör saját maga kiteljese
dése és feloldása felé? Ha ezt a konok drámai szerkesztést kérjük számon minden
kitől — vajon megállhat-e Shakespeare az ilyenfajta kritikai előfeltételekkel szemben?

És Petrovics epizódszereplői amúgysem szakadnak le az opera fővonaláról, sőt, 
ellenkezőleg: a zenedráma egészében éppen azt a differenciáltságot testesítik meg 
külön-külön és összevéve, amely Raszkolnyikov alakjából az átírás folyamán szük
ségképpen elveszett. Ez mind Raszkolnyikov egy része, világa, környezete. A zenei 
anyag részletes analízise világíthatna rá csupán a közös gyökerekre. Ez azonban még 
mindig csupán a probléma egyik oldala. A másik és ennél is fontosabb: minden kri
tika megegyezett az epizódok kiválóságában. És ez valóban így van, méghozzá nem 
csupán zenetechnikai tekintetben, hanem az általuk képviselt érzésvilág tekintetében 
is. Vajon elképzelhető-e bármiféle versben vagy prózában olyanféle összetettség és 
lírizált többértelműség, mint amely Marmeladovné monológját — vagy talán inkább: 
áriáját — jellemzi, amelyből egyetlen pillanat alatt tisztán lép elénk ez a saját magát 
nagyra tartó, ugyanakkor abszolút szerencsétlen, végső soron viszont olcsó és könnyű 
figura? De hiszen ez és éppen ez a zene legsajátabb, leginkább elidegeníthetetlen és 
utánozhatatlan lehetősége! Az operából valóban nem derül ki, hogy Szonya Marme- 
ladovék lánya. De vajon ez a figurina, úgy, ahogyan Petrovics elénk állítja, ez 
a Marmeladovné, nem küldené-e az utcára a lányát, ha lenne neki? Hiszen végső 
soron ő is azt teszi, mint Szonya, azzal a különbséggel, hogy minden ellenszolgálta
tás nélkül fogadja el az adományokat. Nagy hiba lett volna Szonya és Marmeladovék 
eredeti kapcsolatát a színpadra vinni, mert hosszú negyed-, illetve félórákba tellett
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volna, amíg Petrovics és szövegkönyvírója tisztára mossa a lányt, felgöngyölíti 
viszonylatait, eliminálja — foglalkozásánál is rosszabb — származását. Amit lehet a 
prózában, nem szabad az operában.

Sajnos nem beszélhetünk érdemben a többi epizódról, pedig mindegyikük meg
érdemelne egy-egy külön analízist. Összevéve viszont elmondhatjuk, hogy velük és 
általuk lesz Petrovics operája olyan sokrétű, sokhangú, gazdag és teljes. Csak annyi
ban hisszük el, hogy leállítják a cselekményt — amennyiben a klaszikus vagy roman
tikus opera áriája is azt teszi.

Egyetlen — több kritikában eló'forduló — kifogás látszik jogosnak. El kell ismer
nünk, hogy Raszkolnyikov énekbeszéde egyes pillanatokban némileg monoton. 
Hangsúlyozzuk: nem zenéje, hanem zenei természetű szövegmondása. Ennek oka 
egyfeló'l, hogy az igen koncentrált szövegkönyv még mindig itt-ott bőbeszédű, más
felől, hogy magyar nyelvű zenedrámai szövegmondás végeredményben mindeddig 
nem nyert megnyugtató megoldást.

Vissza kell térnünk fejtegetéseink kiindulópontjára, a magyar zenedrámai hagyo
mányok hiányára. Ha Petrovics Bartók „Kékszakállú”-jának arioso-hangját pró
bálta volna folytatni, az menthetetlenül leállította volna az opera cselekményét, 
szétrobbantotta volna a zenedrámai formát. Kínálkozott volna még egy megoldás
lehetőség: a hangszerkíséretes, vagy éppenséggel minden kíséret nélkül való próza, 
tehát az olcsó melodramatilca. Petrovics ehhez egyetlen egyszer folyamodik — ám 
akkor hatalmas súlya van, éppen egyszeri jellegéből eredően. A biblia szavait mond
ják így. Vétek lett volna nem így mondani. Ennél is nagyobb hiba lett volna ezen 
kívül akárcsak még egyetlen helyen hasonló technikát alkalmazni.

Almási Miklós hívta fel a figyelmemet arra, hogy a köznapi beszéd elsivárosodása, 
elszegényedése mennyire megnehezíti annak prózai színpadi reprodukcióját. Elgon
dolható, hogy mindez a zenedrámában milyen hatványozott problémaként jelent
kezik, különösen, ha magyar zeneszerzőről van szó, aki alig vagy egyáltalán nem 
támaszkodhat előképekre. S ha mindehhez még azt is hozzávesszük, vagy századunk
ban külföldön is rendkívül kevés életképes opera születik, könnyen belátható, hogy a 
zeneszerző e tekintetben mennyire elhagyatott.

Mindez azonban legfeljebb a „Bűn és bűnhődés” második felvonásában tűnik 
fel a hallgatónak, ott is csupán elvétve. A zenekar biztosítja az énekbeszéd folyama
tát, és ezzel sok mindent megold a problémából.

Ami most már Petrovics operájának egészét illeti : szinte klasszikus veretű munka. 
Egyetlen pillanatra sem megy el a könnyű ellenállás irányába, hanem következetesen 
végigviszi a hallgatót a zenedrámai fejlődés fővonalán. Könnyedén kerüli el az aszké- 
tizmus és a teatralizmus kétféle veszélyét. Zenedrámai felépítését illetően sokat 
köszönhet Muszorgszkijnak, ám a nagy orosz mesterrel homlokegyenest ellenkezően 
építő Puccini-dramaturgia legfontosabb tanulságait is magáévá tette. Mindebből 
alig valami érzékelhető konkréten. Petrovics operája egyetlen — ám azon belül 
sokrétű-sokarcú — anyagból készült, nagy értékű munka, amely önálló, és csak reá 
jellemző művészi világot mondhat magáénak.

Önálló értékén felül, illetve amellett éppen az a fajta opera, amelyből valóban 
vezethet — és érzésünk szerint vezet is — út a magyar opera megteremtése felé. *

*
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Elnézését kérem minden előadónak, amiért a produkció részletes értékelésétől e 
helyen el kell tekintenem. Ugyanakkor őszinte köszönetemet kell kifejeznem az 
előadás minden résztvevőjének az élményért, amelyben részesítettek. Tehetség, tudás 
és lelkesedés jellemezte ezt a bemutatót. Csakis ezáltal vált lehetővé, hogy a zenei 
anyag részletesebb tanulmányozása nélkül is a hallgató pontos képet alkothatott 
magának Petrovics új operájáról.

Pernye A ndrás

E sztétikai K islexikon
Az utóbbi évek gazdag lexikontermése jócskán adott munkát a kritikának. Külö
nösen az Irodalmi Lexikont fogadta széles körű és szenvedélyes vita, melyben elsősor
ban a tárgyi tévedések és a hiányok felsorolása dominált. Nyilvánvaló azonban, hogy 
egy olyan lexikonhoz, mely szelektáló jellegű, már címében (kislexikon) kifejezve 
sem tör szakterületén belül teljességre, nem sok értelme van a hiányok felsorolásának, 
az elmaradt szakcikkek számonkérésének. Épp ezért a kritikai ismertetés a hiány
jegyzéket a minimálisra korlátozva, elsősorban azt igyekszik megvizsgálni, hogy a 
Kossuth Kiadó által megjelentetett Esztétikai Kislexikon szerzői kollektívája mennyire 
egységesen és igényesen oldotta meg a maga választotta feladatot.

S itt először az elismerésnek kell kifejezést adni. A terjedelmi korlátok között a 
maximális tömörítés a szakcikkek túlnyomó többségének sikerült, ugyanakkor a 
minél többet közlés igénye nem ment az olvashatóság rovására. Különösen a nagyobb, 
összefoglaló címszavak alá valóságos értekezések kerültek, mégpedig — helyesen — 
nem uniformizált jellegűek. Vannak inkább tényismertető, ill. szakirodalmi véle
ményeket felsoroló címszavak, pl. a művészetszociológiát és az irodalom tudományait 
ismertetők, s vannak szakirodalmat alig említő, de az egész problematikát egységes 
gondolatmenetben végiggondoló írások, pl. a stílus, valamint a folklór tudományá
val kapcsolatosak. Viszonylagos uniformizáltságot csak az általános esztétikai szak
cikkek gondolatmeneténél találhatunk, s magától értetődően a tényközlő, ill. az 
egyes irányzatokat ismertető címek alatt. így lesz kissé furcsa némelyik esztétikai 
kategória ismertetése. A mimézis és a katarzis fogalmainál talán mégis előbb kellett 
volna venni görög esztétikai jelentésüket, aztán a lukácsi esztétika rendszerében 
betöltött szerepüket.

Sokkal fontosabb pozitívuma a lexikonnak, hogy általában az esztétika és a vele 
érintkező tudományok legkorszerűbb, legújabb eredményeit igyekszik ismertetni. 
Ily módon a hagyományos lexikonműveltség számára, az egyes művészeti ágak és 
szaktudományok nem szakemberei számára nem szokványos, hanem gyakran meg
lepő új eredményeket közvetítenek, főleg az összefoglaló cikkek, s itt megint a folk
lór és a népművészetek problémakörével foglalkozókat szeretném elsősorban 
kiemelni, a köztudatban felszívódott romantikus folklórfelfogással élesen vitázó 
modern népszemléletük s a nemzetközi folklórtudomány legújabb módszertani 
eljárásainak részletes tárgyalása miatt is. Ennyiben az irodalomtudomány kevésbé 
járt szerencsésen, mert problémaköre annyi apró szakcikkre szóródott szét, hogy 
nagyobb összefoglaló cikkre alig került sor, s így a terjedelmi korlátok sem tették
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lehetővé a legújabb módszerek alaposabb ismertetését. Ezért feltűnő, hogy a „szép- 
irodalom” c. kivételével az egzaktabb irodalomszemléleti irányzatok által alkal
mazott módszerekről s felvetett problémákról inkább néhány nyúlfarknyi mellék
szakcikk tesz említést, mint a „strukturalizmus” , a „metafora” stb., viszont a művé
szetlélektani és művészetszociológiái cikkek gazdagabban tárgyalják ezeket, pl. a 
„művészetszociológia” egyik félmondatából többet tudunk meg Ingarden irodalom
szemléletének lényegéről, mint az irodalmi és esztétikai tárgyúakból.

Sem írásom terjedelme, sem szakismereteim jellege nem engedi meg, hogy részle
tesen foglalkozzam a képzőművészeti, zenei, táncművészeti stb. anyagokkal, melyeket 
általában a laikusabb megközelítő szemével, gazdag ismeretanyagot tartalmazó jó 
összefoglalásoknak érzek. Egy esztétikai lexikon jellegét természetesen az az általá
nos esztétikai felfogás vagy rendszer határozza meg, amelyre épül, ezért azt szeret
ném vizsgálni elsősorban, hogy milyen a lexikon általános esztétikai részének rend
szeressége és egységessége, másrészt milyen a kisugárzása a művészeti ágak értelme
zésével foglalkozó cikkekre.

Ebből a szempontból magától értetődő, hogy lexikonunk elméleti bázisa a m arx ista- 
leninista esztétika, mégpedig fejlődésének a dogmatizmus béklyóitól megszabadult 
legújabb korszaka. A dogmatizmus esztétikai és irodalompolitikai gyakorlatával és 
eredményével, a sematizmussal általában és sok helyen éles hangú és jogosult polé
miát folytatnak a szerzők. Az „esztétikum”-ról, az „esztétikai minőségek”-ről és a 
„szépség”-ről szóló tanulmányok pedig eleven áttekintést adnak a marxista szakiro
dalomban folyó vitákról. De az ilyen vitákba is betekintést nyújtó jellege mellett a 
lexikon általános esztétikai részét inkább az jellemzi, hogy a magyar marxista eszté
tika nemzetközileg is elismert főművére, Lukács Györgynek Az esztétikum sajátos
sága c. könyvére építi rendszerét. A legtöbb általános esztétikai kategóriát is ebből a 
műből meríti, s ennek alapján tárgyalja. A hagyományosabb esztétikai kategóriák 
értelmezésénél viszont inkább érvényesül részben Szigeti Józsefnek, részben pedig az 
utóbbi évtized szovjet esztétikai törekvéseivel inkább rokonítható Barna Józsefnek a 
felfogása. Az előbb említett címszavakkal kapcsolatban eme szovjet törekvések 
részletesebb ismertetésére is sor kerül, elsősorban Vanszlov, Sztolovics és kisebb 
mértékben Burov felfogására. Hogy mennyire a legújabbat igyekszik nyújtani a 
lexikon általános esztétikai anyaga is, arra nézve jellemző Barna József a lexikon 
megjelenése idejéig nem is publikált nézeteire való gyakori hivatkozása.

Elfogadott esztétikai rendszerének alapvető homogenitása nyilvánvalóan értéke is 
lexikonunknak. De ebből az egyneműségből bizonyos problémák is fakadnak. 
Mindenekelőtt az, hogy a marxista esztétikát egységesebbnek s az általa elfogadott 
egyik marxista esztétikai felfogást problémamentesebbnek tünteti fel, mint amilyen az 
valójában. Bizonyos esetekben pedig a marxista felfogásról beszél ott, ahol csak 
marxista felfogások léteznek. így aztán a szakcikkek között időnként érdekes fele
selést lehet megfigyelni. Nem beszélve az olyan joggal kibontott ellentmondásról 
Lukács és Szigeti esztétikája között, mint ami egyrészt Lukácsnál a mimézis és kettős 
mimézis, másrészt Szigetinél a mimetikus és nem-mimetikus művészetek felfogásában 
megmutatkozik, néhol úgy tűnik, hogy a meglévő különbségeket az egyes szakcikkek 
írói vagy nem vették észre, vagy tudatosan elhallgatják. Az „esztétika” címszó 
például azt írja: „Egy harmadik, igen elterjedt polgári értelmezés szerint az esztétika 
a művészet filozófiája.” Ezzel a felfogással szemben „A marxista álláspont szerint. . .
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már Kantnál is az esztétikummal volt azonos, azt a „Kant” címszó szerzője látha
tólag tudja, éppúgy, mint a szépségről szóló szakcikk. Ily értelemben a szép-fogalom 
használatát az újabb szovjet esztétikai törekvésekben sem lehetne joggal kallisztikai 
jellegűnek minősíteni, pedig ezeknél Hartmann hatása világosan kimutatható.

A tipikus kategóriájának értelmezésénél viszont a hagyományos marxista inter
pretáció vonul végig, az engelsi realizmusmeghatározás értelmében, pedig itt jobb 
lenne, ha nagyobb figyelmet szentelne a szakcikk az éppen csak megemlített lukácsi 
felfogásnak, amelynek értelmében a típus nem a realizmus, hanem az esztétikum 
egyik legfontosabb kategóriája. Igaz, azzal a ténnyel, hogy az „esztétikum”-ot 
a róla szóló szakcikk az esztétika központi kategóriájának, a „realizmus”-ról szóló 
pedig ez utóbbit a marxista esztétika központi kategóriájának nevezi, ez az ellent
mondás feloldódik az esztétikum és a realizmus azonossága értelmében. Ezt iga
zolja a „művészi érték”-ről szóló gondolatmenet is, mely először kijelenti, hogy 
Lukács elmélete: „a művészi érték vonatkozásában kidolgozatlan . . .  ” , két oldallal 
később viszont arra a meggyőződésre jut, hogy: „A marxista terminológiában azon
ban létezik külön kategória is, amely az adott korok legigazabb és legművészibb 
alkotásait, legjobb alkotó módszereit jelöli, a realizmus; a művészi megismerésre 
alapozott gondolatmenetek tehát végső soron ugyancsak a lukácsi koncepcióhoz vezet
nek, amely szerint a művészi érték fokmérője az, hogy az adott mű mennyire realista.” 

Elmondható, hogy a speciálisan lukácsi kategóriák értelmezése általában magas 
színvonalú, bár néhány nem helyeselhető továbbfejlesztési kísérlettel itt is találkoz
hatunk. Pl. az „egynemű közeg” fogalma nyilvánvalóan az egyes művészeti ágak 
anyagát, illetve közegét jelöli, mégis a róla szóló szakcikkben ilyen gondolatmenet
olvasható : ........hogy valamit az epikus vagy drámai nyelv egynemű közegében
ábrázol-e az alkotó, azt elsősorban szubjektumának beállítottsága, a világgal, a vissza- 
tükrözés és megformálás problémáival kapcsolatos egyéni meghatározottságai döntik 
el.” Eszerint az irodalom mint művészeti ág egynemű közegén, a nyelven kívül külön 
vannak műnemi (pontosabban — a lexikon szakíróinak terminológiai köveelményeit 
szerint, akik a műnem fogalmát nem hajlandók akceptálni — műfajijegynemű közegek 

A sikeres kategóriaértelmezések ellenére mégsem lehetünk teljesen elégedettek a 
lexikon általános esztétikai anyagával. Először is azért, mert túlzottan magyarköz
pontú. A néhányszor idézett szovjet esztétikusokon kívül csaknem kizárólag magyar 
szerzőkre hivatkozik, s itt Lukács művén kívül — melynek nemzetközi elismertsége 
vitathatatlan — a legtöbb általános esztétikai szakcikkben, sőt az utánuk következő 
szakirodalmi hivatkozásban is általában olyan művek szerepelnek, melyek egyike 
egyetemi jegyzet céljaira készült, a másik még meg sem jelent. Ugyanakkor a többi 
szocialista ország esztétikai és szakesztétikai műveiről szó sem esik, a polgári esz
tétikatörténet pedig — legalábbis az „esztétika” szakszó szerint — Hegelnél befeje
ződik, s a Santayanáról, Deweyről, Worringerről, Croceről stb.-ről szóló külön kis 
cikkeken kívül ebben az összegező összefoglalásban csak Nicolai Hartmann szerepel. 
Külön címszava van Christian Weissének, ennek a jelentéktelen múltszázadi reak
ciós esztétának, mert Lukács említi műve egy helyén, de nyilván annak a meggondo
lásnak alapján, hogy : „A marxista esztétika . . .  eredményei mellett a polgári elmélet 
különböző irányzatai legfeljebb relatív eredmények felmutatására képesek . . . ” a 
polgári esztétikai gondolkodás olyan alakjait nem említi sehol a lexikon, mint E. 
Cassirer, S. Langer, illetve az irodalomtudomány vonatkozásában K. Hamburger,
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sőt még a magyar származású A. Hauser nevét sem sikerült felfedeznem azokban a 
címszavakban, amelyekben leginkább várható lett volna.

Ez a magyarközpontúság m ár szinte a provincializmus határait súrolja, amikor a 
„művészi érték” címszavát, a kérdésre vonatkozó könyvtárnyi méretű nemzetközi 
szakirodalom elhanyagolásával a Tugarinov marxista értékelméleti kísérlete által 
kiváltott magyar folyóiratvitával igyekszik kimeríteni. Ez a megjegyzés nem óhajtja 
kétségbe vonni a Valóságban lefolytatott vita értékeit, de fenntartja magának a jogot 
ahhoz, hogy kételkedjék a vitának a kérdés valamennyi aspektusát kimerítő jellegében.

Más vonatkozásban viszont fölöttébb kevéssé tűnik magyarságközpontúnak a 
lexikon. Igaz, hogy a magyar esztétika csak marxista korszakában vált nemzetközileg 
jelentőssé, ezért joggal kap a „marxista— leninista esztétika” címszava alatt olyan 
részletes ismertetést. De bármennyire kevés értéket hozott is létre a marxizmus előtti 
magyar esztétikai gondolkodás története, alaposabb lexikonfeldolgozást érdemelt 
volna. Jellemző a „magyar esztétika” szakszó elnagyoltságára, hogy így kezdődik: 
„ . . .  az esztétikai gondolkodás kezdetei Magyarországon a 17. század (sic!) máso
dik felében a felvilágosodás korában gyökereznek” . . . ,  majd néhány írónk, köztük 
Péczeli, Kármán nevét is felsorolja, de szót sem ejt a Poétái harmonisztika szerzőjé
ről, Berzsenyi Dánielről; Kölcsey esztétikai gondolatait az újabb marxista kritika
történeti kutatásokkal szemben Bouterwekre vezeti vissza, s az eddig egyetlen átfogó 
magyar nyelvű európai esztétikatörténetnek szerzőjét, Jánosi Bélát y-nal írja.

A lexikon általános esztétikai koncepciójával szorosan összefügg az ágazati eszté
tikák rendszere. Bár itt sem sikerült az ágazati esztétikák és az egyes művészeti ágak 
legáltalánosabb elméleti tanulmányainak egymástól való elhatárolása, különösen 
szembeötlő ez az irodalomtudományi vonatkozású címszavak esetében, az általános; 
esztétikai rendszer hol a művészeti ág legáltalánosabb kérdéseiig, hol viszont műfaji 
kérdésekig menően meghatározza a tárgyalás gondolatmenetét, az irodalomban pl. a 
líra, epika és dráma esetében is nyilvánvalóan irodalomesztétikai jellegű a tárgyalás, 
irodalomelméleti jellegű problémafelvetésekre csak elvétve kerül sor. Mivel már az 
irodalmi lexikonnal kapcsolatban is joggal hangzott el Miklós Pálnak (Kritika 
1966/1.) az a kifogása, hogy a speciálisan irodalomelméleti kérdések felvetésére nem 
került sor, s végül is az Esztétikai Kislexikon — jellegéből kifolyólag—sem tudta ezt a 
hiányt megszüntetni, azt hiszem, nem volna helytelen egy sajátosan irodalomelméleti 
lexikon kiadásának szükségességén elgondolkodni.

A realizmusnak egyszerre esztétikai-értékmérő fogalomként s egyben három vál
tozatában történelmi kategóriaként (naiv, kritikai, szocialista realizmus) való fel
fogása sem épült bele zökkenőmentesen a lexikon egészébe. Nem beszélve arról, hogy 
Fischer és Garaudy divatjellegű parttalan-realizmus felfogásán kívül a lexikon rész
letesebben ismertethette volna a Szovjetunióban ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban 
lezajlott vitákat s az elég nyomós ellenvéleményeket, a lexikon egyes szakcikkei 
közötti felelgetést ezen a téren is eltüntethették volna. A „kritikai realizmus” alatt. 
pl. vitáznak azzal a felfogással, mely Dürrenmattot az abszurd drámaírók közé 
sorolja, de a „groteszk” címszóban abszurdnak minősítik. Csak a történeti és eszté
tikai realizmus-fogalom dialektikájának nem kellő megoldottságából s a realizmus 
irányzatként való felfogásának merev elutasításából származhat a „romantika” címszó 
kezdete, mely a romantikát tekinti „a 19. században uralkodó irodalmi irányzat”-nak.

Feltűnő ellentmondás, hogy a barokk címszava alatt éppúgy, mint a többi irányzat,
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az esztétika tudományának tárgya a művészetben és a művészeten kívül egyaránt 
jelenvaló esztétikum egésze, ennek általános törvényei.” E szerint a felfogás szerint 
nem volna marxistának tekinthető' Lukács nézete, aki az esztétikum körét a legjelen
tősebb műalkotásokra korlátozza, s a művészeten kívüli esztétikai jelenségeket a 
kellemesség kategóriájának körébe utalja. Ugyanez a címszó vitázik az esztétika 
széptanként, kallisztikaként való fel fogásával s azt állítja, hogy Nicolai Hartmann 
is a szépség megvalósulásaként tárgyal minden esztétikai minőséget. Csak arról nem 
vesz tudomást, hogy az esztétikai kategóriáknak az utóbbi két évszázadban bekö
vetkezett pluralizálódása óta a szép fogalmát is két értelemben használják, szűkebb 
(ez a hagyományos szép) és tágabb értelemben. Hogy ez a tágabb értelmezés pedig 
illetve stíluskor ismertetésénél, objektív leírást kapunk, ezzel szemben a „dekaden
cia” c. alatt (55. p.) ezt olvashatjuk: „ . . .  A reneszánsz után a barokkot és a rokokót 
általában a dekadencia jeleként szokás tárgyalni. . .”

A lexikon esztétikatörténeti része általában alapos és jó. Különösen az esztétikai 
gondolkodás nagy alakjainak neve alatt találhatunk értékes fejtegetéseket. Érdekes 
viszont, hogy az angol szenzualizmus esztétikai képviselőit (Home, Hutcheson, Hurd, 
Young) szenzualista-materialista esztétikai irány, sőt e két utóbbit kifejezetten a 
materializmus képviselőinek tekinti. Meglepő ellentmondás, hogy Wiesengrund- 
Adornot a róla szóló cikk a tudományos zeneesztétika megteremtőjének nevezi, a 
„zeneesztétika” alatt viszont meg sem említik a nevét.

Ezek után néhány kisebb megjegyzést. Az olyan, sajtóhibának is tekinthető botlá
sokat csak mutatóba említve, mint a „barokk” c. alatt Hatzfeld neve Hartzfeld for
májában, a „klasszicizmus” c. alatt B. Jonson, vagyis nyilvánvalóan Ben Jonson 
neve Sámuel Johnson helyett, meg kell jegyezni, hogy a nevek leírásában a túlzott 
rövidítésre való tendencia nem mindig szerencsés és következetes. Irodalomelméleti 
szakcikkekben többször hivatkoznak Tamás A.-ra, ugyanakkor a szürrealizmusra 
vonatkozó szakirodalmi utalásban is olvasható ez a név egy folyóirattanulmány 
előtt. Nagyon valószínű azonban, hogy ez a két személy nem azonos. A szürrealiz
mus címszó alatt Csontváry K. T. olvasható, mintha a Kosztka is keresztnév lenne, 
pár sorral alatta viszont Bajomi Lázár E. nevét nem sajnálják teljesen kiírni. A leg
érdekesebb „baki” a bombaszt szó etimológiájának magyarázatánál fordul elő, 
ahol a magyarázat egyik lehetőségeként TH. P. Bombastus svájci természettudós és 
filozófus nevére hivatkoznak, s ebből a rövidítésből senki sem sejtené, hogy itt a P. 
Paracelsus nevét rejti, hisz általában inkább ezen a nevén ismeri őt az utókor. Érde
kes véletlen az is, hogy Németh László neve három helyen fordul elő, a regény műfa
jánál elismerőleg, ezen kívül az „esztétizmus” (?) és Ortega címszavaknál.

Mindezek a kritikai megjegyzések csak arra szolgálnak, hogy egy esetleges második 
kiadás számára az ilyen apróbb hibák kiküszöbölését megkönnyítsék. Egyébként 
azonban nyilvánvaló, hogy a lexikon mind elméleti színvonalában, mind egységes
ségében messze felülmúlja a Magyarországon eddig megjelent rokon témájú lexiko- 
nokat. S éppen ezért, amivel kezdtem, azzal kell befejeznem is : nemcsak elismerést 
érdemel ez a könyv, hanem a legújabb, sokszor még nem is publikált általános és 
ágazati esztétikai eredmények ismertetésében és népszerűsítésében, sokszor úttörő szere
pének betöltésében az igényes tudományismertetés mintájaként is tekinthető. Némelyik 
szakcikke megérdemli, hogy az egyetemi oktatásban kötelező olvasmányként ajánlják. 
(Kossuth, 1969) Csetri Lajos
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Szemie ' f . J .

FöitSes Imre:
H arm incasok

Beszélgetések magyar zeneszerzőkkel

„Nincs izgatóbb a történetíró számára, mint 
meglesni, tetten érni műhelyében az idők for
dulását, a társadalom, a kultúra, a szellemi 
élet átlépését egyik korszakból a másikba. Az 
átlépést itt nem merev, gépies értelemben vesz- 
szük: a korszak, tudjuk, nem máról holnapra 
ér véget, nem ma este zárul le, nem holnap 
reggel kezdődik, — és mégis máról holnapra 
ér véget, és veszi kezdetét az élet egy-egy döntő 
jelenésében, néha valósággal robbanásszerűen, 
azzal, hogy valamely folyamat végérvényesen 
tudatossá válik" (Szabolcsi Bence). Az elmúlt 
egy-másfél évtized, tudjuk, ilyen korszak a ma
gyar zene történetében. Az a tíz beszélgetés, ame
lyet Földes Imre 1966 szeptemberétől 1967 jú
niusáig folytatott tíz zeneszerzővel, illetve róluk, 
és most kötetbe gyűjtve közreadott, éppen a 
„végérvényesen tudatossá válás” dokumentuma.

A korszak, ami vége tért, „a Bartók halálá
tól számított — sommásan — tizenöt év” stí
lusa, a „folklorizmus”, a „magyaros-penta- 
ton”  stílus, a „mindenki számára érthető” 
hang volt. E stílus bázisa mindenekelőtt egy 
hibás művészetpolitika volt, de nem lebecsü
lendő az a körülmény sem — mert nem kívül
ről, adminisztratíve gátolta a tehetség kibon
takozását, hanem belülről bomlasztotta fel —, 
hogy sok zeneszerző interiorizálta e művészet
politika illúziós ideológiáját. Erre Petrovics 
Emil hívja fel a figyelmet: „Úgy érzem, hogy 
ebben a periódusban igen kevés olyan darab 
született, amely ma is eljátszható lenne. Nem a 
szerzők tehetségén múlt, hanem egyszerűen 
azon, hogy belekényszerítették magukat egy 
általuk vállalt feladatba, abba, hogy megpró
bálnak mindenkihez szólni. Ez nem ment.” 

ß  A korszak egyedülálló zenepedagógiai produk
ciójának és a zene népszerűsítésében elért ered
ményeinek elismerése mellett is egyetérthetünk 
Bozay Attilával, aki inkább negatívan értékeli 
e periódust, mint pozitívan.

A fordulat kezdetét Soproni József és Pet
rovics Emil egyaránt 1955-re datálja. Petrovics 
így szól erről: „1955 körül az én korosztályom

megpróbált kiutat keresni. Elkezdett, nem Ko
dállyal szemben — Kodály mellett —, de mégis 
inkább kicsit Bartók felé húzódni. Bartókban 
több lehetőséget láttunk, mint a rendkívül zárt, 
szuverén, tökéletesen befejezett kodályi élet
műben. És több lehetőséget a Zené ben, mint a 
Concertóban, inkább a II. zongoraverseny kez
dett érdekelni minket, mint a III." Világos, 
hogy az orientáció ilyen eltolódása nem egy
szerűen a komponálási technikák kérdése, ha
nem a „szivárványos” illúziók elvesztését, a 
kor valódi kérdései felkutatásának igyekezetét, 
illetve az ezzel konvergáló zenei közeg keresé
sét fejezi ki. A Bartók-stílus centrális szerepe 
„a felszabadulást követő évek lírai divertimen- 
tizmusának boldogsághangjához” (Maróthy 
János megfogalmazása) képest nagy haladás 
volt, persze ellentmondásos haladás. Alapve
tően problematikussá tette ugyanis epigon jel
lege. Kocsár Miklós mondja: „Mindig ezt vág
ták a fejünkhöz: Bartókosak vagyunk! Mindig 
Bartókosak.” Ugyancsak jellegzetes Durkó 
Zsolt anekdotája a Santa Cecilia Accademiára 
való felvételijére benyújtott darabjáról: „Pet- 
rassi piros ceruzával bekarikázta azokat a ré
szeket, amelyeket Bartókosnak, érzett. Nagy- 
nagy piros foltokkal volt tele a kotta: «corne 
Bártok, come Bártok!» Majd lapoztunk, 
aztán megint: «come Bártok!» Végül nem ma
radt csak pár hang. Mindent Bartókosnak ta
lált.” A Bartók-epigonizmus különleges kép
let. Nem fejleszthető tovább természetes úton, 
a zeneszerző szubjektív művészi érése révén. 
Bartók művészete ugyanis objektíve folytat- 
hatatlan. Kocsár „Bartók lezárt, sajátos forma-, 
dallam- és harmóniavilágá”-ról beszél, Lend- 
vay Kamilló pedig egyértelműen kimondja: 
„Bartók áll hozzám legközelebb. Hatását nem 
tagadom, nem is tudom tagadni, mégis meg
kockáztatom azt a »megjegyzést«, hogy aki azt 
hiszi, hogy Bartókot tovább lehet fejleszteni, 
téved. Bizonyos zenei eredmények már szá
zadunkban is lezártnak tekintendők. Ilyen 
Bartók művészete is.” Valóban a Bartók-mű
vek világa mind a hagyományos tonális rend
hez, mind a dodekafóniához képest önálló, 
öntörvényű világ, amelynek princípiumáiról 
éppen Lendvai Ernő megfejtése nyomán vált 
világossá, hogy Bartók egyszeri, megismétel
hetetlen válaszai a kor kérdéseire.
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Éppen az új válaszokat követelő új kérdések 
érlelték meg a felismerést, „hogy a zene fejlő
désének nem bartóki útjai is vannak” (Kocsár). 
No persze e felismerésnek két elemi feltétele is 
volt: egyrészt hogy a különféle utakat repre
zentáló müvek kottái eljussanak Magyaror
szágra, másrészt hogy zeneszerzőink kijussa
nak külföldre. Mikor ezek teljesültek, vagyis 
„1958 táján bekövetkezett az éles szembefor
dulás az eddigi törekvésekkel, és megindult a 
tájékozódás kiszélesítése elsősorban Nyugat 
felé, a második bécsi iskola: Schönberg, Berg, 
Webern megismerése irányában” (Bozay). Az 
új bécsi iskola és az európai avantgarde hatása 
ugyancsak ellentmondásos, de mégsem alap
vetően problematikus haladáshoz vezetett. Két
ségkívül együtt járt bizonyos epigon divat- 
jelenségekkel, mint erre Bozay Attila, Petro- 
vics Emil és Soproni József egyaránt utal az 
50-es évek végének magyar zenéjével kapcso
latban. De a fejlődés fővonalát mégsem a „nagy 
kapkodás”, a „belső konzekvencia és kénysze
rítő körülmény nélküli” stílusváltoztatás jelle
mezte, hanem éppen a belső konzekvenciák 
következetes végigélése. E „néhány kínlódva 
kísérletező év” legmélyebb tartalma: „Vala
mennyien felismertük, hogy jóformán elölről 
kell kezdenünk a kompozíciós munkát, meg
rögzött hagyományokat kell átértékelnünk. 
Olyan zenei anyagot kerestünk, amely hordo
zója lehet a magunk új mondanivalójának. 
Olyan zenét akartunk írni, amely mentes pro
vincializmustól, ismét bekapcsolódik az euró
pai zene vérkeringésébe, de amely csak itt a 
Duna partján születhet, a mi vérmérsékletünk
nek, idegrendszerünknek, prozódiánknak felel 
meg. Nem kimondva, de új magyar iskolára 
gondoltunk. Eddigi műveinken még csak a 
kezdő lépéseket tettük meg ebben az irányban, 
és messze vagyunk attól, hogy megközelítsük 
a század első fele magyar mestereinek nagyság
rendjét. Sokkal szerényebben, de elindultunk 
azon az úton, amelyet viszont sajátunknak 
mondhatunk” (Durkó Zsolt).

Közismert Bartóknak az a meghökkentő, 
ámde mégis művészete legmélyebb titkát ki
mondó nyilatkozata, hogy vonósnégyeseinek 
dallamvilága lényegében nem különbözik a 
népdalokétól, csak épp hogy foglalatuk szigo
rúbb. Az „új magyar iskola” zenéje ha nem is 
bartóki módszerekkel, de elvileg hasonlókép
pen viszonyul a magyar népzenéhez. Ennek a 
zenének a magyar jellege nem a népdalszké- 
mák megtartásából, átvételéből, utánzásából 
stb. származik. „A hangok mindig mások, mint 
az eredeti népdalé. De a forma, az építkezés

mód, olykor a ritmus is a népdalból ered” 
(Bozay). Az alapszkémától való külső eltávolo
dás nem érinti, sőt, esztétikailag csak elmélyíti 
a belső szellemi rokonságot. Vagyis „azt feltét
lenül meghallja mindenki, hogy ez a fajta 
légzés, hangsúlyozás csak itt, ezen a helyen, 
magyar földön képzelhető el” (Bozay). Jó 
példa erre a kompozíciós módra éppen Bozay 
Attila zongoravariációi, amelynek alaptémája 
egyrészt megtartja a népdal szótagszámát, szer
kezetét és motivumformálását, másrészt tizen
két fokú, szeriális technikával született. Vagy 
Szokolay Hamlet-operájában — amely a kötet
ben közzétett beszélgetés idején még csak ké
szült, de azóta nagy sikerrel bemutatták — 
szép példáját találhatjuk a dodekafónia és a 
pentatónia kombinációjának is.

A magyar és dodekafón stílus összeötvözése 
nemcsak a hazai hagyományokhoz való vi
szony kérdését válaszolja meg, de érzékelteti az 
európai avantgarde értelmezését is. Néhány 
jellemző nyilatkozat: „A tizenkétfokúság kö
tött rendjével, a Reihe-technikával soha nem 
tudtam megbarátkozni. . .  A szabad tizenkét
fokúság elvét vallom ma is, ahol a hangok nem 
előre elhatározott rendben követik egymást, 
hanem a kompozíció sajátos törvényszerűségei
nek engedelmeskednek” (Kocsár Miklós). „A 
bécsi iskolának azokat a hajtásait tartom követ- 
hetőnek, ahol a dodekafóniát nem szigorúan 
vett matematikai feladványnak tekintik. Távol 
áll tőlem a spekuláció, mert megköti a gondo
latot” (Lendvay Kamilló). „A Hamlet ének
szólamai lényegesen nehezebbek a Vérnászénál. 
Ez a szabadon értelmezett, de következetesen 
keresztülvitt tizenkétfokúságból is adódik. De 
a szigorú konstrukció ellenére a dallamok ter
mészetes szépségéről eszem ágában sincs le
mondani” (Szokolay Sándor). Ilyen és ehhez 
hasonló gondolatokat szinte minden kompo
nistától idézhetnénk. Valamennyiük közös meg
győződését fogalmazza meg Soproni József: 
„mindenáron előre kell lépni új eszközökkel, 
de soha el nem hagyva a Zenét. A zenét most 
nagy z-vel mondtam.” Ennek az emfatikus 
kifejezésmódnak persze határozott gondolati 
tartalma van. Mégpedig két fontos felismerést 
takar.

Először is komponistáink számára világos, 
hogy a müvek elsődlegesek a hangrendszerek
kel szemben. Az elméletekkel, konstrukciókkal 
szembeni averzió, amelynek majd mindegyi
kük kifejezést ad, világosan jelzi a technicista 
korszak meghaladását. Ez egyúttal komoly fi
gyelmeztetés zeneesztétikánk számára. Ha nem 
akar anakronisztikussá válni az élő zene fej-
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lödése mellett, nem érheti be többé a „követke
zetes szerializmus” művészetfilozófiai értelme
zésével, hanem teoretikus problémává kell 
tennie a rendszer nyitottságának kérdését, va
lóságos továbbfejlesztési lehetőségeit. Azaz a 
legégetőbb feladat a konkrét műalkotások vi
lágképének vizsgálata.

Ezzel szorosan összefügg a második prob
léma. Amikor Durkó Zsolt azt mondja, hogy 
„elsősorban művet kell írni, amely lélegzik, 
arányosan tagolódik, közölnivalója van”, jól 
látható, hogy a szélsőséges avantgarde elutasí
tása zeneszerzőink részéről nem konzervativiz
mus, hanem meghatározott tartalmi állásfog
lalás kérdése, mégpedig állásfoglalás a zenei 
anyag következetes elidegenítésével szemben, 
amely felbomlasztja, effektusokra bontja a kom
pozíciót. „Ha a darab lényege és legbelsőbb 
esszenciája az effektusokra támaszkodik, biz
tos, hogy alapvető baj van” (Durkó). S amikor 
Durkó azt mondja, hogy „értéket a belső ko
héziós erő ad”, világos számára, hogy „a lé
nyegest a lényegtelentől leválasztani, a lénye
gesből épületet emelni igen nagy művészi erőt 
és időt kíván”. A művészi erő kérdése ugyanis 
nem egyszerűen a komponálás technikai ké
pességének a kérdése. A művészi formaadás 
— és csak a művészi formaadás — a zene
szerző egyetlen autentikus válasza a kor kérdé
seire. Ennek vállalásáról szól Bozay Attila: 
„Válaszolni azokra a kérdésekre, amelyek fel
vetődnek, és amelyekre a feleletet az emberek 
az alkotótól várják. De éppúgy a tudóstól és a 
politikustól is. Mindenki másutt keresi a vá
laszt, valami megnyugtatót korunkra és jö- 
vőnkre nézve.”

Végezetül még egy megjegyzést kell tennünk: 
a kötetben felvonuló zeneszerzők saját egyéni 
válaszokat adnak ezekre a kérdésekre, s így 
szigorúan vett „iskoláról” nincs értelme be
szélni. Hogy bizonyos értelemben erőltetetten 
használtuk ezt a nivelláló kifejezést, annak egye
düli oka: a magyar zene új korszakának tudo
másulvétele a napi zenekritika és a nyilvános
ság elé bocsátott magánbeszélgetések után a 
teória számára is halaszthatatlan. (Zenemű
kiadó, 1969)

Fodor Géza

Áprily Lajos:

A karsz-e fé n y t?
Áprily Lajos posztumusz kötete nem tartoga
to tt meglepetést költészetének ismerői számára.

Lírája most is a „pirosas elégiák” egyetlen, de 
zengő és tökéletes hangján szól. Érthető ez, 
hiszen az Akarsz-e fényt? a költő eddig kiadat
lanul maradt verseit és egy nemrég előkerült 
drámáját tartalmazza. Majdnem az egész élet
pályát átöleli, s valamiképp felcsillantja az élet
mű minden színét. Szín- és formagazdagságá
nak finom árnyalatai az egyetlen húr mesteri 
kezeléséről tanúskodnak. Könnyes, piros arany 
színben csillog az intenzív természetélmény, a 
már-már panteisztikus természetimádat és a 
kezdettől fogva búcsúzó költő bánatos nosz
talgiája a haza és a boldog élet után. A parajdi 
juhászok, pásztorok mitikussá csodált egy
szerűsége, sorsnak megadottsága a költői alko
tásmódban, a tiszta színekből is kisejlő sorssze
rűségben érhető tetten. Ugyanebben az irány
ban munkál az élővé varázsolt, de sejtető pél
dázatszerűséggel intő, kérdőre vonó hatalmas 
kultúrkincs, Oidipusz, Antigoné, Dante, Mil
ton, Turgenyev és mások sorsának jelképes 
tanulsága. Sorsszerűség és ragyogó színek, a 
belső formáknak még a négysorosokon belül 
is lenyűgöző gazdagsága, s mindezek mögött 
éltetőként, zálogként egy következetes, eltökél
ten tiszta emberi magatartás. íme, az egyhan
gúságon belül máris adott a pazar sokszínűség 
lehetősége. Ezekből a motívumokból eredt 
Áprily Lajos mostani kötete is.

Az Őszi tükör, a kötet verseinek első soro
zata, az 1964-ig terjedő időszak kiadatlan ver
seit hozza. Viszonylag széles idősávot ölel át. 
A költő életét sokszínűbben árnyalta ezalatt 
a történelem, mint az érettebb, egységesebb, de 
egyhangúbb második ciklus keletkezése idején. 
Az első ciklusban éppen ezért kézzelfoghatób
ban jelen van a történelem, az ország és világ 
sorsának alakulása. Két motívum — az elve
tett haza siratása és az erőszak, a háború elleni 
tiltakozás — hangzik legemlékezetesebben. Áp- 
rilyt hazaszeretete szűkebb pátriájához, Er
délyhez kötötte, s ennek kétszeres elvesztése 
oly mély fájdalmakat ébreszt lelkében, hogy 
valamiféle transcendens segítségben próbál 
megnyugvást találni: „Keress magadnak elve- 
szíthetetlent.” Hiába menekül a visegrádi he
gyek közé, a hasonlatosság olykor még fájób
ban kiált az egyetlen igaziért. Ezért idézi meg 
kétszer is a Ravennában Firenze után sóvárgó 
Dantét. A hazátlanságban érzi magát sorsos- 
nak vele. A honvágy leggyakrabban a termé
szet, az erdők és állatok mániákus szeretetében 
oldódik fel, máshelyt pedig a búcsúzás egyet
len gesztusa is a lélek legmélyebb szándékaira 
vet fényt. A fákban egyszerre van jelen a 
veszteség érzése és a változhatatlan elfogadása:
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„dobbantott a sors: menni kellett”, „mienk a 
sors gyümölcs-tilalma”, de az elkerülhetetlent 
is megszégyenítő emberjósággal fogadja a köl
tő: „Nem tudom én. sok fánk kié lesz, / de le
gyen termése édes.” Áprily Gandhi és Albert 
Schweitzer nyomdokain járva — a cselekvő 
szeretetböl alkotva világnézetet — jutott el 
ilyen korszerűtlennek tetsző erkölcsi magasság
ba. Csak az élet szabad és színpompás virágzá
sának láttán tud örülni. Minden erőszak, min
den pusztítás és pusztulás ellen harcra kész a 
magyar líra e leggyengédebb hangú mestere 
(ítélet napja; Nietzsche ellen; Legyen már 
vége!; Messiás nélkül; stb.). Ezekben a versek
ben felerősödik a panasz, érvelővé keményedik 
az elégia, az alaphang azonban itt is a bánatos 
kiszolgáltatottságé, a tehetetlenségé, védtelen- 
ségé: „Egymásra nézünk, mint a szarvasok.” 
Ennyi, amit tehetünk: menekülünk, szemünk
ben hordozzuk a bánatot.

A külső erőszak ellen még appellálhat a 
költő az emberséghez, igazsághoz, de a termé
szet rendje szerint történő pusztulás — örege
dés, betegség — ellen nincs hová rejtőznie, 
hiszen oly sokszor látta meg benne az igazi 
harmóniát. E versekben azonban már fáj az 
igazság, mert a költő elmúlását hozza. Mene
dék csupán a bánatos panasz, kidalolás vagy 
a „csakazértis” önáltató szép költői varázso
lása lehet. Áprily annyira szerette a szépet, a 
viruló életet, hogy életérzésében, lírájában 
kezdettől fogva makacsul jelen levő rém a halál, 
a pusztulás. Természetes, hogy ez a motívum 
a nyolcvanadik életév felé elhatalmasodik, 
szinte egyeduralkodóvá lesz költészetében.

Az Akarsz-e fényt? méltó, szép lezárása 
Áprily Lajos életművének. Nincsenek benne 
úgynevezett „nagy versek”, de mindig a tőle 
megszokott műgonddal és dallamos könnyed
séggel alkot. Művészi megformálásában és 
mondanivalójában egyaránt egységes a kötet, 
annak ellenére, hogy egy egész emberöltőt fog 
át. Az első ciklus színesebb, gazdagabb, a má
sodik tematikában és versformában egyaránt 
zártabb. A lírai életmű mégis ezzel az utóbbi 
ciklussal válik teljessé. Ez az árnyalat — a ha
lál előtti utolsó pillanatoké — még hiányzott. 
Az újabb versekkel és egy kitűnő drámával 
kiegészült életmű példátlan tisztasággal és ma
gas művészi szinten „remeg, dalol” megértésért, 
szeretetért, fényért.
(Szépirodalmi, 1969)

Görömbei András

Keresztes Ágnes:
Halálod ellen

Induló költők verseiben majdnem mindig van 
valami túlság: a bizakodás az eget veri, a 
csalódottság a poklot; az erő harsog, a gyen
gédség piheg; az okosság kimódolt, az ösztö- 
nösség parttalan; a formatudás hivalkodó, a 
keresetlenség még inkább, és így tovább. A jelleg 
a modor végleteiben ölt alakot. Aki tehetséges, 
hamar kinő ebből az állapotból, de nagy költők 
árnyékában s az irodalmi mozgás apályában a 
jobbakra is rákövülhet a modor, s az élelmeseb
bek is eltévedhetnek az „antiságok” álságai- 
ban. A Nagy Lászlóék után érkező költőknek 
az irodalom természetes dialektikája, helyze
tük és feltűnésük érdeke egyaránt különbözést 
parancsol: a kétség, a hűvösség, az absztrak
ció, a fegyelem és szikárság esélyeit kínálja. 
Olyan esélyeket tehát, amelyek inkább a Ie- 
tisztulóban levő s nem a forrongó tehetségnek 
kedveznek. A legfiatalabbaknál sokszor észlel
hető suta szertelenségben, hamis fintorban és 
álkeserűségben bizonyára ennek is szerepe 
van.

Keresztes Ágnesnek viszont éppen az a sze
rencséje, hogy a csalódások tövén nőtt fanyar 
okosság olyan természetes adottsága, mintha 
nem is fejlemény lenne, hanem alaphangolt- 
ság. Pedig egyfajta modor: a szürkeség, a ko- 
párság, a tartalmatlanság, a lassú leromlás él
ményének túlsúlya őt is vonzza. Fenyegeti a 
veszély, hogy borába lúg vegyül, mielőtt a 
vendégséget végiginná:

Az az éjjel feledhetetlen 
amikor én a tiéd lettem 
amikor te az enyém lettél 
s a poloskáké mind a ketten

Az Italbolt tiz sornyi életképében a környezet 
élettelen tárgyaiból a rossz közérzet egylényegű 
metaforasorát alkotja, — máskor a házasság, 
a rokonság, a múlt, az otthon, a vasárnapok 
és a hétköznapok élményét szűri és alakítja 
ilyen értelmű látvánnyá a fanyarság és a kese
rűség. ( Házasság, Öregasszony, Nővéreim, Egy 
nap a családé, Bérház.) „A mosogatóvizben úszni 
látom I az eltöltött időt.” — irja az Woben, s a 
következő versben, mint egy ismétlődő motí
vum, így tér vissza a kép: „A szürke vízben 
szét mosom magam, / kilúgoznak az évek, / meg
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ráncosodnak nedves ujjaim." — A veszély ter
mészetesen nem a keserűség tényében, hanem 
a monotonság kísértésében rejlik. Abban, hogy 
a rossz kedv ingerei glosszázni való esetekre 
tördelik a világot, s költemények helyett bök- 
versekre kárhoztatják a költőt. Ismerős példák 
mutatják, hogy áramlásszerű, a dolgokon át
hatoló, a világot újrateremtő nagy ihletek híján 
az éber okosság rándulásaiból kénytelen élni a 
költő.

Keresztes Ágnes sem ígérkezik gazdag te
hetségnek, de hogy szegénynek sem érezzük — 
a világképére ránehezedő kietlenségélmény 
ellenére sem — ennek elsősorban az a titka, 
hogy asszonyi önmagát a jeltelenül elporló, 
többre érdemes emberség hiteles példájává 
tudja avatni. A drámai vesztés: a viaskodás, 
zuhanás és újrakezdés példái után ő éppen ab
ban új és vonzó, hogy kétségbeesés nélkül s 
mégis veszteségeinek éreztetésével méri és rög
zíti helyzetét. A mértéktartás szemérem és ön
érzet műve itt, a bajok huzamos viselésére be
rendezett lélek formája, a helyzetképek sorsot 
körvonalaznak, melynek kifejlése egy halász 
ürügyén is így meg tud súlyosodni:

Sorsával meg nem békéit, mégsem
vitatkozott,

mert megalázó.
Dermedt és mélyülő vízben húzta

a hálót —
és húzta őt a háló.

milyen ritka adomány. Keresztes Ágnes versei
ben a szellemességet és a játékot is ez sarkallja. 
Találatai izgalmát sokszor elrejti a súlyos 
anyag, máskor — főleg rövid groteszkjeiben — 
csattanókban is hírt ad magáról. Ha a ráolvasó, 
bájoló hajlam még fakó jeleit is itt vesszük 
számba, talán már vázoltuk is, hogy a hétköz
napi élet köréből vett szürke anyagból s a kiáb
rándultság ihleteiből fejlő szemérmes alapszóla
mot milyen sokféle készség avatja frissen lük
tető poézissé.

Műgond és emberi melegség, tárgyiasság és 
személyesség ilyen természetes egysége, lehúzó 
terhek ilyen formás egyensúlya érett költőnek 
is becsületére válna. Olyan első kötet ez, amely 
— ha a költő szerencséje és termékenysége bő
kezűbb — harmadikként is elmenne. Akár 
Budáé és Ratkóé annak idején. Rokonság mé
lyebb szálakon is hozzájuk fűzi, meg RaíTai 
Saroltához. Ratkóékban a „szegénylegény” 
virtusa kihívóbban ölt alakot, de Keresztes 
Ágnes is vallja, hogy „Mi lehet széles e föld 
felett szebb dolog annál, hogy — holott sebe- 
sedik — az szép tisztességért ír az ember, sőt 
azonkívül is, csak jókedvéből is . .  .” (Új írás. 
1969. 8. 70.) — Ismerős ars poetica, s mikor 
Keresztes Ágnes asszony volta sajátos próbái
val áll helyt érte, érvényét új terepen, belsőbb 
körökön is igazolja. (Szépirodalmi kiadó, 1969)

Kiss Ferenc

A helyzet mérése az ilyen versekben önkénte
lenül is kitünteti sors és igény szakadékét, s 
ennek révén a veszteség arányait. Még inkább 
áll ez Nem lehet elviselni című versére, amely 
a hiábavaló asszonyi buzgalom és méltóság
érzet konfliktusaként idézi fel élete egy keserves 
kudarcát, láttatva benne szánalmasnak és erős
nek, ráutaltnak és függetlennek önmagát. Nem 
csak az emberi skála szélességét példázza ez a 
vers, de tehetség és magatartás termékeny köl
csönhatását is, amikor önelemzés, vallomás és 
a maga szánalmasságának objektív képpé tá
volítása révén megszenvedi s egyszersmind 
szemléli is verse eseményeit. A formának ez a 
részességet és fölényt kifejező szerepe Keresztes 
Ágnes esetében a helyzethez illő magatartást: 
a viselés emberi formáját kialakító vívmány is. 
Képeiben is olyan friss a találat öröme, hogy 
érezni lehet: általa nemcsak tükrözi helyzetét 
a költő, de föléje is kerül. Mint minden költő 
— mondhatnék, de tudjuk, hogy ez a spontán 
versöröm, mely a megnevezés sikerétől ittasul,

Bertha Buícsui
Át a  S tyx  fo lyón

Színekre, hangokra, moccanó neszekre éberen 
figyelő világ a Bertha Bulcsu írói világa. Fény- 
érzékeny világ. Jelzései a természet érzékletes, 
néma pompáján és az ember cselekvő mozdula
tainak erővonalain keresztül jutnak el hozzánk. 
Képei nem annyira a paletta tiszta színeivel 
dolgoznak, mint inkább e színek egymásmel- 
lettiségének, kölcsönös egymásravetülésének le
begő szépségét fogalmazzák: a hidegen szikrázó 
fehéret vöröslő fényjelek árnyalják, a meleg 
pirosat a kora ősz gomolygó ködszinei. . .

Bertha Bulcsu művészetét a természeti lát
vány atmoszferikus hatása és az emberi csele
kedetek önfelszabadító mozgása együtt alakít
ják. Együtt árnyalják írói hangját, melyben sa
játos stílusformáló erővel a „látomásos” líra 
keveredik a hűvösen tárgyilagos epikával, oly
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kor a szomorúan leleplező iróniával is. A kri
tikai, elemző észrevételek Bertha novelláival 
kapcsolatban igen gyakran Krúdy-hatást em
legetnek, bár hangsúlyoznunk kell itt — és 
különösen a szürrealizmus „vádja” felől —, 
hogy Bertha látomásai mindenhol megtartják 
a valóság látható jelzéseinek kötöttségét, az 
irracionalizmus csábítását legfeljebb közel en
gedi magához (Novella a ködről; Lint novel
lák; Krizek János álmai a Füstkutyák-ban . . . ) ,  
ám behódolásról aligha lehet szó. A bizarr ele
mek árnyalják, motívumaiban színezik csak 
ezt a világot, amelynek középpontjában a „tel
jességre törekvő cselekvő hősök” állnak. Bertha 
írásainak belső, lényegi részét az ő sorsuk, 
pályájuk — és álmaik alkotják: útjuk az első 
cselekvő mozdulatig, azután pedig önmagukra 
ismerésük a tudatosan vállalt tettben.

Fejtegetésünket Bertha Bulcsu tizennégy 
novellát és egy kisregényt tartalmazó új kötete 
az eddigi eredményeknél meggyőzőbb módon 
bizonyítja. Hőseinek arcélét szikár vonalveze
téssel rajzolja; cselekedeteik, konfliktusaik nem 
a természet, a táj színeiben oldódnak — e no
vellák túlnyomó részében a festői elemeket a 
cselekvés dinamizmusa, ereje semlegesíti. Fel 
kell figyelnünk arra, hogy Bertha ábrázolás
technikájában a természet jelzéseinek determi
náló, mitikus hatása a kötet írásaiban kétség
telenül veszít erejéből. Jól kitapintható a szán
dék, amellyel igyekszik távolságot tartani anya
gától, hogy a szubjektív fűtöttség, a látomások 
élményvilága ne befolyásolja az ábrázolt fo
lyamat feltárásában. Az Illés-ciklus korábbi 
darabjaiban a képzelet vibráló, leleplező játéka 
sok esetben elmosta, „elszínezte” a figura raj
zának körvonalait; a cselekvés reflexei mögé az 
ösztönös mozdulatok titkát vetítette. A Kék 
égi tej című novella belső hitelét ugyanakkor 
jórészt Illés ironikus, áttetsző megjelenítése 
adja — a konfliktus és a felismerés oldaláról 
egyaránt. Valóban: Bertha leginkább az irónia 
és a keretes szerkesztés eszközeivel árnyalja a 
hangulatkeltő, festői elemek atmoszféráját. Az 
„Ötszáz visszaváltott dinár" című novella kö
zéppontjában Bardócz Imre tragikus balesete 
áll — Berthát azonban nem is annyira az eset 
drámaisága, mint inkább a döbbenet megfogal
mazása érdekli. Az emberi drámák érzékelhe- 
tősége, felmérése tehát, s erről az oldalról a 
kerettörténet közvetíti a felismerést: az író 
egy ismeretlen számára semmit sem tud meg
éreztetni saját döbbenetéből. S ha e felismerés 
után önkéntelenül is kérdőjelet érzünk, Bertha 
egy másik novellájában. Az ékszerteknősben 
válaszol a kérdésre: „Párhuzamosan zajlanak

az események. Lelkiismeretünk most már az 
egész világért remeg. Nehéz embernek len
ni.”

Jeleztük már, hogy szimbólumrendszere kö
zelebb kerül a valóság látható erővonalaihoz. В 
megfigyelést legszemléletesebben talán a ka
rámon újra és újra átgázoló deres, és a lovász
fiú nyaktörő lendülete, kockázatvállalása pél
dázza az Elveszejtett bakák tánca című novel
lában. A külvilágnak ezek a jelzései funkció
jukban is pontosan körülhatároltak: Harta 
Józsi ösztönösen induló lázadását motiválják, 
amely végül megszabadítja a hamis illúziók
tól, megkeményíti a szívét: felnőtté avatja 
tehát.

Mindezeken túl azonban: Bertha művésze
tének érlelődéséről, arcoknak és szituációknak 
élesebb exponálásáról legmeggyőzőbb módon 
az Át a Styx folyón című kisregény tudósit. 
A regény cselekménye a Tanácsköztársaság 
utolsó napjairól, a tiszai offenzíváról fest drá
mai tömörségű képet. Elek főhadnagy tragikus 
sorsán keresztül az emberi életnek egy adott 
történelmi szituációban megmutatkozó lehe
tőségeit, belső törvényszerűségeit vizsgálja. 
Bertha pontosan körülírt, funkciójukban meg
határozó jelentéssel bíró szituációkban pró
bálja hőse cselekvőképességét, sorsvállalását: 
a hajnali ködben felbukkanó román felderítők, 
a főhadnagy döntést érlelő belső monológja s 
azután magának a cselekvésnek a rajza (meg
öli a felderítőket) — a mai magyar próza leg
jobb fejezetei közé sorol. A kisregény művészi 
hitelét elsősorban az adja, hogy az író, hősé
nek tettvállalását, szerelmét, de halálát is az 
egyéniség önfelszabadításának belső, egymásra 
szervesen épülő fázisaként ábrázolja. Elek fő
hadnagy számára az egyéniség önmegvalósítá
sának lehetősége egyben a halál bizonyságát is 
jelentette. S azért ismerhetünk alakjában Ber
tha „lelkéből-lelkedzett” hősére, mivel az ele
jétől kezdve tudta és vállalta a sorsát : .......a
tengerre szállás előtt nem kötött életbiztosí
tást . . . ” A regényben több érzékletesen meg
elevenített figurával találkozhatunk (Fóti Jenő, 
Zselic apó és lánya, Kajsza); jelenlétük, moz
gásuk minduntalan túlmutat az egyedi jelen
tésen: az emberi viszonylatok, állásfoglalások 
különböző megnyilvánulási formáin keresztül 
az összkép hitelét, a mondanivaló érvényét 
erősítik.

Bertha Bulcsu korábbi novelláiban és regé
nyeiben egy igazabb világ titkainak meglátása 
és meghallása érdekében tett kísérletet a rea
lista ábrázolás hagyományos formáinak fel
bontására. Új kötetében ökonomikusabban
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keveri a különböző stíluselemeket: prózája le
tisztult, sokat nyert a sűrítő, tömörítő és így a 
kifejezőerő tekintetében is. Érzékletesebben 
nyer megfogalmazást legfőbb írói gondja is: 
a világ bonyolult, összetett jelzéseire, az Át 
a Styx folyón írásai egy igazabb, emberhez mél
tóbb világ megvalósításának útját vizsgálják. 
(Szépirodalmi, 1969)

Majoros József

V itán yi Iván :
A zene lé lek tan a

A zenepszichológia diszciplínája egyszerre há
lás és hálátlan kutatási terület. A zene jelensé
gével mint egésszel foglalkozik, a művészetek 
eme sajátos ágának az emberi pszichében ki
mutatható gyökereit és hatásait kutatja. Meg
kísérli, hogy a maga zeneileg elvont, de fizio- 
lógiailag-pszichológiailag konkrét módján a 
zene létrejöttét és funkcionálását kiváltó és 
magyarázó okokat megvilágítsa. Akár az esz
tétika, a zenepszichológia is elsőrendű fontos
sággal bírhat a szakemberek és a nagyközön
ség számára: elméletileg tisztázhat olyan fo
galmakat, melyek a zene gyakorlatából köz
vetlenül nem értelmezhetők. Értékes ezen túl
menően mint építőkő egy összefüggő világ- és 
emberkép kialakításában, hiszen arra tör, hogy 
a zárt rendszer részévé tegyen egy olyan illé
kony és ellenálló tüneményt, mint a zene.

A zenei lélektan mégis gyermekcipőben jár 
és számos, értékes próbálkozása a zenei tech
nikák pszichológiájának mellékútjára fut, mert 
— és erre a következtetésre visz Vitányi Iván 
imponáló ismeretanyagot felhalmozó, nem
egyszer a valódi tudományosság szintjére emel
kedő könyve is — végső soron mégiscsak 
alig önállósítható, alig körvonalazható határ- 
tudomány, melynek a fiziológiai halláspszi
chológia és a zeneesztétika között lavírozva 
kell megtalálnia a maga sajátos területét.

Okvetlenül felmerül a kérdés: megtalál
hatja-e egyáltalán ezt a sajátos területet a 
zenepszichológia? Van-e lehet-e olyan, a zené
lés folyamatának pszichológiájára vonatkozó 
ismereteket túllépő, átfogó kategória- és követ- 
Keztetésrendszere, mely nem ismétlése vagy 
megfordítása az esztétika és zeneszociológia 
megállapításainak? Hogy zenepszichológia és 
zeneesztétika egymáshoz nagyon-nagyon közel 
álló tudományforma, az Vitányi előtt sem két
séges. A szerző tiszteletre méltó szándéka 
azonban ezt a különbséget — ezt az álkettős

séget — valóságos különbséggé élezni : a zene
pszichológiát önálló tudomány-életre támasz
tani. Ez az elhatározás a könyv imponálóan 
teljes gondolatmenetének inkább ártott, mint 
használt: sok ígéretes, talán messze vezető 
utat eltorlaszolt, sok életerős gondolat-csecse
mőt fojtott — saját elméleteinek rossz bábája
ként — a fürdővízbe.

Vitányi a marxizmus zenei lélektanát akarta 
felvázolni. Lehet, sokan úgy ítélik majd meg, 
ezt meg is valósította. Véleményünk szerint az, 
amit ez a lebilincselően érdekes kis könyv ad, 
több is és kevesebb is zenepszichológiánál: 
kevesebb, mert — empirikus adatok hiányá
ban — rengeteg kérdésre nem tér ki, amit a 
majdan kialakuló (ha egyáltalán kialakuló) 
zenepszichológiának fel kell vetnie a zenének 
mint katartikus művészetnek és az embernek, 
mint egyénnek viszonyát illetően, — de több is 
egyszerű zenepszichológiánál: e könyvben egy 
teljes, lukácsi alapkategóriákon alapuló zene- 
esztétika vázlatai bontakoznak ki.

E sikeres sikertelenség oka elsősorban talán 
a fiziológiai-pszichológiai és esztétikai-pszi
chológiai síkok dialektikus egyesítésének ha
talmas problémája — az a probléma, mely a 
könyv pszichológiai irodalmat ismertető sza
kaszának tanúsága szerint a legtöbb eddigi 
müvészetpszichológiai kezdeményezést kátyúba 
juttatott. Vitányi szerint a szakadás oka az 
átfogó, tudományos esztétika hiánya az elő
döknél. Abból, hogy ilyen esztétika birtokában 
sem sikerült a szerzőnek ezt az összeköttetést 
megerősítenie, véleményünk szerint az derül 
ki, hogy nem annyira az esztétikai állásfoglalás, 
mint inkább a megfelelő mélységű pszicholó
giai előmunkálatok hiányoznak. Az esztéti
kum általános sajátosságait Lukács György 
után alapjaiban tisztázottnak tekinthetjük — 
de mennyire nem tekinthetjük még annak az 
esztétikum létrejöttének konkrét, fiziológiai 
és pszichológiai körülményeit. Ügy hisszük, 
azokat a fiziológiai és pszichés folyamatokat, 
melyek az esztétikai reobjektiváción túl magát 
az esztétikumot létrehozzák, távolról sem te
kinthetjük feltérképezetteknek. Ilyen körülmé
nyek között pedig mindaz, amit az esztétikum 
pszichológiájának vélünk, valójában csak pszi- 
chológizáló esztétika — a szó legjobb, legtelje
sebb és leghasznosabb értelmében. A művé
szet pszichológiája kialakításának valószínű
leg még nem értek meg az előfeltételei — vagy 
legalább is távolról sem annyira, mint az esz
tétikáé éppen a legutóbbi évtizedekben.

Vitányi könyvéről szólva mindenekelőtt azt 
kell kijelentenünk: könyvét nem tekinthetjük
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a magyar zenei lélektan megvalósulásának, 
de nagy örömmel üdvözöljük, mint a marxiz
mus zeneesztétikájának — igaz, inkább pszi
chológiailag, mint zeneileg megtámasztott, de 
sok tekintetben felvillanyozóan újszerű össze
foglalását.

A pszichológiai kiindulópontnak vannak 
káros következményei — elsősorban az erő
szakkal megszakított gondolatmenetek. Ugyan
akkor a felfedezés erejével hat egy fiziológiailag, 
tudománytörténetileg és pszichológiailag ilyen 
jól megalapozott esztétika (amely néhol ugyan 
aránytalanul nagyobb súlyt helyez a lélektanra, 
mint a zenére, s ennek megfelelően zenei tájé
kozottsága korlátozottabbnak látszik a tudo
mányosnál). — Ez valószínűleg a könyv ab
szurdan kis terjedelmének tudható be, együtt 
a néhol mechanikus szerkesztéssel.

Az alapvető metodikai probléma mellett a 
könyvnek egyetlen jelentősebb hibája van, 
amely azonban eléggé súlyos hiányosság min
denki számára, akinek az átlagosnak valami
vel fölibe emelkedő zenei ismerete van. Ez a 
hiba Vitányi absztrakt, abszolút és általános 
zenefogalma. A zene, akár csak az esztétikum 
egésze, dialektikus, történelmi, társadalmilag 
meghatározott jelenség: a könyv általánosság
ban természetesen ezt le is szögezi, a gyakorlat
ban azonban sokszor figyelmen kívül hagyja.

Az első nagy rész a művészetpszichológia 
áttekintése. A magyar olvasó hálásan köszön
heti meg ezt a pompásan rendszerezett, eszté
tikai perspektívába állított összefoglalást, 
melynek, sajnos kicsit hiányzik a feje azáltal, 
hogy csak a szorosabban vett tudományos 
pszichológia kialakulásával kezdődik, és nem 
tesz kísérletet a régebbi művészetpszichológiai- 
esztétikai nézetek elemzésére. Ez annál is 
érthetetlenebb, hisz a tulajdonképpeni zenei 
pszichológiát a szerző Arisztotelésztől kezdve 
építi fel a továbbiakban.

Már ebben a részben hiányolhatjuk a tör
téneti-dialektikus zenekoncepciót. Például Jung 
egyik követőjének zenepszichológiái nézeteit 
elemezve, Vitányi a zenei archetípusokról be
szél: „A legjobb példa éppen a mennyország
pokol, a halál és újjászületés kettőssége, a 
kétségbeesésbe való alámerülés és a halálból 
való felemelkedés érzelmi ellentétével. Példa
ként (Bodkin, az említett pszichológus) Beetho
ven Eroica szimfóniáját idézi, de valóban joggal 
állíthatnánk mellé a zeneirodalom sok nagy 
alkotását.”

Ebben az archetípusban valóban tetszetősen 
fogalmazódik meg egy határozott kor, társa
dalmi helyzet művészetének és zenéjének jelleg

zetes tartalmi-emocionális íve. Ez a klasszikus- 
romantikus forradalmi-polgári attitűd dra
maturgiája, mely a késői Mozartnál és Beetho
vennél még a valósággal adekvát, a valóság 
mozgásainak megfelelő világképet jelent, majd 
Beethoven késői, nagy illúzió-müveitől kezdve 
a romantikában egyre inkább nosztalgikus 
vágyakozássá alakul, hogy Bartóknál megújult 
értelemben találjon vissza a valóság megválto
zott körülményeihez. Vagyis ez a művészet
pszichológiai alaptípus igen konkrét társadalmi 
utalásokat rejt magában, ez nem absztraktan 
pszichológiai, hanem konkrétan társadalmi
történeti dramaturgiatípus, melyet hiba volt 
ilyen elemzéssel a könyv egészének helyes 
koncepciójába nem beállítani. (E típussal Vi
tányi rögtön alá is támaszthatná, amit később 
a zene világnézet- és közlésszerepéről elmond.) 
Vitányi nem elemzi elég gondosan a művészet
pszichológia ilyen tételeit s ezzel az olvasót, aki 
érzi a tétel igazság-magvát, védtelenül hagyja 
a félrevezető következtetésekkel szemben.

Nem egészen érthetünk egyet Vitányi kissé 
egyszerűsítő megfogalmazásával sem a roman
tikus képzelet-esztétikára és az ezt felváltó 
érzelemesztétikára vonatkozóan: a képzelet- 
és érzelemesztétika szakadásának oka, hogy 
„az érzelmesség elve radikálisabb a valósággal 
való szakításban”. Aligha lehet itt ilyen rang
soroló megállapításokat tenni: Üjfalussy Jó
zsef megállapítása szerint önmagában mind
kettő felismeri ugyan a valóság egy-egy aspek
tusát, de képtelen az énvalóság és a rajtam 
kívül való valóság összekapcsolására. Ez a 
szakadás egyébként az egész tizenkilencedik 
század zenei gyakorlatának jellemzője. Kiemel
kedően értékes a könyv első részének utolsó 
fejezete, melyben Vitányi — a Lukács György-i 
katarziskategória felhasználásával — kivezet 
az egyoldalú művészetpszichológiai álláspon
tok zsákutcájából. Az emberi tudatfunkciók 
és a művészet katarzisban kifejezésre jutó funk
cióinak párhuzamba állítása annak kimutatása, 
hogy a művészet nem kötődik egyetlen pszichés 
funkcióhoz sem, hanem az egész tudatmükö- 
dést igénybe veszi, frappáns és brilliáns leve
zetés. A könyvnek ez az egyik pontja, ahol a 
pszichológia és esztétika magasrendű szinté
zist alakít ki. Itten eredményeihez Vitányinak 
az utolsó részben már csak a zene sajátos vo
násait kell alkalmaznia ahhoz, hogy a pszicho
lógiai zeneesztétika szép távlatait nyithassa 
meg.

A zenei struktúrák pszichológiája című feje
zetben különösen izgalmas a zene időbeli struk
túráinak, mint a jövő élményszerü megsejtésé-
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nek koncepciója. „A zenei élményben így 
nagy szerepet játszik az a szüntelenül lejátszódó 
folyamat is, melynek során a zene megszólaló 
részleteit szembesítjük a belül kialakult vára
kozással. A zenemű néha kielégíti ezt a vára
kozást, mozgása abban a mederben halad, 
amelyet elképzeltünk, máskor viszont váratlan 
fordulatokban bővelkedik. Nem mindegy azon
ban, hogy mi a kettő aránya, főleg, hogy mikor 
és milyen formában jelentkezik az újszerű és 
váratlan. Az egyes zenei stílusok elemzése ki
mutathatná, hogy itt is különböző típusokkal 
kell számolnunk.”

Kimondva-kimondatlanul itt megint az „ab
szolút és örök zene” fogalma bujkál. A stílusok 
elemzése valóban különböző típusokat mutat
hatna ki, de ezeknek a típusoknak objektív 
meghatározottságát zárt stilisztikai elemzés 
nem közelítheti meg. Ezek a típusok határo
zott társadalmi-történelmi helyzetekben ala
kulnak ki, és más és más helyzetekben mást és 
mást jelentenek. Az újszerűség és kiszámítható
ság a társadalmi mozgásokkal nem mechani
kusan párhuzamos, hanem dialektikus viszony
ban van, mindkettő képviselheti a művész 
vagy művészet pozitív és negatív állásfoglalását 
az objektív valósággal szemben. Hogy a zenei 
struktúrák mozgások analóg jelei, az a marxiz
mus zeneesztétikájában egyike a sarkalatos 
megállapításoknak — e mozgásstruktúrák 
olyan konkrét esetei azonban, mint az előbbi 
is, sem a legáltalánosabb zenei lélektannak, 
sem bármiféle összefoglaló zeneesztétikának 
nem szabad magyarázat nélkül hagynia.

A mozgásokat jelző struktúrák, Újfalussy 
József megállapításai szerint, egy rendkívül 
bonyolult, műfajközvetítéses rendszeren ke
resztül jutnak el addig a komplex valóságábrá
zolásig, mely a zenét a legutóbbi évszázadok
ban jellemzi. És mivel Vitányi kiindulópontja 
éppen ez a modern európai zene, kár, hogy a 
struktúráknak ezt a második, az embernek a 
zenéhez való viszonyát döntően meghatározó 
rétegét teljesen figyelmen kívül hagyja. (A mű
faj és a műfajközvetítéses valóságábrázolás vé
leményünk szerint a zenei felismerése-katar- 
tikus hatásának primer eleme: éppen rajta ke
resztül közvetítődik az egyéni és társadalmi 
állásfoglalás érzelmi töltése.)

Pszichológiai szempontból nagyon jelentős 
az endomuzikalitással, az ember belső zenei 
tevékenységével foglalkozó fejezet, melyben 
Vitányi számos hasznos következtetésre jut. 
Alapjaiban elfogadható mindaz, amit a könyv 
a belső zenei tevékenység mechanikus formái
ról, alkalmairól (fizikai munka, egyedüllét),

asszociációs viszonyairól (érzelmi állapottal 
analóg vagy annak ellentmondó endomuzika- 
litás), minőségi megoszlásáról és objektív for
rásairól mond. Érzésünk szerint azonban Vi
tányi nem tesz elég éles különbséget az endo- 
muzikalitás két minőségileg eltérő formája, az 
esztétikumban döntő fontosságú emocionális 
és a mechanikus-ritmikus belső hallás között. 
A mechanikus-ritmikus endomuzikalitás ugyan
is a zenét nem világábrázoló műalkotásként, 
hanem pusztán mint ritmikus munkavázat hasz
nálja fel, mélyebb tartalmi összetevői nélkül 
(erre utal Vitányi felmérésének adata is: az 
emberek többsége fizikai munka és egyedüllét 
közben folytat ilyenfajta endomuzikális tevé
kenységet).

A pszichológia véleményünk szerint még 
nem eléggé fejlett ahhoz, hogy ettől elválassza 
a teremtő, művészetet termő endomuzikalitást, 
— éppen, mert lényegében alig tudja tisztázni 
az esztétikum pszichés alapjait. A kétfajta te
vékenység ezért még összemosódik : a pszicho
lógia még nem tudja megmagyarázni teljes 
tudományossággal a mechanikus-ritmikus en
domuzikalitás szubjektív és a magasabb rendű, 
esztétikai jellegű belső zenei tevékenység társa
dalmi érvényű asszociációs rendszerét. Enélkül 
pedig a zenei katarzis pontos pszichológiai 
mechanizmusa sem tisztázható.

Vitányi zenei lélektanának legfontosabb ré
sze az utolsó, esztétikai pszichológiával foglal
kozó szakasz. Itt magyarázatot kíván adni a 
zenei katarzis megvalósulására, a katarzis 
négy főjellemzőjének: a felismerésnek, a szim
bolikus cselekvésminták átélésének, a közlés
nek és az érzelmi felindulás-megtisztulásnak 
zenei jelentésére. Fejtegetései alapvetően esz
tétikai jellegűek: Lukács György esztétikájá
nak alapkategóriája kerül zenei közegbe. Az 
általános következtetések általában a zene ob
jektív tartalmára vonatkoznak, és elvileg he
lyesek, bár zenei kifejtésük megint csak eléggé 
vázlatos és általános. A felismerés a zenében 
azért valósulhat meg, mert a zene struktúrái 
a valóság mozgásait ábrázolják. Ez az esztétikai 
megállapítás természetesn nem kárpótol azért, 
hogy ennek a felismerésnek pszichés mecha
nizmusáról semmit sem tudunk meg (és azért 
sem, hogy itt nem elégséges az objektív valóság 
érzelmileg értelmezett zenei megjelenítésének 
hangsúlyozása). A zene szimbolikus cselekvés
tartalma szintén az esztétika tárgykörébe tar
tozik: az alapvető megállapítások sokkal na
gyobb zenei bizonyító apparátust igényeltek 
volna.

A zene és érzelmek kapcsolata mindenfajta
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zeneesztétika és zenepszichológia döntő kér
dése. Vitányi megoldási kísérlete, mely az 
érzelmek dimenzióit és rendszerét — beleértve 
a kétfajta vegetatív idegrendszert is — párhu
zamba állítja a zene dimenziórendszerével, rend
kívül szellemes, noha nem ment bizonyos me- 
chanikusságtól. Érvelését meggyengíti, hogy 
zenei hivatkozásai mind az európai funkciós 
stílusra vonatkoznak. Ez a körülhatárolt, tör
ténelmileg meghatározott zenei nyelv azonban 
egyáltalán nem képviselheti egyedül a zene 
egész jelenségkörét, nem is beszélve arról, hogy 
Vitányi által említett zenei terminusok maguk 
is sokszor rendkívül nagy jelentésbeli ingado
zást mutatnak, akár önmaguk ellentétébe csap

hatnak át. Sem a domináns és szubdomináns 
funkció, sem az európai hangrendszer nem 
örök érvényű és önmagával azonos kategória, 
amint azt Vitányi fejtegetéseiből kiolvasni vél
jük. Egy-egy funkciót határozottan valamely 
idegrendszeri tevékenységhez kapcsolni olyan 
általánosítás, mely a zene nyelvi elemeinek 
történelmi jelentésváltásai tükrében könnyen 
megbosszulhatja magát. A zene logikai-érzelmi 
struktúrájának a közelmúlt magyar zeneeszté
tikájában megtalálhatók rugalmasabb felosz
tásai is, melyek általánosabban és ugyanakkor 
kisebb hibaszázalékkal képesek magyarázni a 
zene valóságábrázolásának folyamatát.
( Gondolat, 1969)

Tallián Tibor

Az am erikai irodalom kritika közelm últja
Az Egyesült Államokban az irodalomkritika 
afféle „szent tehénnek” kijáró bánásmódot 
élvez: hovatovább természetfölötti ködbe bur
kolózik, papjainak-hiveinek száma seregnyi. 
Van ennek anyagi oka is: sehol a világon nincs 
olyan jó sora a filoszfajtának, mint éppen itt, 
ahol a háború utáni fejlődés egyik legszembe
tűnőbb vonása az egyetemi oktatás-kutatás 
felívelése, ahol európai szemmel valósággal 
csillagászati összegek dúcolják alá a legobsku- 
rusabb humán tudományokat, s a silány kul
túra áradatát is hárítani képesek a kellő tőké
vel működő úgynevezett „kis magazinok”, a 
vájt fülű irodalomértők folyóiratai (Kenyon 
Review, Partisan Review, Sewanee Review és 
még néhány). Ám működhetett egy másik 
indíték is: az Egyesült Államok irodalma el
érkezett a nagykorúsághoz — talán ehhez a 
diadalérzéshez simul az irodalomkritika nagy- 
ratörő, összegező szenvedélye.

Mindenekelőtt azonban fontos és szigorú 
megkülönböztetést kell tennünk, mégpedig na
pi, alkalomszerű könyvkritika és tudományos 
jellegű, elméleti kritika között. Ez előbbi Ame
rikában évtizedek óta mammut méretekben 
működik: a könyvkiadás gépezetének éppen

olyan kelléke, mint a nyomdagép. A népszerű 
magazinok, vasárnapi lapok könyvrovatában 
megjelenő recenziók (review) ütik rá a könyvre 
az eladhatóság pecsétjét, olyannyira, hogy a 
könyv további kiadásain már ott díszeleg né
hány tekintélyes napi kritikus pregnáns, a 
felsőfokoktól óvakodva is rendkívül hízelgő 
bírálata, — mert ez a kritika a reklámozás egy 
formája, és ki látott reklámot, mely előnytelen 
színben tüntetné fel az árucikket, jelen esetben 
a könyvet? Némileg ugyan az alkalomszerű 
kritika is árnyalt: igényesebb formája rávilá
gíthat a könyv elvi-esztétikai magvára, de ál
talában ezt is leegyszerűsíti a zsurnalizmusra 
kötelező könnyelmű szóhasználat, a divat pa
rancsoló diktátuma, a keresett közvetlenség és 
’poentírozás’ — a bonyolultabb összefüggések 
rovására.

A reviewing mai méreteiről könnyen fogal
mat alkothatunk, ha meggondoljuk, hogy Hen
ry James (az amerikai irodalmi hagyomány 
egyik főalakja, jelentős regényíró) már 1891- 
ben óvott tőle.

A komoly, tudományos jellegű irodalom- 
kritika legtömegesebben müveit irányzata az 
Angliából befogadott, az ottani eredményeket
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’egyenlőtlenül’ továbbfejlesztő 'új kritika'. 
Az ’egyenlőtlen’fejlődést az példázza, hogy míg 
Angliában az ’új kritika’ már a harmincas 
években elveszítette hegemóniáját, Amerikában 
még egy évtized múltán is virágzott. Az irány
zat (dióhéjban jellemezve) a komplex, nehezen 
érthető művek, elsősorban költemények elem
zésében volt a legvirulensebb, s mint ilyen, az 
interpretáció terén az úgynevezett ’szoros ol
vasás’ (close reading) elvével jelentős eredmé
nyekhez vezetett. Az irodalmat önmagában 
vizsgálta, legtöbbször nem firtatta a mű társa
dalmi hátterét, illetve hatását. Irodalomtörté
neti vetületként ’átértékelte’ elsősorban az 
angol költészet történetét, s szembeállította a 
bonyolult, többértelmű lirát a direktebb (tár
sadalmi indulatú) romantikus költészettel — 
ez utóbbi költészet rovására.

Az ’új kritika’ legértékesebb magyar vizsgá
lata Szili József tanulmánya, mely a Kritika 
1967/9. számában jelent meg. Szili magvasan 
elemzi az irányzat három jellemző amerikai 
alakját: Ransomot, Tate-et és Brooksot, illetve 
’egyszempontú’, ’tisztán’ irodalmi esztétiká
jukat.

Az irodalomkritika ’tisztán tartásának’ fő 
szószólója René Wellek. irodalomelmélet (1949) 
című könyvében, melyet A. Warrennel együtt 
írt, végigtallóz az ’irodalmon kívüli’ (extrin
sic) módszereken, hogy síkra szálljon az ’int
rinsic’ szemlélet, egy tisztán belső törvényekre 
figyelő, autonóm irodalomesztétika mellett. Az 
író szándékát, illetve a mű társadalmi hatását 
boncolgató kritikát W. K. Wimsatt ítélte el 
legpregnánsabban A verbális ikon (1954) című 
könyvében — mindezt bevallottan antimar- 
xista célzattal. Hiba volna azonban kézlegyin
tésre sem méltatni ezt az áramlatot. Az irodal
mi műelméletre, különösképpen annak leg- 
reprezentánsabb területére, a költészetelméletre 
számos új ablakot nyitottak az ’új kritikusok’, 
a költői nyelvhasználatról, szemantikáról, kép
elméletről vallott ismereteink jócskán gazda
godhatnak általuk.

Az ’új kritika’ térhódításában és visszaszoru
lásában felfedezhető némi párhuzam a köz
élettel. A harmincas években egy erőteljes bal
oldali mozgalom ellenzésével került hatalmi 
pozícióba, a kritikai élet kulcshelyeire, az 
egyetemekre. A McCarthy-korszakban virág
zott — ekkor volt ugyanis a legkisebb esélyük 
a haladó irányzatoknak, hogy kieszközöljék 
a gátló erővé változott ’új kritika’ trónfosztá
sát. Ez végül a Kennedy-korszakban követke
zett be, a közélet bizonyos demokratizálódásá
val egy ütemben.

Ha az ’új kritikának’ virágkorában, a negy
venes-ötvenes évek fordulóján sem volt kor
látlan hatalma, abban nagy része volt a chicagói 
kritikusok körének. Ők mindvégig ellenzékben 
álltak az ’új kritikával’. E. Oison A költészet- 
elmélet körvonalai című tanulmányában, mely 
1952-ben jelent meg, azzal vádolja az ’új kritika’ 
vezéralakjait, elsősorban Brooksot, Tate-et és 
Ransomot, hogy kritikai szemléletük monista, 
ehelyett pluralista, többszempontú esztétikára 
van szükség, és hiba volt lemondani például 
a műfajok kategóriájáról. A műfajfogalom re
habilitációját jelzi egyébként, hogy egy másik 
chicagói kritikus, W. C. Booth A regény reto
rikája címmel írt kitűnő könyvet (1961).

Az ’új kritika’ analitikus szemléletének má
sik ellenzéke az úgynevezett mítoszkritikusok 
iskolája, amely Jung tanaiból kiindulva az 
irodalomban alapvető emberi szituációk új 
és új megfogalmazását keresi. Fontos e téren 
R. Chase könyve, A mítosz nyomában (1949), 
mely — ismét angliai forrás! — M. Bodkin 
pompás könyvéből, A költészet őstípusaibó1 
(1934) merít. A mítosziskola egyik legkiválóbb 
művelője a kanadai N. Frye, összegező mun
kájának címe A kritika anatómiája (1957).

A szimbolizmusra összpontosító kritika is 
bizonyos mértékig az ’új kritika’ ellenlábasa, 
hiszen műközpontú szövegelemzés helyett szé
lesebb, pszichologikusabb összefüggésekre 
ügyel. Ez az irányzat Amerikában a nyelvfilo
zófiával forrott össze, alapműve a Cassirer 
nyomdokain járó S. Langer igencsak nehéz 
olvasmánynak számító könyve, a Filozófia új 
hangnemben (1942). Közérthetőbb, s a témához, 
a költészet nyelvéhez, szimbolizmusához kö
zelebb tud kerülni Az égő szökőkút (1954), 
Ph. Wheelwright munkája.

A közelmúlt amerikai irodalomkritikájában 
a költészetkritikának csomópont-jelentősége 
volt —• részben azért is, mert a legtöbb elméleti 
kritikus gyakorló költő —, de a kutatás a 
regény- és drámaelmélet terén is folyt. (Ismét 
le kell mondanunk az egyes szerzőket elemző 
kritikai művekről, hiszen célunk az irodalom- 
elméleti irányok kitapintása.)

M. J. Friedmann érdekesen fejleszti tovább 
az angol P. Lubbock disztinkcióját a regény 
panoramikus, illetve szcenikus (távlatos, illetve 
elenetszerű) szemlélete között; Ph. Bentley 
tömör tanulmánya a ’mindentudás’ kategóriá
jával osztályoz: az ÉN lehet tanú és lehet hős, 
a ’szelektív mindentudás’ azt jelenti, hogy 
egyetlen kiszemelt hős áll a ’felismerések’ kö
zéppontjában, a ’sokszoros mindentudás’ pe
dig az összes hőst az események áttekintésének
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képességével ruházza fel. Fontos M. Schorer 
tanulmánya a regényírói technika és a regény 
megismerő, felfedező funkciója közti össze
függésről. A regény történetek közül M. Geis
mar haladó szemléletű, gigantikus műve emel
kedik ki.

A drámaelméleti munkák között fontos he
lyet foglal el F. Fergusson könyve, A színház 
koncepciója (1949). Fergusson az antik tragé
diában jelentkező hármas egységet (tett, szen
vedés, megvilágosodás) végigvezeti egészen 
T. S. Eliot verses drámáiig.

Viszonylag új terület az összehasonlító iro
dalomtudomány, a több irodalomra közösen 
jellemző jegyek, a nemzetközi irodalmi anyag
csere kutatása.Szorgalmazói elsősorban Wellek 
a Yale-egyetemen, a Harvardon pedig H. Le
vin.

A közelmúlt amerikai kritikájának összképé
ből nehéz kiválasztani a jövő irányzatát. Az 
’új kritika’ tevékenysége kétségtelenül a korszak 
gerincét alkotta, de nehéz elképzelni, hogy 
valaha is felújítsa korábbi népszerűségét. A 
műközpontúság eleinte üdvös változást hozott. 
Az ’új kritika’ túlságosan aprólékos, analitikus 
módszere azonban visszavezetett ahhoz a hibá
hoz, amely ellen az ’új kritikusok’ kezdetben 
lázadtak : a műtől idegen, öncélú, szűk látókörű 
kritikához. Az ’új kritika’, művelőivel egy 
ütemben, elöregedett, megcsontosodott az öt
venes évek végére. Az utódlásra legalkalmasabb 
csoport valószínűleg a mítosziskola lett volna, 
csakhogy ők is — mint minden tudományos 
igényű kritikai iskola — az egyetemek berkein 
belül működtek, s ők sem tudták elkerülni a 
szélesebb világtól való elszakadást.

Eközben pedig elhatalmasodott Ameriká
ban az a modern jelenség, amelyet tömegkul
túrának vagy népszerű kultúrának szokás ne
vezni. A bestsellerek, a rádió és főleg a tv táp
lálja; hol érzelgős, hol kegyetlen ez a kultúra, 
vagyis hol az andalítás hatásával, hol a sokk
hatással dolgozik, s kulisszájául a szakadatlan 
reklámfolyam szolgál. Az Egyesült Államok 
társadalmi struktúrája elhomogenizálódott, fo
kozódott az elidegenedés, új művészeti irány
zatok jelentkeztek (spontán, ’beat’ költészet; 
pop art; happening), új népszerű ’filozófiák’ 
vertek gyökeret (Zen-buddhizmus, az LSD 
kultusza) — s az akadémikus irodalomkritika 
minderről nem vett tudomást. Kimélyült a 
szakadék az irodalomértő elit és a népszerű 
kultúra fogyasztóinak tömegei között: „Az 
igényesebb olvasók és a hivatásos irodalom- 
tanárok egyre inkább az egyetemeken össz
pontosulnak, egymás munkáin rágják keresz

tül magukat, a legcsekélyebb hatással sincse
nek a külvilágra, mint ahogy a külvilágnak 
sincs rájuk hatása, talán néha már tudomást 
sem vesznek a külvilágról. Ebben a helyzetben 
a múlt irodalma egyre inkább az egyetem szak
területévé válik, a jelen irodalma pedig az 
újságírók monopóliuma lesz. A szakadás ka
tasztrofális . . . ” — írja az angol G. Hough.

A kulturális valóság feltérképezését és kri
tikáját a szociológia felívelése segítette. A 
szociológiai helyzetjelentések vagy talán in
kább vészjelzések (D. Riesmann: A magányos 
tömeg, 1950; C. W. Mills: Fehér gallér, avagy: 
Az amerikai középosztály, 1951 ; A hatalmi elit, 
1956; W. H. Whyte: Szervezet és ember, 1956, 
valamint V. Packard könyvei a reklámról és 
más amerikai tünetekről) sokat segítettek az 
olyan monumentális gyűjtemények összeállí
tásában, mint B. Rosenberg és D. M. Whyte 
antológiája: Tömegkultúra, A népszerű művé
szetek Amerikában (1957). Egész tudomány 
nőtt ki a rádió, tv, sajtó és más tömeges tájé
koztatóeszközök (’mass-media’) körül.

Elnyomásra, kisebbségre kárhoztatva, mind
végig hallatta hangját Amerikában egy marxis
ta alapállású kritika is — éppen a sarokba 
szorítottság miatt gyakran túlzó, harci állás
pontra kényszerülve. Legjelentősebb képvise
lője S. Finkelstein, akinek Elidegenedés és 
egzisztencializmus az amerikai irodalomban 
(1965) c. könyve magyarul is megjelent. A 
marxista irodalomkritika jelentősége Ameriká
ban, hogy ideológiai következetességével, az 
irodalom társadalmi körülményeinek és sze
repének hangsúlyozásával fontos kiegyensú
lyozó szerepet tölt be.

Aránylag szűk körben dívik még két ellen
tétes irányzat : a beatköltészet ’spontán’ eszté
tikája, mely például az emberi lélegzés ütemét 
teszi meg a költői szerkesztés alapjául (Ch. 
Olson), a kibernetikus irodalomtudomány mű
velői pedig számítógépek segítségével folytat
nak gyakran tanulságos vizsgálatokat-kísérle- 
teket.

A társadalmi realitásoknak és a tudományos 
igényeknek nehéz egyszerre megfelelni a tö
megek és az elit kultúrájára szakadt Egyesült 
Államokban. A szintézisre azonban történnek 
kísérletek: éppen a közelmúlt szociológiai ku
tatásainak és analitikus kritikájának együttes 
alkalmazásával. Ez az egyesítő tendencia egye
lőre folyóiratcikkekből, főleg a kitűnő New 
York Review o f Books hasábjairól világlik ki. 
Befejezésül emeljük ki a tendencia egy rokon
szenves képviselőjét, S. Sontagot, aki éppoly 
magabiztosan ír a happeningekről, mint a
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tragédia modern stílusváltásainak bonyolult 
kérdéséről. Sontag írásaiban nyoma sincs az 
akadémikus sznobizmusnak, a művészetet 
(kissé Marshall McLuhan terminológiájának 
hatására) ’az élet meghosszabbításának’, va
lamiféle ’összérzékszervi’ tevékenységnek te
kinti. Megkísérli a kulturális valóság és az esz
tétika összeegyeztetését: „Felszabadító érzés 
megtalálni a jó ízlést a rossz ízlésben. Aki min

dig a fennkölt és komoly élvezetekhez ragasz
kodik, éppen az élvezetektől fosztja meg ön
magát ... jó ízlése szüntelen fitogtatásával olyan 
magasra árazza magát, hogy végül kiszorul a 
piacról” — ez az okfejtés az akadémikus kritika 
józan bírálatát tartalmazza, s ilyen tekintetben 
az amerikai irodalomkritika jövőjére is utal.

HernAdi Miklós
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A Nyugat nemzedék egyik legsokoldalúbb alakja 
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varázstárgyakról.
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S Ő T É R  I S T V Á N

A korszak é s  a z  irányzatok*
í.

A romantikáról folytatott vita A. O. Lovojcy és R. Wellek között azt tette kérdésessé, 
hogy egy irányzatnak az egységét vagy a sokféleségét kell-e inkább tekintetbe ven
nünk, — tehát többféle romantikáról kell-e beszélnünk, vagy pedig ennek az irány
zatnak „viszonylagos egységéről”, „homogén sokféleségéről” ? Az utóbbi felfogás, 
melyet Wellek fejtett ki, szinte általánosan elfogadottá vált. De Wellek álláspontjá
nak igazát főként az biztosította, hogy ő a romantikát, mint irodalmi jelenséget 
bizonyos szabatosan meghatározható s egymással összefüggő jegyektől tette függővé, 
melyeket az angol, a német és a francia romantika különböző alkotóinál ki is mutatott. 
Más kérdés, hogy épp a Wellek által meghatározott jegyek, vagyis: a természet 
organikus szemlélete, a képzeletnek alkotó erőként, a költészetnek pedig prófécia
ként való felfogása, illetve a költészetnek tulajdonított szimbolikus, sőt mitikus szerep 
valóban a legbiztosabb jegyei-e a romantikának, s általánosan jellemzik-e azokat a 
nemzeti romantikákat is, melyeknek vizsgálatába Wellek nem bocsájtkozott ? Annyi 
mégis kétségtelen, hogy a legkülönbözőbb nemzeti romantikákat is rokonítja egy
mással egybizonyos funkciójuk s a bennük kifejeződő magatartások és viszonyulások 
egy bizonyos rendszere. Nemcsak az rokonítja őket, amit elfogadnak és megvalósí
tanak, — hanem legalább ennyire az is, amit elutasítanak és tagadnak. Nem lehetünk 
szkeptikusak a romantikával, mint ténylegesen létező irányzattal, s ez irányzat 
„viszonylagos egységével” szemben, de ezt az egységet rendkívül különnemű ele
mekből összetettnek kell látnunk, továbbá éppen nem folyamatosnak, hanem 
meg-megszakadónak, váltakozónak, semmiképp sem uniformizáltnak vagy eleve 
adottnak, hanem inkább egy bonyolult fejlődési folyamat során megvalósulónak.

Ha pl. a francia irodalom történetéből egy bizonyos korszakot kiragadunk— kísé
reljük ezt mega 18. századdal — úgy ebben a korszakban nemcsak egymástól eltérő, 
sőt egymással ellentétes irodalmi irányzatokat, iskolákat, törekvéseket láthatunk, 
hanem egyazon irányzatnak is különféle megvalósulási változatait. S mindezt nem 
mindig időrendi egymásutánban, hanem gyakran egymással párhuzamosan, egyide
jűleg. Eszmetörténetileg a 18. századot kézenfekvő módon nevezhetjük a felvilágoso
dás korának: azzá teszi az Enciklopédia s a francia „filozófus” írók életműve. Pedig 
hatását és elismertségét tekintve nem a felvilágosodás filozófiája állt első helyen a 18. 
század köztudatában, sőt ez a filozófia csak elkeseredett harcok árán tudott magának 
méltó helyet szerezni. A felvilágosodás európai elterjedése pedig éppenséggel olyan 
változatokat hozott létre, melyek éppúgy mutatják a francia gondolkodók hatását, 
mint az eltérést tőlük.

Anélkül, hogy Montesquieu és Rousseau vagy Voltaire és Rousseau nézeteinek 
igen lényeges különbségeire kitérnénk, anélkül, hogy írói, alkotói eszményeik, 
művészi módszerük, stílusuk stb. alapvető különbözéseit felsorolnék (Diderot-t is 
közébük vonva ezek a különbözések csak tovább szaporodnának): elmondhatjuk,

* Egy nagyobb tanulmány rövidített változata
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hogy a francia felvilágosodás eszmerendszere sem tekinthető egyneműnek, „mono
litikusnak”, sőt, ennek az eszmerendszernek kihatásai és elágazásai meg éppenséggel 
olyan változatokat hoznak létre, melyek sok mindenben különböznek egymástól. 
Ennek ellenére a felvilágosodást egységes és összefüggő jelenségnek kell tekintenünk, 
— de olyan jelenségnek, melynek egységében a különbözések, a változatok bonyolult 
szövedéke van jelen. H a akár irodalmi, akár eszmei irányzatokról, áramlatokról 
beszélünk, nem szabad szemünk elől tévesztenünk az egységnek és a változatoknak 
azt a dialektikus viszonyát, mely az ilyen jelenségekben mindig kifejeződik.

Egymástól nagyon is távoleső történetfilozófiák (pl. a Hegelé vagy az Auguste 
Comte-é) a fejlődést s általában a változást mindig történeti egymásutánban, egy
mást követően föllépő jelenségek sorozatában fogták föl. Ez arra bírta az irodalom- 
történészeket, hogy az irodalmi irányzatok, áramlatok, stílusok fejlődését ugyancsak 
lineáris egymásutánban képzeljék el, — pl. olyan módon, hogy a reneszánszt követi a 
barokk, emezt a klasszicizmus, majd a romantika kerül sorra, és így tovább. Ezt az 
egyenes sort néha még tovább tagolták olyan terminusokkal, mint „preromantika”, 
„preklasszicizmus” stb. A történetiségnek ez a gépies, elvont s leegyszerűsítő elve 
napjainkra vagy magának a történetiségnek hitelét tette kétségessé, vagy pedig 
többé-kevésbé szerencsés, de legtöbbnyire iskolás és meddő osztályozási tevékeny
séggé szegényítette el az irodalomtörténetírást. Ebben a tevékenységben a történeti 
valóság, az irodalom színei, formái elvesztették élénkségüket, sajátosságukat, hogy 
ily módon engedelmesebben sorakozhassanak be az osztályozás címkéje (klassziciz
mus, romantika stb.) alá.

Amikor mégis a történetiség megóvására, fenntartására és rehabilitására törek
szünk, magának a történetiségnek új, finomabb és pontosabb, habár bonyolultabb 
lehetőségeit kell megkeresnünk.

2.

Azt is látnunk kell, hogy az irodalomtudomány már jó ideje érzékeli az egység 
viszonylagosságának, az egység és a változatok dialektikus viszonyának bizonyos 
megnyilatkozásait. Ezt érzékeli pl. az a törekvés, mely a nagyobb korszakokat minél 
több alkorszakra igyekszik tagolni, vagy amelyik olyan jelenségeket tart számon, 
mint a manierizmus vagy a rokokó vagy a preromantika. Sajnos ezek a jelenségek a 
rendszerezésekben szintén a kronológiai egymásután fonalára kerülnek, s lényegileg 
ugyanannak az osztályozási munkának a címszavait szaporítják csupán. Mert a 18. 
század jelenségeinek bonyolultságát nem lehet megragadni azáltal, hogy a század 
első felét az értelem, második felét pedig az érzelem korszakának tekintjük. A klasszi
cizmus és a romantika viszonyának megfejtését nem azáltal érjük el, hogy közébük a 
preromantika korszakát beillesztjük. Ezeket a visszásságokat ismerte föl Roland 
Mortier, midőn a felvilágosodás korszakának egysége mellett foglalt állást (Unité ou 
scission du Siècle des Lumières ? Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 1963). 
Mert az az egység azt is jelenti, hogy a korszakilag egymástól elválasztott értelem és 
érzelem — korszakilag is egybeesnek, egymáshoz kapcsolódnak.

A felvilágosodás többféle, egymás mellett élő és fejlődő változatban valósul meg, s 
ezek a változatok, egymástól való eltéréseik ellenére is, bizonyos egységet képeznek.
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A változatok azonban még nagyobb számban tárulnak elénk, ha a felvilágosodással 
kapcsolatos irodalmi jelenségeket, irányzatokat vesszük szemügyre. A felvilágosodás 
századát, a 18. századot a klasszicizmus korának szokták tekinteni, de egységes
nek tekinthető, s a különféle irodalmakban egységesen megvalósuló klasszicizáló 
iskola vagy irányzat a 18. században éppúgy nem létezik, mint valamifajta egységes 
neoklasszicizmus sem. A korszak szorosabb szemügyrevétele arról győz meg, hogy a 
18. században a 17. századi klasszicizmus öröksége lényeges változásokon megy át, — 
illetve, a klasszicizáló tendencia különféle új utakat keres, a klasszicizmus igénye 
sokféle változatban felújul, és az, ami ily módon akár a francia, akár egyéb irodal
makban létrejön, nemcsak hogy gyökeresen különbözik a Malherbe—Boileau-féle 
klasszicizmustól, de megannyi külön útnak, sajátos változatnak számít, nem pedig 
homogén áramlatnak. Mert azt, amit klasszicizmusnak tekinthetünk Pope-nál és 
Voltaire-nél, Goethénél és André Chénier-nél, aligha lehet egyazon esztétikából 
fakadó, egyazon elveket és ízlést megvalósító irányzatnak felfogni.

Ennek pedig egyik oka bizonyára az, hogy bizonyos irodalmi mozgalmak, iskolák, 
a társadalom és az irodalom helyzetéből fakadó ösztönzések hatására, igen koncent
rált módon, jelentős alkotók és teoretikusok közös erőfeszítéséből, rendkívüli nyoma
tékkai és csaknem parancsoló érvénnyel, de mindenképp egységesen és egyértelműen 
jönnek létre. Az ilyen mozgalmakat többnyire a megújítás igénye hozza létre, vagyis 
az a következetes és erélyes elszántság, hogy új hivatást adjanak az irodalomnak, 
felfrissítsék eszközeit, formáit, mondanivalóit, s általában új viszonyba hozzák az 
emberrel. Ilyen mozgalom és vállalkozás volt a 17. század francia klasszicizmusa, 
és nem volt ilyen jellegük a 18. század klasszicizmus jellegű, új irányzatainak. A 17. 
századi klasszicizmussal ilyen értelemben annak szöges tagadása, az 1830-as Roman
tikus Iskola volt leginkább rokon, épp mozgalom jellege, újító vállalkozásának gyöke
res mivolta s az emberhez, a társadalomhoz való gyökeresen új viszonya miatt

3.

A 17. század francia klasszicizmusának kialakulása belekapcsolódik Európa 
rendezésének, a központi hatalom stabilizálásának abba a folyamatába, mely a val
lásháború anarchiája után a reneszánsz civilizáló kezdeményeinek folytatását ismét 
lehetővé tette, — a francia klasszicizmus az olasz és a spanyol ízlés (tehát: a barokk) 
korlátozása által sajátos nemzeti művészetet hoz létre, melynek korlátozó, féken 
tartó ereje épp a barokk emfázisával szemben érvényesül. Ez a klasszicizmus a barokk
ra, mint ellentétére támaszkodva, annak feszülve, antitetikus módon alakul ki. Az 
irodalomnak — és részben a képzőművészetnek — ez a klasszicizmusa a művészet
nek és az életnek nem egy területén csak kisebb mértékben vagy egyáltalán nem 
korlátozza a barokkot, ahogyan azt Victor L. Tapié nagyarányú barokk-elemzése is 
szemlélteti (Baroque et Classicisme, 1957).

Az a helyzet, mely ezt a klasszicizmust létrehozta, a 18. században nem áll fenn 
többé, de a 17. századi klasszicizmus részint mint életképes irányzat és esztétika 
szabja meg a további fejlődést, részint pedig nagy példaként,hagyományként él tovább 
az új korszak tudatában. Az irodalmi tudat ilyen megőrző szerepével az irodalom 
egész történetében számolnunk kell. A múlt vívmányai, példái nem küszöbölődnek
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ki az utókorok tudatából, hanem felelevenedhetnek, új vonzerővel telhetnek meg, fel
frissültén, újbóli felhasználásra kerülhetnek. (Az antik irodalom hagyományai, 
vívmányai is így újultak fel századokon át, s még a 20. századi irodalmak tudatá
ban is).

Mégis a 18. században továbbélő, klasszikus hagyomány lényegesen átalakul a 17. 
századi mivoltához képest. A  folytatás változást is jelent, s e folytatáson kívül 
még tanúi lehetünk új, klasszicista igényű kezdeményeknek, valamint a klassziciz
mustól már egyre idegenebb jelenségeknek is. A 18. század még nem szakít gyökere
sen a klasszicizmussal, de nagymértékben távolodik már tőle. Ez a távolodás a leg
szembetűnőbb az Augustan-korszak utáni angol irodalomban, de a Régence-korszak 
francia irodalma is új tájékozódásról tanúskodik, s a század végéig teljessé válik az 
egyes műfajok eltávolodása a 17. századi hagyományoktól.

Különböző irodalmi korszakok struktúrájának és mozgásainak felderítésénél 
figyelembe kell vennünk az irodalom differenciálódásának körülményeit is, hisz 
kétségtelen, hogy az európai irodalmak a reneszánsz korszaka után fokozódó mér
tékben differenciálódnak, mégpedig egyszerre két irányban is; múltjuk éppúgy meg
növekszik, mint amennyire szerteágazóvá válik a jelenük is. Az idő puszta múlása s 
az irodalmi alkotások egyszerű felhalmozódása az egymást váltó újabb és még újabb 
korszakokra a potenciális irodalmi örökség egyre növekvő állagát hagyományozza. 
Ezzel egyidejűleg pedig egy-egy korszak „élő” irodalma többnyire nem csak a régi
nek és az újnak, hanem többféle réginek, s igen gyakran többféle újnak harcából, 
vagy szövedékéből jön létre.

Ez lehet a magyarázata annak, hogy pl. a romantika megértéséhez keresve szilárd 
kiindulási pontot, — a 17. század klasszicizmusához kell visszatérnünk. Vagyis azt, 
am it a romantika állít, akkor értjük meg igazán, ha megértjük azt, amit ez állításával 
tagad. Eközben azonban csak bizonyos mértékig érhetjük be azokkal a felvilágosí
tásokkal, melyeket az érvényesülésükért küzdő irányzatok, irodalmi iskolák programjai 
nyújtanak. Mert ezek a programok szükségképp leegyszerűsítenek: a maguk jövőbeli 
ú tját minél egyenesebbnek és célravezetőbbnek jelölik meg, a tagadott, az elvetett 
irányzatot és iskolát pedig minél sommásabban jellemzik. Victor Hugo klassziciz
musellenes programja nem tett különbséget árnyalatok és értékek, fázisok és minő
ségek között: elutasító gesztusa egyértelmű és globális volt. A romantika megértésé
hez szükségünk van a klasszicizmusra, mint esztétikai és történeti jelenségre, 
viszont a romantika klasszicizmusképéből már lehetetlen a klasszicizmust mint 
történeti és esztétikai jelenséget megértenünk.

H a  a 17. század klasszicizmusában egységes doktrínát látunk is, ha ezt az iskolát 
éppoly koncentráltnak, mozgalomszerűnek, azonos szemléletű alkotók egymással 
szövetkező fellépésének tekintjük is, mint a Romantikus Iskolát, mégis magát a 17. 
századi klasszicizmust éppoly kevéssé tekinthetjük egységes irányzatnak, egynemű 
folyamatnak és jelenségnek, m int akár a 18. század irodalmát, akár az európai roman
tikát magát. A differenciálódás nemcsak egy korszakon, de egy irányzaton belül is 
végbemegy. A Corneille-től a XIV. Lajos haláláig terjedő korszakban viszonylag 
rövid korszeletet tekinthetünk csak a klasszicizmus teljes és egyértelmű megvalósulá
sának: azt a szakaszt, melyben Racine, La Fontaine, Molière, Boileau működése 
egymással összekapcsolódik, egymást erősíti. XIV. Lajos uralkodásának utolsó évti
zedeit már csak pszeudoklasszicizmusnak szokták tekinteni.
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Az irodalom teoretikusai mindig hajlanak arra, hogy a történetileg kialakult, nagy 
eredményeket felmutató korszakokat elvont módon kiemeljék és „klasszicizmusnak” 
tekintsék. A terminus ebben az esetben csak részben jelöl irányzatot, s tartalma első 
sorban értékítélet. A „klasszicizmusnak” ilyen axiológiai értelmű alkalmazása bírt 
rá irodalomtörténészeket arra, hogy egy-egy nemzeti irodalom valamelyik fejlődési 
csúcspontját „nemzeti klasszicizmusnak” nevezzék, még akkor is, ha annak alkotásai
ban a klasszicizmus esztétikai elvei egyáltalán nem érvényesülnek. (Ilyen axiológiai 
értelemben tekintette pl. „nemzeti klasszicizmusnak” Petőfi és Arany működését 
Horváth János.) A 17. századi francia klasszicizmus azonban tényleg egyesíti magá
ban az esztétikai és az axiológiai jelentést, ez az irodalom nemcsak klasszikus esz
tétikát képvisel, de fejlődési csúcspontot is.

A 17. századi klasszicizmus differenciáltságát az is jellemzi, hogy Malherbe nyelvi 
reformja egy ideig megfért a fennkölt stílussal, vagy is a nyelvi korlátozást nem 
követte stilisztikai korlátozás is. Csak a pszeudoklasszicizmus korszakasza fogta 
vissza a nyelvvel együtt a stílus díszeit is, miután Racine és kortársai, a valódi, a 
nagy klasszikusok általában, de éppen nem „elvszerűen” egyféle árnyalt, deheroizált, 
s a fenköltség irányában visszafogott stílust műveltek.

A 18. századi francia líra elsorvadását a klasszicizmusból levont pszeudodoktrína 
okozta. Ennek következménye volt a tragédia hanyatlása is, ami Lessing új dramatur
giai törekvéseinek vált ösztönzőjévé. Mégis, amikor ezt a hanyatlást figyelembe 
vesszük is, azt is látnunk kell, hogy Voltaire klasszicista tragédiái nem a pszeudo
klasszicizmus talaján születnek, hanem elszánt — bár haszontalan — visszatérési 
kísérletekként a tragédia 17. századi nagy virágzásához. Kiválóságai ellenére azonban 
mégsem a Mérope nyújtja a korszerű, 18. századi színházat, hanem inkább a Zaïre. 
És Lessing, Diderot elmélete, gyakorlata, — valamint Marivaux.

Ha a 17. századi klasszicizmus differenciáltságán kívül figyelembe vesszük még az 
egész korszak differenciáltságát is, tehát a barokk, précieux elemeket s azokat a köl
tészeti jelenségeket, melyek nem a Malherbe—Boileau-féle ars poeticának engedel
meskednek, valamint a realizmus olyan jelentkezéseit, mint Scarron Le Roman 
comiqueja, vagy Füredére Le Roman bourgeoisja: ismét csak különnemű, egységesnek 
éppen nem nevezhető irányzatok, jelenségek szövedéke áll előttünk. A 19. század 
realista regényeiben (pl. Balzacnál) azonban mégsem ez a fajta realizmus öröklődik 
tovább, hanem inkább az a moralista szemlélet, melyet Molière és La Bruyère fejez 
ki, — valamint a lélektani valóságnak az a művészete, melyet Racine emel oly magas 
fokra.

Ez is arra int, mennyire fontos, hogy különbséget tegyünk a realizmus filozófiai 
esztétikai kategóriája és a történeti jelenségként felfogott realizmus között. Az 
előbbi a valóság adekvát tükrözése, az utóbbi pedig a múlt század regényirodal
mában, drámaművészetében létrejött szemlélet, művészeti módszer. Az előbbi jelen 
lehet ott is, ahol az utóbinak csak előzményeit tartjuk még számon. Az Isteni szín
játék  és az Emberi színjáték egyaránt a valóság adekvát tükrözései. De történetileg 
Dante és Balzac két egymástól gyökeresen különböző szférában helyezkedik el, s a 
két alkotó művészi módszerét, technikáját még csak össze sem hasonlíthatjuk, hisz 
annyira különbözők. Ha Balzac tudatosan (és tegyük hozzá: metaforikus módon) 
utal is művének címével Dante művének címére, úgy ez az utalás csak az egyetemesség 
analóg igényét fejezi ki, de már a címbe foglalt „emberi” jelzővel a szemlélet, a
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felfogás gyökeres ellentétességét is hangsúlyozza. A 17. századi francia klasszicizmus 
nagy művei is: a valóság adekvát, hű tükrözései, kifejeződései, de alkotóikat még 
ilyen alapon sem lehet leválasztani a klasszicizmustól, melyhez történetileg oly szoro
san hozzátartoznak.

4.

Ezt az elméleti kitérést indokolhatja a jelenségeknek, irányzatoknak az a sajátos 
szövedéke, melyet a 18. század tár elénk. Utaltunk már Mortier érveire, a Lumières 
korának egysége mellett. Roger Läufer (Style Rococo, style des „Lumières", 1963) lebi
lincselő és újszerű áttekintése a korszak történeti folyamatairól ugyancsak ezt az 
egységet igazolja. Az ő érvei is a lineáris, diakronikus periodizálásból adódó tévedé
seket korrigálják. Läufer a század első felének pszeudoklasszikus és barokk, — máso
dik felének pedig neoklasszikus és preromantikus jellegében látja a 18. század stílu
sának lényegét. Szerinte ez a stílus a rokokó, mely az egész felvilágosodás stílusa is. 
Kétséges azonban, hogy lehet-e a rokokó érvényét ennyire kiszélesíteni. Ami Voltaire 
meséinél bizonnyal érvényes, az egyáltalán nem érvényes pl. a Nouvelle Héloïse-ra. 
Azok az ellentétek, melyeknek egységeként Läufer a rokokót felfogja; jellemzőek és 
valóságosak: s elemzése, mellyel kimutatja őket, egy korszak társadalmi-emberi 
lényegét találóan érzékelteti. Viszont az, ahogyan ebből az elemzésből valamiféle 
egységesnek tekintett korstílus fogalmához eljut, inkább viszalépésnek hat ahhoz a 
szinthez képest, melyet pedig a korszak értelmezésében már elért. A 18. század irány
zatainak, jelenségeinek képe bonyolultabb annál, hogysem abban egyetlen stílus 
érvényesülését feltételezhetnők, vagy hogy abban csak pszeudoklasszikus és barokk, 
— illetve neoklasszikus és preromantikus irányzatok érvényesülését láthatnék.

Az Enciklopédia ugyanolyan mozgalom és szellemi koncentráció, mint a 17. 
századi klasszicizmus vagy a Romantikus Iskola, csakhogy e nagy vállalkozás
nak a filozófiai jellege az elsődleges, nem pedig az irodalmi. Ha az irodalmi irányzatok 
felől szemléljük ezt a korszakot, úgy indokoltnak érezhetjük René Jasinski benyomá
sát, aki egyaránt tétovázónak érzi a 18. század íróinak magatartását a klasszicizmus
sal, valamint az annak helyébe lépő új irányzatokkal szemben (Histoire de la lit
térature française, 1947). A korszak irányzatai nem szakadnak el teljesen a klassziciz
mus örökségétől, de egyáltalán nem is törekednek annak teljes épségű megőrzésére. 
Ezek az irányzatok nem formálnak külön korszakokat a 18. századon belül, melyet 
tehát nem lehet a ráció és az érzelem „alperiódusaira” felbontani, hanem egymás 
mellett fejlődnek ki a század kezdetétől fogva. Mégis, a 18. század éppen nem egy
séges időköz, s általában, az irodalmak századok szerinti periodizálása éppoly 
kevéssé elvszerű eljárás, mint az uralkodók szerinti, s legfeljebb jobb híján, ideglenesen 
használhatjuk, amíg a periodizálás szilárdabb elvére nem bukkanunk. A 18. század 
derekán két egymástól lényegesen elütő korszak találkozik, s e korszakokat elsősor
ban a 17. századi klasszicizmustól való távolodás fokozatai különböztetnek meg egy
mástól. A gyökeres eltávolodás, az igazi szakítás persze a romantikával (illetve a 
realista regényírással) valósul meg.

Akik a 18. század második felében akarják az érzelem, az érzékenység igazi érvény
re jutását látni, azokra rácáfolnak a Manon Lescaut, a Vie de Marianne, valamint
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Nivelle de la Chaussée, sőt Mme de Fontanes, Mme de Tencin, Mme de Graffigny 
érzelmes regényei, melyek a század első felében, sőt az elején keletkeztek. Prévost 
abbé nem a Richardson-fordításai miatt bizonyul egy új érzékenység művészének, 
hanem azért, mivel közvetlen módon, a mindennapi élet valóságának részeként 
mutatja be azt a szenvedélyproblematikát, melyet a klasszikus tragédia csak köz
vetetten, a mindennapoktól eltávolított kívételességében mutathatott be. Az új 
irodalom újszerűsége épp abban áll, hogy bebizonyította: a nagy és rendkívüli 
tapasztalatok lehetősége bennünk magunkban, a környezetünkben rejlik, míg a 
klasszikus tragédia ugyanezeket a tapasztalatokat egy elvont és megkonstruált 
világ emberei számára tartja fenn. Az emóciós költészet elve, mely az angol irodalom
ban az 1750-es évek végétől kezdve hódít tért, érzékelhető változást hoz létre a francia 
lírában is, de ez a változás nem látszik annyira váratlannak, ha a 18. század első 
felének francia prózájára gondolunk, mely több teret enged az emóciónak, mint 
akár a líra, akár a színpad.

A klasszikus doktrína megfojtotta a költészetet és a tragédiát: az ilyen agyon
fojtott művészetet lehet — pszeudoklasszikusnak nevezni. De ennek a pszeudoklasszi- 
cizmusnak folyamatossága igen soká tart, egyáltalán nem korlátozódik a 18. század 
elejére, s még a Forradalom, a Császárság idején is találkozunk vele. A klasszicizmus 
költészeteszménye a 17. században még kevésbé érvényesül, mint a 18.-ban, s 
emiatt a 17. század kisebb vagy kevés figyelemre méltatott költőinél (pl. egy Vion 
Dalibray-nál vagy Georges de Scudéry-nél) több spontán bájt, eredetiséget, tehát 
valódi költészetet találunk, mint a 18. század költőinek többségénél. A klasszicizmus 
valóságos anti-lírát hozott létre, s az a monotónia, mely a francia költeményeken 
eluralkodik a 18. századbap: még a romantikusoknál (még Lamartine-nál, sőt Victor 
Hugónál is) vissza-visszatér néha.

A klasszikus doktrína azonban egyáltalán nem ártott a prózának, s az egész 19. 
században talán csak Stendhalnál találkozunk olyan élénk és üde, olyan raffináltan 
„vágott” prózával, aminő pedig a 18. században eléggé gyakori. A romantika, sőt a 
realista regény (igen, még Balzac és Flaubert is) visszafojtottak valami boldog könnyű
séget, valami ingénu bájt, mely Voltaire-ből vagy Diderot-ból, Charles de Ligne-ből 
vagy Vauvernargues-ból oly önkéntelenül sugárzik. A 18. század prózája költői, 
költészete pedig prózai. Pszeudoklasszicizmusról nem beszélhetünk a 18. századi 
regény valóban jelentős alkotásaival kapcsolatban. Kétséges viszont, hogy a klasszi
kus doktrína érvényesült-e egyáltalán a regényben, akár a 17. század folyamán is. Ezt a 
doktrínát inkább igazolja La Fontaine vagy Racine, mint Mme de La Fayette.

Roger Läufer helyesen állapítja meg, hogy a 18. század adekvát műfaja a festészet
ben a portré, az irodalomban pedig a regény, a conte. Bizonyos, hogy a regény 
műfaját a felvilágosodás kora dolgozza ki; a 19. századi romantikus vagy realista 
regény kezdeményező jelentősége némileg csökken, ha a 18. század regényteljesít- 
ményeit figyelembe vesszük. A 18. század kezdeményei a regény terén gazdagabbak, 
mint a regény virágkorának tekintett 19. század kezdeményei. Ha a 19. század regény
típusaira gondolunk — tehát a Balzac-, Flaubert-, Maupassant-, Zola-, Goncourtok- 
típusú regényekre —, úgy azok kevésbé különböznek egymástól, szűkebb variácós 
kört alkotnak, mint a 18. század olyan változatos, egymástól olyannyira elütő, oly 
sokfajta eszményt és formát megtestesítő alkotásai, mint Voltaire és Le Sage, Prévost 
és Bernardin de Saint-Pierre, Rousseau és Ch oderlos de Laclos regényei. A 18. század
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regényét nem lehet egy vagy két irányzat fejlődési folyamataiba beosztani, — még az 
olyan realisztikus igényeket sem foghatjuk egybe, aminők Le Sage-nál és Restif de la 
Bretonne-nál jelentkeznek. Voltaire meséi, vagy Bernardin de Saint-Pierre pastoralja 
a szentimentális regény vagy filozófiai regény, a levélregény, vagy a picaresque: a 18. 
századi regény gazdag változatossága olyan lehetőségeket teremtett meg, melyeknek 
csak viszonylag kis részét használta ki a 19. század regénye. A 18. század kísérletei 
sok mindenben — a 20. század kísérleteinek ösztönzőiül, mintáiul szolgálnak majd.

Ha a tragédiára és a költészetre valamennyire érvényesnek látszanak is a pszeudo- 
klasszicizmus ismérvei, s ha a preromantika terminusa itt-ott érvényesíthető is a 18. 
század végének költészetére: ezekkel a terminusokkal aligha kezdhetünk valamit, ha a 
felvilágosodás korának francia regényirodalmát jellemezni próbáljuk. Ha a regény e 
változatossága mellett figyelembe vesszük még a 18. századi próza olyan remekléseit, 
mint a filozófiai mondanivaló művészi, „nagyvilági” formában való közlése, továbbá 
a történetírás és a természettudomány szépirodalmi szintre emelése, valamint a 
hagyományos memoárműfaj átalakítása vallomássá és életbölcseleti stúdiummá 
— e friss és elfogulatlan újítások láttán nem hihetjük azt, hogy ezt a prózát valamiféle 
doktrína nyomasztaná, vagy valamely irányzat esztétikája irányítaná fejlődésében.

A 18. század csodálatos szétszórtsága, kötetlen és szeszélyes tájékozódása olyan 
felszabadultságról, olyan merész és játékos kezdeményező kedvről tanúskodik, mely 
teljességgel semmibe veszi a műfaji szabályokat, — és a szabályokat általában. 
A Candide, a Rameau unokaöccse és A magányos sétáló álmodozásai nem igazodik 
műfaji hagyományokhoz, s annyira kilép a hagyomány köréből, hogy a 19. század 
valójában bátortalanabb prózája nem is mert a nyomukba szegődni.

5.

A 18. század egyre-másra termi az új műfajokat, s a kritika csak arra szorítkoz- 
hatik, hogy elméleti igazolásukat megteremtse. Ezek az új műfajok nem különöseb
ben életképesek: a pillanat igénye teremtette meg őket. Önfeledt és legtöbbször 
öntudatlanul kísérletező korszak ez.

Mindezzel az élénk mozgással szembeállítva a költészetet: meglephet ennek ájult- 
sága s, még a század utolsó harmadában is, újításainak óvatossága, tapogatódzó 
bizonytalansága. E kiszáradt meder láttán szinte azt kell hinnünk, hogy a romanti
kának valójában — a költészet s főként a líra újra megteremtésének múlhatatlan 
szüksége adott létjogosultságot. Pontosabban: azok az emberi igények, melyek 
tartósan nem tudják a költészetet nélkülözni. A modern költészetnek a romantika a 
voltaképpeni kezdete. A költészet megrekedését nem lehet csupán a klasszikus dokt
rína hatásával magyaráznunk, — még ha ez a hatás lényeges volt is. De hiszen a drá
mai műfajok terén kialakult kísérleteket és újításokat sem hátráltatta a klasszikus 
szabályok uralma, mely pedig a tragédiában volt a legszigorúbb. Két nagy költő, 
Voltaire és André Chénier között a költészet hangneme, a költőiség fogalma vál
tozik ugyan, de Ronsard óta az igazi líraiságot André Chénier hozza vissza a francia 
költészetbe. Ha Chénier tovább él, ha költészete teljesen kibontakozik: a francia líra 
arculata egészen másként alakul a 19. században, mint aminőnek ma ismerjük. 
Stendhal költői párját sejthetjük André Chénier-be, — amiként Balzac lírai pendant- 
jának Victor Hugót érezhetjük.
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A költészet tehetetlensége, háttérbe szorulása épp akkor, amidőn a többi műfajban 
olyan gazdagságot, élénkséget, annyi kezdeményező kedvet láthatunk: mindez arra 
figyelmeztet, hogy ennek a kornak tudatában tisztázatlan maradt az egyéniség szere
pe, az irodalom nem meri még nevükön nevezni az egyén társadalmi és privát konf
liktusait, a történelem menetének bonyolultságaival, veszélyes kitérőivel a filozófu
sok sem számolnak igazán, — vagyis ez a kor nincs igazán tudatában sem annak a 
boldogságnak, sem annak a kínnak, mely mindennapjainak tartalmat ad. A roman
tika már a forradalmak tapasztalatai alapján felvilágosultabb lesz épp ezekben a 
kérdésekben, mint maga a felvilágosodás.

Bizonyos, hogy a francia költészet 18. századi bátortalansága a korszak emberi 
lényegéből fakadó sajátossága. Az ilyen és egyéb sajátosságok pedig határozottan 
megkülönböztetik a felvilágosodás korának emberi lényegét a 17. századétól, mely a 
klasszicizmust valójában létrehozta. A 17. század önkorlátozása erőket fogott vissza, 
a 18. században azonban valamiféle haladékot kínál az olyan költészet, mely meg
marad az általánosságok körében. Itt valóban tétovázásról, várakozásról van szó ; a 
felvilágosodás kora ugyan előkészíti a forradalmat, de még nem döntött egyértel
műen mellette. Azok a polgárok és plebejusok, akik látszólag betörtek egy következet
lenné és engedékennyé vált feudális társadalomba, nem látják még világosan, hogy 
szilárd helyet nem foglalhatnak maguknak benne. A romantikusok már tudják, hogy a 
parlamenti rendszer bevezetése s a polgári alkotmány egymagukban még nem 
oldják meg az ember legsúlyosabb problémáit, gondjait. Az érzelmek felszabadítása 
a felvilágosodás korában nem csupán a polgárság lelki terhein könnyít: az uralkodó 
réteg is a maga rossz lelkiismeretét az érzelmesség kultuszával nyugtatja meg. Ha 
hihetünk Mme Campan emlékiratainak, úgy XVI. Lajos udvarának emberei inkább 
Rousseau, semmint Choderlos de Laclos regényeiből léphetnének elő. Balzac viszont 
nem valamely reakciós világnézet folytán gyakorol ábrándtalan kritikát a Forrada
lom erkölcsi jelenségei felé, hanem azért, mivel a történelmi tapasztalatok nyomán 
olyan bonyolultságba és ellentmondásokba tekinthetett be, melyekről a felvilágo
sodásnak sejtelme sem lehetett. André Chénier forradalmian újszerű költeményei, 
melyekben a líraiság az egyén és a történelem konfliktusából s egy addig ismeretlen 
dráma átéléséből fakad : csak börtönében jöhettek létre.

Az új korszaknak a Nagy Századhoz való viszonyát a legjobban Voltaire maga
tartása szemlélteti. Szuverén magatartás ez, — s ilyenként az egyetlen is, a maga 
korában. Ferenczi László figyel föl arra, hogy Voltaire a klasszikus tragédián végre
hajtott korrekcióval a sűrítés elvét még határozottabban érvényesíti, mint a sűrítésre 
törekvő 17. századi tragédiaköltők. Ugyanő látja azt is, hogy Newtont, Locke-ot, 
Pope-ot és Addison-t követve, voltaképp a Nagy Századhoz visszavezető utakat 
keresi (Voltaire költészetszemlélete, 1970). Ugyanakkor az Essai sur la poésie épique 
már 1727-ben a zseni-elméletnek olyan büszke és független megfogalmazását nyújtja, 
mely inkább a 19. századot, semmint a 17-iket idézi emlékezetünkbe. Ilyen nézetet az 
angol költészet csak a 18. század derekán kezd vallani, a német pedig az 1770-es 
években.

Voltaire nosztalgiája a Nagy Század után valójában a független, a klasszikus dokt
rína alól ugyan felszabadult, de azt a maga igényei szerint mégis fölhasználó költőt 
jellemzi. Fölény és kegyelet egyaránt megnyilvánul abban, ahogyan Voltaire a Nagy 
Század vívmányait felhasználja. Ezek a vívmányok valamikor egy nagy nemzedék
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összesített erőfeszítéseiből születtek meg. Voltaire örökségként, készen nyeri el őket, 
m int az elődök által kialakított, tökéletes hangszert. Márpedig ő tudja is, hogy mit 
kezdjen ezzel a hangszerrel! Voltaire abban különbözik a kortársi költőktől, hogy őt 
nem köti, nem nyomasztja a klasszikus doktrína. A 17. század öröksége az ő számára 
nem nehézséget, hanem könnyebbséget jelent. Úgy újít, hogy meg is őriz: való
ságos ellenpárja ezért a romantika költőinek. Rendre megvalósítja azonban mindazt, 
amire a 17. század klasszicizmusa még gondolni sem mert. Az Henriade történelmi 
jelenetei fennköltek és hidegek, de a klasszikus eposz hasznos előtanulmány az annyira 
élénk és életszerű történetírói alkotásokhoz. Meséi és parabolái ugyancsak távol 
állnak a klasszicizmustól: ha van „rokokó” művészet, úgy bennük találhatjuk meg.

A líra legfontosabb elemét, a személyességet André Chénier hozza csak el, s 
éppen ezért, formájának minden antik tisztasága és klasszikus fegyelme ellenére 
André Chénier költészetének lényege már ellentétes a klasszicizmussal. A személyes 
— szubjektívnak és a klasszikus formának ez az antitetikus egysége azonban nem 
annyira felfedezőihez és első csodálóihoz, a romantikusokhoz rokonítja igazán 
Chéniert, hanem Baudelaire-hez inkább. Ami Chénier-nél járulékos csupán — főként 
azt lehet neoklasszikusnak nevezni. Egységes korstílust tehát a 18. századnak nem
csak hogy az egészében, de még egyes részeiben sem találhatunk.

6.

Arra lehet-e mindebből következtetnünk, hogy az irodalomnak nincsenek is kor
szakai, s az irodalom történeti folyamatának ritmusát nem lehet fölismernünk ? Ha 
elvetjük a „stílusok” egymásutánjának lineáris rendjét, mely klasszikus, szentimen
tális, preromantikus, romantikus stb. stb. „stíluskorszakokat” különböztetett meg, 
— az következik-e ebből, hogy már semmiféle korszak létezésében nem hihetünk?

Claudio Guillén tette fel azt a kérdést, hogy lehet-e a művészeti struktúrákból az 
idő érzékeltetéséhez eljutni ? ( Second Thoughts on Currents and Periods, a The Dis
ciplines of Criticism, 1968. c. kötetben). A nehézséget ő abban látja, hogy mivel az 
irodalomtörténetírás struktúrákat strukturál, a struktúrákat magukat nem az esemé
nyekhez (events) kell igazítania, hanem a struktúrákat kell eseményekként tárgyalnia. 
Guillén, Lévi-Strauss nyomán a történetiség sajátságát abban látja, hogy egyszerre 
több periódusban élünk, vagyis több mint egy jelenségáramlat fejlődési fokai, 
szakaszai között. Ezért tehát, ha elismerjük is, hogy a periódusok egymás után kelet
keznek, az után értelme nem rögzített („Periods do happen after one another — but 
the meaning of »after« is not fixed”). Guillén végkövetkeztetése is az, hogy a periódu
sokat a többféleség jellemzi, a periódusokban nem lehet blokkszerű időszeleteket 
látnunk.

Azt hiszem, meg kell kísérelnünk, hogy továbbjuthassunk a korszak és az irányza
tok kérdésében. Az egyes irányzatoknak megvannak a maguk fejlődési periódusai 
(pl. a klasszicizmusé, a kialakulás, a virágkor, majd a pszeudoklasszikus továbbélés 
periódusaiban), de ezek a szakaszok nem szolgálhatnak a voltaképpeni korszakok 
(époques) tagolására, mert a valóságban több irányzat él egymás mellett, s az egyik
nek fejlődési szakaszai nem esnek egybe a másikéival. A korszakot tehát az irányza
tokon kívüli kategóriának kell tekintenünk, vagyis olyan egységnek, mely több irány
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zatot foglal egybe, több irányzat különböző fejlődési szakaszait egyesíti. Ezt lát
hattuk a felvilágosodás korának francia irodalmában, melyben különböző irányzatok 
élnek együtt a maguk különféle fejlődési szakaszaiban, s mégis bonyolult szövedékük 
és sokféleségük ellenére is egymáshoz tartozón, egyazon korszak emberi lényegét 
kifejezőn. Rousseau és de Sade nem egymással találkoznak, hanem koruk emberi 
sajátosságával, melynek más-más oldalát fejezik ki mindketten.

Marxnak 1844-ből származó gazdasági-filozófiai kézirataiban, valamint az ember 
és a történelem viszonyát, illetve az elidegenedés kérdését tárgyaló műveiben használja 
az „emberi lényeg” (das menschliche Wesen) és az „emberi természet” fogalmait. E 
fogalmak legújabb értelmezései közül az a felfogás látszik meggyőzőnek, mely szerint 
„emberi lényegen” Marx az emberiség fejlődésfolyamatának azokat a törvényszerű
ségeit értette, melyek annak egységes irányát, fejlődési tendenciáját meghatároz
zák (Márkus György: Marxizmus és „ antropológia”, 1966). Az „emberi természet” 
viszont az egyes korok tipikus individuumainak szükségleteit, képességeit, tulajdon
ságaik összességét jelöli (i. m. 52.1.), vagyis „az egész történelem nem egyéb, mint az 
emberi természet állandó átváltozása” .

Ebben a gondolatban a legfontosabb számunkra Marxnak az a következetes eljá
rása, hogy a történelmet és a társadalmat az emberrel szoros viszonyban fogja fel, s 
az ember művének tekintse. A történelem nem egyszerűen „megtörténik” az ember
rel: az ember maga hozza azt létre,, s ebben végső soron maga alakítja, s változtatja 
állandóan saját természetét” (i. m. 57. 1.). Mindezek után azonban kérdéses, hogy a 
történelemnek, mint emberi műnek tanulmányozói, elegendő figyelmet fordítanak-e 
az emberre magára, aki e történelmet megalkotta, létrehozta? Vajon nem idegeníti-e 
el az embertől a történelmet (és kultúrát) az olyan szemlélet, mely nem keresi az emberi 
lényeg, az emberi természet változásait, formálódását a történelemben (és kultúrá
ban)?

Marx gondolatából az is következik, hogy az ember a történelem megismerése, 
megértése által — önnön művének megismeréséhez, megértéséhez jut el. A külön
böző történeti folyamatok és formációk fölismerése, megkülönböztetése is ugyanazt a 
megismerést és megértést szolgálja. A történelmi korszakok meglétének és sajátosságai
nak megismerése által is: önmagát, önnön művét ismeri meg az ember. A történelmi 
korszakok ténye, különbözősége: emberi tapasztalat. E ténynek s a különbözőségé
nek, változásoknak tudatosítása, rögzítése: a történelmet tapasztaló ember fontos 
feladata, kötelessége. Mert az ilyen tapasztalatok lebecsülése vagy elferdítése — az 
ember tulajdon művének lebecsülését, elferdítését jelentené.

A helyesen szemlélt és felfogott történelemnek vissza kell utalnia létrehozójára, az 
emberre. Más szóval: a történelemben, mint emberi műben látnunk kell, meg kell 
keresnünk a mű alkotóját: az embert. A történelmi korszakok is: az ember korszakai, 
vagyis „antropológiai” jelenségek, melyekben az „emberi lényeg”, illetve az „emberi 
természet” változásai, formálódásai nyilatkoznak meg. Agnosztikus álláspont a 
korszakkal, mint jelenséggel szemben: agnosztikus álláspontot jelent a történelemmel 
szemben. Az ilyen álláspont lemond az ember egyik történelmi tapasztalatáról, ami 
viszont szükségképp a minden történelmi tapasztalatról való lemondást vonja maga 
után.

Irodalmilag: az irányzatok különbözőségét, bonyolult kontextusát félreérthetet
lenül egybefogja egy-egy korszak, vagyis a történelemnek valamely fejezete, melyet
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„emberi lényeg” az „emberi természet” egy sajátos állapota, változata különböztet 
meg minden egyéb korszaktól. Nem az irodalmi vagy eszmei irányzatok változásai 
rajzolják ki az egyes korszakokat, hanem az „emberi lényeg”, az „emberi természet” 
változásai nyilatkoznak meg az irodalmi vagy eszmei irányzatok kialakulásában, 
változásaiban vagy elhalásaiban. De azt is figyelembe kell vennünk, hogy nemcsak az 
ember hat a műre, melyet létrehoz, hanem a létrehozott mű is visszahat létrehozó
jára , az emberre. Az ember felépíti a házát, de a felépült ház is építi lakóját, az em
bert. Az ember és a műve (a történelem, a kultúra) közt kölcsönös, dialektikus viszony 
van.

Azt jelenti-e ez, hogy az ember korszakait — vagyis: az „emberi lényeg”, az 
„emberi természet” történelmi korszakait, melyek egyszersmind irodalmi, művészeti 
korszakok is: — pusztán a termelőerők fejlődése, alakulása szabná meg ? Ezek szerepét 
semmibe venni éppúgy lehetetlen, mint kizárólagosnak tekinteni. Ezt a kérdést még
sem szabad dilemmává átalakítani, hanem inkább arra a szférára kell figyelmünket 
fordítanunk, mely eddig eléggé elsikkadt, vagyis az emberi szférára.

Az egyoldalúan szociológiai szemlélet amiatt vált csüggesztővé, mivel nem tudott 
valódi kapcsolatot kimutatni a gazdasági és a művészeti jelenségek között. Új 
vetésforgó alkalmazása a 18. századi Franciaországban és új műfajok jelent
kezése a prózában, vagy a színpadon: e kétféle jelenség közt mindig áthidalhatatlan
nak látszik a szakadék. Még a látszólagos egymáshoz közelítésük is: vagy a gazda
sági, vagy a művészeti jelenségek önkényes megcsonkításával lehetséges csupán. 
Az iparosodás demográfiai következményei és a versformák alakulása: ez a két 
jelenség nem közlekedhetik egymással közvetlenül, de közlekedik az emberrel, az 
ember természetének egy bizonyos állapotával, s az állapotából adódó anyagi, illetve 
szellemi szükségletekkel.

Az emberi lényeg, az emberi természet, mely korszakot alakít, s egy-egy korszak 
lényegét és természetét létrehozza, más korszakokétól különbözővé avatja, éppoly 
összetett és bonyolult szövevény, mint az eszmei, az irodalmi, művészeti stb. irány
zatok képe. Néha egyetlen társadalmi osztály embertípusa képviseli, de leggyakrab
ban többféle osztály, réteg vagy csoport típusainak egymáshoz való viszonyaiból, 
konfliktusaiból vagy szövetségeiből alakul ki egy korszak legjellemzőbb képviselőinek 
arculata. Nyilvánvaló, hogy a feudalizmust képviselő típusoknak nagyobb a szere
pük a 19., mint a 20. században. Egy-egy osztály lelkülete, hangulata sem tekinthető 
egyenletesnek: hanyatló osztályok is rendezik néha soraikat, lélegzethez jutnak, új 
erőre kapnak. S az új történelmi szerepükre a készülő osztályoknak is vannak lan- 
kadásaik, ernyedtebb életszakaszaik. Vannak történelmi helyzetek, melyek szerephez 
ju ttatják bizonyos osztályok vagy rétegek sajátos típsait, s vannak helyzetek, 
melyekben az ugyanilyenek leszorulnak a színpadról. A francia forradalom előtti 
évtizedekben pl. nagy szerep jutott az értelmiség, a kispolgárság bizonyos típusainak 
(ügyvédeknek, tanároknak, kiugrott szerzeteseknek, újságíróknak stb.), akiknek 
alakját Rameau „unokaöccse” oly szemléletesen állítja elénk, s akiknek egyénisége a 
forradalom főszereplőiben annyifajta megtestesülési változatot tár elénk, Robes- 
pierre-től Hébert-ig, Camille Desmoulins-tól Danton-ig. Ugyanez a típus már kiszo
rul az egykori szerepkörből a Császárság és a Restauráció idején, s végül is kihal, 
illetve távoli utódaiban elveszti eredeti természetét és egyéniségét. Egy-egy korszak 
emberi lényegét, emberi természetét néha a különböző fejlődési fokokon álló művelő
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dési zónákban más-más, egyebütt eló' nem forduló típusok képviselik. A polgári 
funkciójú, nemes típusú jellegzetesen közép- és kelet-európai, a társadalmi átala
kulás olyan személyi gondjai, melyek Tolsztoj Pierre Bezuchovját vagy Andrej her
cegét áthatják, Franciaországban, de még Ausztriában sem érintik meg a feudális 
osztályokat, — de annál inkább pl. Magyarországon. Ezt a típust s ennek lelküle- 
tét, gondolkodását a feudális földbirtok válsága hozza létre, — az ilyen okokat és 
okozataikat számba véve válhatik csak világossá az összefüggés a történelmi, gazda
sági viszonyok, s a belőlük következő ideológia, valamint a köztük élő emberek 
között.

Ahhoz, hogy egy-egy korszak valóságát felfoghassuk, nemcsak a történelmet kell 
rekonstruálnunk és megértenünk, hanem a történelmet létrehozó, illetve a törté
nelem által formált embert is. Ennek az utóbbi rekonstrukciónak fontosságát még 
nem látta be eléggé a tudomány, s alig történt kísérlet a megvalósítására. Maga a 
feladat rendkívül komplex jellegű: a történettudomány különféle ágazatainak (pl. a 
művelődéstörténetnek, az eszmetörténetnek stb.) eredményeire éppúgy támaszkodni 
kell megvalósítása közben, mint a szociológiára. De ennek a feladatnak megoldása 
új értelmet adhat a történetiségnek, — mivel annak forrásához, eredetéhez vezet el. 
Ennek az eredetnek megismerése teszi lehetővé, hogy az eddiginél pontosabban érzé
kelhessük az egyes korszakok valóságát, s a korszakokon belül a különböző irány
zatok, művészi módszerek és stílusok bonyolult viszonylatait, dialektikus szövedékét.

K E N Y E R E S  Z O L T Á N

Költői m űford ításunk  n eg y ed -
százada*

Elméleti áttekintés

1. A műfordítás alighanem egyidős az irodalommal, a műfordítás-elmélet pedig 
az esztétikával. Nemcsak a magyar irodalom kezdődött fordításokkal és adaptá
ciókkal, mint aminő a Halotti Beszéd és az Ó Magyar Mária Siralom volt, hanem 
általuk terjeszkedett a középkori anyanyelvi művelődés szerte Európában. De hasonló 
történet már az ókorban is a Septuagintától Livius Andronicus Odüsszeia tolmácsolá
sáig, és a keleti irodalmak között szintén a műfordítás épített összekötő hidat a 
gondolat és élmény cseréjéhez.

A műfordítás szellemi terjeszkedés, hódítás és behódolás egyszerre, szüntelen 
határokon sőt földrészeken lépteti át egy nyelv és általa egy nemzet gondolatvilágát. 
Zsákmányolás, ahol vevő és adakozó egyaránt jól jár. Az emberi alkotó kedv piaca, 
ahol Babits szavaival, létrejön a „szellem közös valutája” . Vas István a leghazafiasabb 
műfajnak nevezte a fordítást, Illyés Gyula a legnemzetközibb ügynek tekintette. 
S kettőjük megállapításában csak látszólag van ellentét: a műfordítás évszázadok,

* Részlet egy nagyobb tanulmányból
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sőt évezredek óta éppen azt példázza a szellemi életben, hogy a nemzeti és nemzet
közi érdek egyszerre, egymás segítségével elégül ki.

A  műfordítás hatalmas folyamában új ág, mégpedig gyors sodró s bővizű ág eredt 
a 20. században. A technikai civilizáció minőségformálóan betört az irodalmi műve
lődésbe, a modern nyomdászat lehetővé tette, hogy százezres és milliós példány
számokban terjedjen a könyv; a film, a rádió s a televízió új műfajokat hozott 
létre, sőt egy új műfordítási ágazat is született: a szinkronizálás. A közlekedés forra
dalm a pedig közelebb hozta egymáshoz az országokat és földrészeket, s a távolságok 
zsugorodásával ugrásszerűen megnövekedett a szellemi kíváncsiság a szomszédos és 
a távolabbi nyelvek s e nyelvek kultúrája iránt.

A  világirodalom fogalma, amely addig jobbára csak a Földközi-tenger medencéjét 
s Európát jelentette, most túlnőtt az öreg kontinensen. Fábián Gábor, Háfiz fordítója 
m ár 1824-ben figyelmeztetett arra, hogy „minekutána az európai népeknek mind 
régi, mind újabb költői műveik közül a jelesebbeket honi nyelvünkre általvéve bírjuk: 
bírjunk valamit Keletről is, melynek szelíd ege alatt az isteni poézis nem kisebb elő
menetellel tenyészik, mint Nyugaton” . Figyelmeztetése — eltekintve korábban néhány 
bátor, de elszórt kísérlettől — most fogant meg.

Szalmalángszerű extra Európám divatok föllobbantak az elmúlt évszázadokban 
is, de Ázsia, Afrika s a precolumbián Amerika kultúrája csak a 20. században csat
lakozott szervesen az európai művészethez és termékenyítette meg az alkotó elméket. 
Nem  véletlen, hogy a modern angol líra kezdősebességét — azokban az években, 
amikor Kosztolányi a Modern Költők gyűjteményén dolgozott — Ezra Pound 
fordítói szenvedélye adta meg, elsősorban a klasszikus japán irodalom iránti érdek
lődése, nem véletlen, hogy az „imagizmus” , amely megteremtette a modern líra 
egyik fontos képalkotási technikáját, a kínai írásjegyek képletes kifejezésmódját 
adaptálta, s jellemző az is, hogy a modern dráma legeredetibb kísérletezője, Bertold 
Brecht szintén tudatosan merített a távol keleti színjátszás hagyományaiból. Ugyan
akkor a francia szürrealizmus eredményeit otthonos biztonsággal alkalmazták a 
fekete Afrika első modern poétái, Ázsia s Amerika távoli zugaiba pedig európai 
gyökerű filozófiák nyomultak be gondolat- s művészetébresztően, s keveredtek 
össze az ottani folklórral.

A  20. század irodalmában a nemzeti fejlődés még szorosabban összefonódott a 
nemzetközivel, mint korábban, ebben az integráló folyamatban kiemelkedő szerep 
ju to tt a műfordításnak. Kiemelkedő és nemegyszer új szerep.

Az előző századokkal összehasonlítva, mindenekelőtt a mennyiségi növekedés 
ötlik szembe. Egyetlen jellemző adatként: a Bibliát (az egészet vagy némely részletét) 
a könyvnyomtatásig 33 nyelvre fordították le, a 19. század elejéig 71 nyelvre ültették 
át, a 19. század folyamán 400-ra, a 20. század első felében pedig további 500-ra, 
tehát majdnem annyira, mint a megelőző, több mint kétezer év során összesen. 
S ez az arány bátran kivetíthető az egész műfordításirodalomra, sőt az elmúlt év
tizedekben még tovább növekedett. Az ugrásszerű mennyiségi gyarapodás új mód
szereket s új fordítói eszményeket is teremtett, válaszolva a kívánalmak és igények 
változására. A mennyiségi növekedés azt is jelezte, hogy átrendeződött a műfordítás 
szerepe a művelődés struktúrájában.

2. A szerep növekedése és változása annál bonyolultabb, mivel a műfordítás 
(elsősorban a költői fordítás)alapvető paradoxonjai továbbra sem múltak el. Amodern
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leíró nyelvészet egyik kedvelt témája, hogy a fordítás lehetetlenségét vagy legalábbis 
korlátozott voltát bizonyítsa. A nyelv — mondják — szisztematikusan szervezett 
orális-audiális jelrendszer, amit az írás-olvasás már eleve tökéletlenül képvisel. 
Továbbá a jel és a jelentés között önkényes kapcsolat van, márpedig a hangok együt
teséből csendül föl a költemény zenéje, s az azonos jelentést más-más nyelven más
más hangalak közvetíti. Vagy ahogy Roman Jakobson fogalmazta, a látszólag 
azonos forma egészen különböző funkciót tölthet be két nyelven. De eltér az emberi 
kapcsolatok nyelvi jelekkel történő szegmentációja is. A francia pl. külön szóval 
jelöli a sárgabarackot és az őszibarackot, az alma és a burgonya közti különbséget 
azonban csak körülírással tudja kifejezni.

Még jobban megnehezíti a fordítást a nyelvi kommunikáció etnolingvisztikai 
szerkezete. A beszélő „üzenetet” ad át, az üzenetnek a receptorra tett értelmi és ér
zelmi hatásához azonban hozzátartozik az a történelmi és kulturális környezet is, 
amelyben az üzenetváltás végbemegy. Ha a fordító azt tűzi célul, hogy a fordítás 
olvasója hasonlóképpen reagáljon, mint az eredetié, akkor számolnia kell a szokások, 
hagyományok és ismeretek különbségével. A Lukács evangélium pl. „Isten országát” 
említi a Máté evangéliumbeli „mennyek országa” helyett, mert abban a görög— 
latin kulturális környezetben született, ahol szabad volt kiejteni isten nevét. (A magyar 
Károli Biblia nem különbözteti meg a két kifejezést következetesen.) Vladimir 
Nakobov, aki angolra fordította az Anyegint, arról panaszkodott egyik esszéjében, 
hogy milyen nehéz, sőt lehetetlen a 20. századi angol olvasóval érzékeltetni azt a 
nyelvi hatást, amelyet a mű a maga korában azáltal fejtett ki, hogy Puskin az angol 
klasszikusokat az Oroszországban akkor közkézen forgó francia átiratokból ismerte 
meg, s ezek nyelve érezhetően nyomot hagyott a művén. Hasonló gonddal küszködött 
Ernst Robert Curtius is, amikor németre fordította a Puszta országot, amelynek 
eredeti angol szövegében német nyelvű idézetek találhatók, nyilván Eliot-nak azzal 
a szándékával, hogy ezek az angol kulturális környezetből kiugorva éppen idegen- 
szerűségükkel hassanak.

Tovább bonyolódik a feladat, ha a történelmi, művelődési és nyelvi sajátosságok 
a gondolkodás- és képzeletvilágban is különbségeket hoznak létre. A bólintás nálunk 
a beleegyezés jele, bolgárul a tagadásé. Egynémely néger törzsnél a fehérruhás nő 
a szomorúság képzetét kelti, mert a fehér a gyász színe. Minden európai ember úgy 
képzeli el az időviszonyokat, hogy a múlt mögötte van, a jövő pedig előtte. A bolíviai 
kecsua indiánok pontosan fordítva gondolkoznak. Azt mondják, hogy ami az ember 
előtt van azt látja, tehát ismeri, márpedig mindenki csak a múltját ismerheti, így 
a múlt van, előttünk és a jövő mögöttünk. Ennek megfelelően a fiatal Tandori Dezső
nek az a meghökkentő képe, hogy „Háttal megyek, csak az kerül / elém, amit már 
elhagyok” erre az indián nyelvre lefordítva valóságos közhely lenne.

Ugyanaz tehát nem ugyanaz. Bármennyire megnövekedett is századunkban a mű
fordítás mennyisége, bármennyire megváltoztak is az eszményei és igényei, ezen 
az alapvető paradoxonon nem lehetett segíteni. A költők szerte a világon mégis 
egyre nagyobb lendülettel rugaszkodnak neki a fordítás örökké tökéletesíthető 
munkájának.

3. Paul Valery arról írt, hogy a költői fordítás lehetetlen, mégis szükség van rá, 
mert a fordítás áll a legközelebb a „tiszta költészethez” . A fordítás a versírás alap
vető modellje, voltaképpen a költés is fordítás: a poéta az érzéseit és gondolatait
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fordítja le a költészet nyelvére. Benedetto Croce ugyancsak az alkotómunkához 
hasonlította a fordítást, és Esztétikájában arról írt, hogy a jó fordítás egy eredeti 
mű értékével bír. Ő foglalta össze a legtömörebben a „szép hűtlenség” fordító elvét
— azt az elvet, amelyet a század első felének nagy költő-fordítói egész Európában 
magukénak vallottak: a fordítónak arra kell törekednie, hogy hasonló esztétikai 
hatást keltsen, mint az eredeti mű, a pontos tartalmi és formai hűség feláldozásával is.

Ez az elv jellemezte a Nyugat műfordítóit. „Egy költői vázlatkönyv ez a könyv”
— írta  Babits a Pávatollak bevezetőjében — „stílustanulmányaim gyűjteménye” . 
„Egy szobrot kell kifaragni, teljesen más anyagból” — hirdette Kosztolányi — 
„Ehhez szabadság szükséges. A  költeményt a törvényszéki hites tolmács pontosságá
val éppoly kevésbé szabad lefordítani, mint egy szójátékot. Újat kell alkotni helyette, 
másikat, mely az eredetivel lélekben, zenében, formában azonos. Hamisat, mely 
mégis igaz.”

A modern fordításirodalom ezen első hullámának az volt a jellegzetessége, hogy 
a költő  elsősorban önmagának fordított, arra törekedett, hogy költészetének lát
határát növelje, eszközeit csiszolja, és az egyéniségét fejlessze a világlíra áramába 
bekapcsolódva. A nemzeti művelődés azáltal gazdagodott, hogy e fordító
költők korszerűbbé tették a nemzeti költészet nyelvét, s magukhoz — vagyis tulajdon
képp a nemzeti művelődés igényeihez — hasonították a világirodalom őket vonzó 
műveit. Fordításaikban csak közvetve munkált az ismeretterjesztés szándéka.

4. A felszabadulás után éppen ez a szándék változott meg. A műfordítás közvetlen 
eszköze lett a társadalmi méretű kultúrforradalomnak, s előtérbe lépett az ismeret- 
terjesztés feladata. Tíz- és százezres tömegeket kellett megismertetni a világirodalom 
gyöngyszemeivel, s nagy példányszámú könyvsorozatokban és gyűjteményekben 
kellett hozzáférhetővé tenni a legjobb alkotásokat.

A modern műfordítás második hulláma három változást hozott. Hatalmas mennyi
ségi ugrás következett be, átalakult a fordítás eszménye, és kiépült egy segítő-ellen
őrző hálózat. Szintén az új korszak jellegzetességéhez tartozik, hogy megélénkült 
a műfordításelmélet, a fordítói gondok eredmények, és kudarcok esszéisztikus vagy 
filológus elemzése.

A fordításirodalom három dimenzióban növekedett: több fordítás készült, a for
dítások nagyobb példányszámban jelentek meg, és tágult a fordítások forrásvidéke. 
E háromdimenziós növekedést a kultúrforradalom szolgálatába állított könyvkiadás 
tette lehetővé.

A demokratikus könyvkiadás művelődésterjesztő munkájáról már a puszta ada
tok is meggyőzően beszélnek. 1938-ban Magyarország könyvkiadó vállalatai 2438 
könyvet (64 oldalon felüli kiadványt) nyomtattak ki, 9,2 millió példányban, 26,5 
ezer ív terjedelemben— 1964-ben 4164 könyv jelent meg 44,7 millió példányban, 74,7 
ezer ív terjedelemben. 1945—65-ig 11 864 szépirodalmi kiadvány látott napvilágot, 
összesen 130 millió példányban. Ennek majdnem a fele (5214 mű 64,5 millió példány
ban) fordítás volt. Ebben az időszakban az első tíz helyen a következő irodalmak 
álltak: 1580 orosz és szovjet, 759 francia, 492 angol, 449 német, 347 amerikai (USA), 
197 csehszlovák, 139̂  román, 126 olasz, 114 lengyel, 80 kínai lefordított szépirodalmi 
mű. Ezenkívül az összesen közel másfél száz ázsiai, afrikai és dél-amerikai könyv 
m utatta a fordítások táguló, Európán túlnövő látókörét. Csak 1964-ben több mint 
6 millió példányban jelent meg nálunk külföldi szépirodalom, a kétharmada az
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1938-ban megjelent összes kiadványnak, amelyben könyvek és füzetek, eredeti és 
fordított anyagok, tudományos, jogi, ismeretterjesztő, vallási stb. művek benne 
foglaltattak, arról már nem is szólva, hogy az akkor szépirodalomnak feltüntetett 
könyvek fele ponyva volt.

Mint ahogy e számadatok is bizonyítják — különösen a példányszám ugrásszerű 
növekedése — a kiadáspolitika mindenek fölött a tömegkultúra színvonalának 
növelésére törekedett, a műveltség gyarapítását és az irodalmi ízlés formálását 
tekintette a legfontosabb feladatnak. Ehhez az igényhez szabva alakult át a mű
fordítás eszménye is. Ezentúl a hangsúly a tartalmi és fogalmi hűségre került, valamint 
az eredeti mű formájának lehető legpontosabb tükrözésére, s nem a fordító kísér
letező kedvére. A fordítás többé nem elsősorban műhelytanulmánynak hanem 
ismeretteijesztő szolgálatnak számított. Ha az első korszak egyik szembetűnő 
jellegzetessége a fordítói individualizálás volt, az eredeti művet a fordító saját ízlésé
hez és saját költészetének színeihez közelítette, az új korszak a filológiai pontosság 
követelményével lépett föl, hiszen a világirodalmi műveltség terjesztése hiteles, 
pontos fordításokat igényelt. Ahogy Rába György írta. „Jelenkori legjobb versfor
dítóink, lehetőség szerint, csak a nyelvi különbség szabta, feltétlenül szükségszerű 
áttétellel élnek” . (Szép hűtlenek. Akadémiai K . Bp . 1969. 450. 1.)

Mindazonáltal az új fordító nemzedékek, akik a megváltozott fordítói eszmény 
követelményeinek eleget tettek — Illyés Gyulától Nemes Nagy Ágnesig, Rónay 
Györgytől Kálnoky Lászlóig, Áprily Lajos, Kardos László, Hajdú Henrik, Devecseri 
Gábor, Mészöly Dezső, Yégh György, Hajnal Anna, Hajnal Gábor, Hegedűs Géza, 
Fodor András, Garai Gábor, Jánosy István, Lakatos István, Lator László, Vas 
István, Weöres Sándor, Jékely Zoltán, Nagy László, Somlyó György, Képes Géza, 
Rab Zsuzsa, Rába György, Rákos Sándor és a fiatalabb Tandori Dezső, Orbán 
Ottó, Teliér Gyula stb. — mind-mind kijárták a Nyugat nemzedék iskoláját, s ered
ményeiket hasznosítva, hibáikon okulva haladtak tovább. Ezért Szabó Ede joggal 
állapította meg, hogy a „Nyugat nagy műfordító gárdájának példaadó, pezsdítő 
hatása napjainkban sem szűnt meg”. (A műfordítás, Gondolat, Bp. 1968. 335—6. 1.)

Másfelől nem szabad elfeledkeznünk arról sem, hogy a felszabadulás után ural
kodóvá (bár nem kizárólagossá !) vált fordítói esemény komoly előzményekre nézett 
vissza, erőteljesen ott készülődött már Szabó Lőrinc 1945 előtti fordításaiban, s föl
fedezhetek elemei József Attilánál, Radnótinál, Rónay Györgynél és Devecseri 
Gábornál is.

Az új fordításideál formálódása és tökéletesedése éppen ezért Szabó Lőrincnél 
kísérhető nyomon a legvilágosabban. Például a Baudelaire fordításaiban. Baudelaire-t 
addig — kevés kivételtől eltekintve — vagy E. A. Poe burjánzó képvilágához, vagy 
Verlaine zengő-bongó zeneiségéhez közelítették a magyar fordítások. Amint Szabó 
Ede írta: „a korábbi Baudelaire-fordítók (György Oszkár, Térey Sándor, Franyó 
Zoltán, Kosztolányi Dezső) romantikus, szecessziós stílusával szemben Szabó 
Lőrinc az igazabb, a gondolkodó Baudelaire-t adja . . .  (A műfordítás 313. 1.) Néha 
azonban ő sem állta meg, hogy Baudelaire egyszerű, fogalmi nyelvét ne díszítse. 
A Correspondances első szakaszának második sora („Laissent parfois sortir de 
confuses paroles”) nála így hangzik: „időnként szavakat mormolnak összesúgva” . 
Ez még a korábbi fordítói módszerre vallott. A szakasz harmadik és negyedik sorát, 
a költemény lényegét, azt a gondolatot, amely a későbbi szimbolista nemzedék
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költői hitvallása lett („L’homme y passe à travers des forêts de symboles / Qui l’ob
servent avec des regards familiers” .) már helyesen fordította, a gondolatra össz
pontosítva figyelmét:

jelképek erdején át visz az ember útja 
s a vendéget szemük barátként figyeli

E puritán fogalmazás világossága és nemes szépsége még láthatóbbá válik, ha össze
vetjük a korábbi megoldásokkal. György Oszkár 1917-ben ekképpen fordította 
e két sort :

Szimbólumok között, beszöve ág-barokkal,
Megyünk előre mi s egy-egy szem ránk lobog.

Az általánosítás és elvontság eme homályos képi föloldása megmásította a verset. 
Hasonló történt Franyó Zoltán fordításában is:

Itt járunk erdején titkos szimbólumoknak 
S  reánk meghitt, szelíd tekintetük lobog.

A „járunk” tsz. 1. személye, az eredetiből hiányzó jelzők „titkos” , „szelíd” s a 
„lobog” ige e filozófiai tartalmú kijelentésből impresszionista élményköltészetet 
faragott.

A korábbi fordítói eszmény szerint a költeményről alkotott összhangzást, a vers
nek az olvasóra tett hatását kellett közvetlenül reprodukálni, ha másképp nem, a 
pontos szöveghűség feláldozásával. Igaz, a költemény elemei a hangoktól a szavakon 
át a versmondatokig egyre magasabb rendbe szerveződnek, s végül az elemek egybe
olvadt összessége él szemléletünkben, amint József Attila írta. Csakhogy a részek 
eme esztétikai szintézisét nem lehet analízis nélkül reprodukálni: a fordítás úgy 
érhet el hasonló esztétikai hatást, ha hasonló elemekből építkezik, mint az eredeti 
mű, más szóval, a hiteles fordítás úgy készül, hogy a fordító elemeire bontja, és az 
elemeket egy más nyelvre transzponálva újra összerakja a költeményt.

Az új fordítói eszmény az „analitikus” tolmácsolás követelményét írta elő, míg 
a Nyugat nemzedék a közvetlenül szintetizáló fordítás elvét vallotta. Devecseri 
Gábor, aki Homérosz magyar megszólaltatásával az elmúlt negyedszázad egyik leg
nagyobb fordítói fegyvertényét hajtotta végre, érzékletesen világította meg e két 
módszer különbségét. „Mármost képzeljünk el egy festőt, aki valamely nagy mozaik 
előtt lelkesülten áll. Örömét tovább kívánja adni, részeltetni kívánja művészi élmény
ben honfitársait. És a mozaikképet — lefesti. A Homérosz-fordító ne legyen hason
latos az ilyen festőhöz. Inkább ahhoz a művészhez, aki a köveket külön-külön ki
dolgozva és összeillesztve, igyekszik a kidolgozásban is, az összeillesztésben is az 
eredeti kép alkotórészeihez és egészéhez hű maradni. A nagy mozaikkép ugyan
olyan egységes és — első pillanatban — elemire bonthatatlan hatást gyakorol a 
szemlélőre, mintha festmény volna. Az a képmásoló azonban, aki a mozaikképet 
úgy akarja közvetíteni, hogy lefesti, aki tehát csak az összhatást kívánja érzékeltetni, 
ismertetni, és nem ügyel az alkotóelemek külön is meglevő sajátosságaira, — ez nem 
az adott képet hozza közelebb a szemlélőhöz, hanem csak a saját impresszióját.

18



Ez az impresszió lehet igen művészi, lehet igen jelentős. De még ha zseniális, sem adja 
meg az alkalmat a szemlélőnek, arra, hogy ez utóbbi a maga impresszióját—amennyi
re csak ilyen közvetítésben lehetséges — közvetlenül, az eredeti műhöz részleteiben, 
összetevőiben is mennél hasonlatosabb munkából nyerje. Vagyis arra, hogy impresszió
ját ne közvetítő impresszióról, hanem — ismétlem: amennyire csak közvetítésben 
ez egyáltalán lehetséges — elsődlegesen kapja.” (Még egyszer a Homérosz-fordítás
ról, Műhely és varázs, Szépirodalmi K., Bp. 1959.)

Az analitikus fordítás az eredeti mű összhatásának reprodukálása kedvéért tar
totta tiszteletben az alkotóelemek sajátosságait. Nyilvánvaló, hogy az új követelmény 
több és gondosabb munkát igényelt, mélyebb irodalomismeret, alaposabb nyelv
tudás kellett hozzá. S e kívánalom éppen akkor fogalmazódott meg, amikor a népi 
demokratikus országok és a Szovjetunió, valamint Közel- és Távol-Kelet irodalmá
nak bekapcsolásával a fordítások forrásvidéke minden korábbi várakozást felül
múlóan megnövekedett. Hol volt az a fordítógárda, amely az orosztól a kínaiig 
nyelvtudás és irodalomismeret dolgában kiállta volna az új fordítói elv próbáját? 
Éppen azokat a nyelveket ismerték nálunk a legkevesebben, amelyekből most foko
zott mennyiségben és fokozott gyorsasággal kellett fordítani.

Ezt az ellentmondást próbálták feloldani a könyvkiadók, amikor bevezették a 
nyersfordítás és ellenőrző szerkesztés rendszerét. A nyersfordító pontos prózafordí-i 
tást készített, és szükség esetén metrikai jegyzetekkel igazította útba a műfordítót, 
az ellenőrző szerkesztő pedig gondosan egybevetette az elkészült műfordítást az 
eredeti szöveggel, és segített kijavítani az előforduló pontatlanságokat, tévedéseket.

A nyersfordítás, valamint az ellenőrző szerkesztés rendszere kétségtelenül át
lendítette fordításirodalmunkat egy súlyos anomálián, nélküle a felszabadulást 
követő években a műfordítás nem is állhatott volna olyan gyorsan és hatékonyan 
a kulturális forradalom szolgálatába, hiszen az avatott költő-fordítók megfelelő 
nyelvismeretének hiányában hosszú évekig várni kellett volna a Szovjetunió és a népi 
demokratikus országok irodalmának tolmácsolásával.

A nyersfordítás gyakorlata mégis ideig-óráig szükséges rossznak bizonyult. Gépi
essé tette a műfordítást, megfosztotta az ihlettől és élménytől, s utat nyitott a szürke, 
jellegtelen fordítások hadának. Ami kezdetben lendületet adott, hamarosan ernyesztő 
és bénító hatást gyakorolt. Lankasztota a költők fordítói kezdeményezését, fel
fedező portyázások helyett kényelmes otthonülésre csábított, és házhoz szállított 
félkész termékeivel nem biztatta nyelvtudásra sem a fiatalabb és öregebb fordító 
nemzedéket.

Ekképpen szaporodtak az analitikus módszer útjában álló akadályok is. A filológiai 
hűség gyakran külsőségekben nyilvánult meg, és formalizmussá merevedett, mert. 
amint Kardos László írta: „az eredeti szöveg nélkül dolgozó fordító nem kapott 
a fordított költőtől semminemű inspirációt” . Az élménytől és egyéniségtől sterilizált 
fordításban elveszett az eredeti mű szelleme, és a belőle áradó erő. „Fordíthat az 
ilyen fordító daktilust daktilussal, keresztrímet keresztrímmel, dicsekedhet tartalmi 
és formai hűséggel, munkája mégis sótlan, szárnyatlan, rossz. Egy rossz értelmű 
rutin szüleményei ezek a fordítások, egy terméketlen sematizmusé.” (Kardos László: 
Vázlatok, esszék, kritikák, Szépirodalmi K. Bp. 1959. 282—3. 1.)

Ezt a sematizmust a nagyarányú, a könyvkiadás által intézményesített és megterve
zett fordítói tevékenység évről évre állandóan újratermelte, s csak a költői lelemény,
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a felfedező kedv és a nyelvtudással párosult irodalomismeret tudott megvívni vele. 
Az elmúlt negyedszázad magyar műfordítás-irodalma végül — az új eszmény ellenére 
is —  régi tanulsággal szolgál: fordításra csak tehetséges, érzékeny és fogékony költői 
alkat képes, a fordítói egyéniség pedig nem gátja, hanem kapuja a pontos, esztétikai
lag és gondolatilag egyaránt hűséges fordításnak.

Vas István a műfordító két főtípusát különböztette meg. Az egyikbe azok tartoz
nak, akik legtöbbször rokon műveket választanak fordításra, olyanokat, amelyek 
közel állnak a saját költői törekvéseikhez, és illenek az egyéniségükhöz. Ez a típus nem 
került ellentétbe az analitikus fordítás elvével, mert minél gondosabban ügyelt 
a szöveghűségre és a forma hiteles transzponálására, annál inkább önmagára talált, 
minél mélyebbre szállt le a fordításra kerülő mű világába, annál szabadabbnak érezte 
m agát benne. Erre a típusra Nagy László kínálkozik példának. A bolgár és dél
szláv népköltészettől Apollinaire-en és Garcia Lorcán át Dylan Thomasig azért kószált 
el idegen égtájakra, hogy saját költészetének lehetőségeit tágítsa, rokonokat és isme
rősöket keressen, és így alkotta meg újabb műfordítás-irodalmunk néhány remekét.

A  második típusba a „színészlelkű” fordítók tartoznak, akik az alkatuktól távol
eső költők leikébe is bele tudják élni magukat, mint a színész a különféle szerepekbe. 
Weöres Sándor lírájának legbelső lényegéhez tartozik a szerepjátszó képesség, hol 
egy középkori örmény szerzetest, hol egy 19. század eleji magyar költőnőt teremt 
m agának képzeletben, hogy az ő lelkűkből tekintsen ki a világra. A műfordítás őneki 
nemcsak nyelvi és szellemi felfrissülésre adott alkalmat, hanem a lírájára oly jellemző 
szerepjátszás tréningje is volt. Ezzel egyedülálló helyet foglalt el. Máskülönben 
a „színészlelkű” fordítók közül csak azok boldogultak az analitikus módszerrel, 
akiknek a költői látásmódjában eredendően megvolt az analitikus hajlam. Szeren
csére a magyar líra fő vonulatai ezekben az évtizedekben hagytak föl végérvényesen 
az impresszionizmussal, s a fejlődést éppen a lényegre törő elemző kedv növekedése 
jellemezte.

Az analitikus fordítás társadalmi igényét éppen azok tudták maradéktalanul ki
elégíteni, akik maguk is analitikus költészetet műveltek, az érzések és benyomások 
m ögött munkáló társadalmi összefüggések, életigazságok és filozófiai gondolatok 
feltárására vállalkoztak. Illyés Gyula „latinos” szelleme, Rónay György színekben 
játszó, fénylő klasszicizmusa, Vas István sokféle dallamot sodró racionalizmusa 
s az Újhold költőinek szikár, tárgyias lírája már alkatilag is közel állt ahhoz a maga
tartáshoz, amelyet az új fordítói eszmény megkívánt.

5. Műfordítás-irodalmunk eredményeit és gondjait viták kísérték-követték, s ezek
ből komoly, magas színvonalú elméleti irodalom nőtt ki. Műhelytanulmányokból, 
fordítói töprengésekből és vallomásokból kiformálódott a korszerű magyar mű
fordítás-elmélet, amely nemegyszer — kiváltképp a stílus bensőséges vizsgálatával 
— a  p a r excellence irodalomelmélet előtt törte az utat.

Elsősorban Németh László, Devecseri Gábor, Vas István, Képes Géza, Kardos 
László és Somlyó György szenteltek a fordítói „gályapadnak” az új korszakra egye
temes érvényű tanulmányokat, s külön kiemelendő Rónay György, aki a legalapo
sabb és legmegbízhatóbb fordításkritikát írta. 1968-ban jelent meg az első elméleti 
összefoglalás, Szabó Ede A műfordítás c. könyve, 1969-ben pedig az első történeti 
monográfia, Rába György a Szép hűtlenek c. monográfiájában a Nyugat műfordító
korszakát elemezte.
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Műfordítás-irodalmunk korszakai

A műfordítás-irodalomnak nincsen önálló periodizációja. Korszakai egyfelől 
— a költői eszközök fejlődésén át — líratörténetbe kapaszkodnak, másfelől az 
irodalompolitika és a közönségízlés igényei szerint alakulnak ki. Mégsem szabályos 
koordináta-rendszerben épülnek föl, egy-egy korszak nem egészen pontosan a líra
történet és az irodalompolitika „tengelyén” lemért távolságok metszéspontjában 
helyezkedik el. A műfordítás-irodalomban az irodalompolitikai változásokat leg
többször némi késlekedéssel tükrözi, a központilag irányított, előre megtervezett 
könyvkiadás idején. A nemzeti líratörténet pedig néha megelőzi a költői eszközök 
fejlődésében, mivel a műfordítás — mégha az új esemény megvalósulásakor nem is ez 
a legfontosabb feladata — gyakorló terep az anyanyelvi költészet számára, pl. az 
Örök barátaink első kötetének fordítói módszerei már előrevetítették a Tücsökzene 
korszakát. Ez a „plusz-mínusz” eltérés azonban nem olyan nagy, hogy öntörvényű 
periodizáció születnék belőle: a műfordítás körülbelül a nemzeti irodalom korszako
lását követi.

1. A felszabadulás utáni első korszak 1945-től a sematizmus kultúrpolitikájának 
kialakulásáig tartott. Az a roppant vitalitás, ahogy irodalmunk ezekben az években 
talpra állt, a magyar szellemi élet legjobb vonásait tükrözte. Évekig visszaszorított 
gondolatokat lehetett most szabadon kiröppenteni, s az új világ tág levegője érthe
tően arra biztatta az írókat és költőket, hogy elsősorban a saját véleményükkel 
foglalkozzanak. A műfordítás-irodalomban ez úgy jelentkezett, hogy a fordítások 
száma messze elmaradt az eredeti alkotásoktól. Mindenkit a saját alkotó energiája 
kötött le. 1945-ben 219 szépirodalmi alkotás jelent meg, ebből 140 eredeti magyar 
alkotás volt (131 élő magyar író műve, 9 nem élő íróé) — s csak 79 fordítás. 1946-ban 
már 516-ra emelkedett a kiadott szépirodalmi művek száma, s ebből a fordításoké 
137-re. 1947-ben 810 szépirodalmi művet publikáltak, s ebből 282 fordítást. 1948- 
ban ez a szám 629-214-re csökkent, de ez még mindig az első négy esztendő átlaga 
fölött volt.

E számok magyarázat nélkül is bizonyítják, milyen nagy erővel indult meg az 
irodalom vérkeringése. A fordításirodalom azonban még jelentősebb volt, mint 
ahogy a számadatokból kitűnik. Két erény jellemezte. Először is a forrásvidék szabad 
tágulása. Fordítóink nagy kedvvel fogtak neki, hogy az olvasóközönséget bevezessék 
a korábban elzárt területekre. Csak néhány kilátóhelyet idézve: 1947-ben jelent meg 
Lányi Sarolta: az Orosz költők antológiája (nem is az első a felszabadulás után), 
amely a klasszikusokon kívül bemutatta a szovjet líra különféle útjait is, Majakovsz
kijt, Bagrackijt, Tvardovszkijt stb. Gereblyés László a Francia ének (1948) c. köteté
ben javarészt még a háború alatt készült fordításait téve közzé — a resistance szelle
mével átitatott francia közéleti lírát ismertette meg. Még Tristan Tzaranál is talált 
politikai tartalmú verset.

A forrásvidéket tágították azok a már korábban elkezdett és most befejezett fel
fedező utak is, amelyeket néhány költő a klasszikusok között tett. A következő 
évtized magyar lírájában pl. megújult a szonett szerepe, ezért e forma fejlesztése szem
pontjából is fontos módszertani tanulsággal szolgált Szabó Lőrinc, amikor a kor 
nyelvén megszólaltatta Shakespeare szonettjeit (1948). Ugyancsak egyszerre szolgálta 
a közművelődést és az új magyar módszereinek fejlesztését Vas István búvárkodása
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az angol barokk költészetben. 1946-ban megjelent kötetével (Angol barokk líra) 
gazdag hagyományokat keltett életre magyar nyelven.

A korszak másik jellemvonása az volt, hogy a szellemi kereslet és kínálat szabad 
piacán fokozatosan győzedelmeskedett az új fordítói eszmény. Azok a fordítások 
sikerültek a legjobban és azok aratták a legnagyobb közönségsikert, amelyek az új 
módszerrel készültek. 1947-ben megjelent Rónay György Új francia költők c. anto
lógiája (az 1939-ben megjelent Modern francia líra c. kötetét bővítve ki) bebizonyí
to tta, hogy a tartalmi és formai hűség elve nem ellenkezik a költői invencióval, sőt 
szárnyalását segíti elő. Ugyancsak 1947-ben jelent meg Devecseri Gábor első 
Odüsszea-fordítása és szintén a filológiai hűség és a költői megközelítés szövetségét 
hirdette. 1948-ban az Örök barátaink második kötetében pedig Szabó Lőrinc a világ
líra különböző korszakaiból és különböző égtájairól hozva gazdag zsákmányt 
— m utatta meg az értelemre figyelő, a vers gondolati vázát felépítő fordítások elő
nyét, szépségét.

2. Műfordítás-irodalmunk következő korszaka 1949-től 1954—1955-ig tartott. 
A határokat a könyvkiadás adatai is pontosan jelölik. 1949-től csökkent a kiadott 
szépirodalmi művek száma, és csak 1955-ben érte el újra az első négy év átlagát. 
Igaz, ez a csökkenés csak a magyar művekre vonatkozott, a fordítások száma, 1953-at 
és 54-et kivéve, az első négy év átlaga fölé emelkedett. A magyar és külföldi szép- 
irodalom kiadáspolitikai aránya változott tehát meg, a fordítások megközelítették, 
sőt 1950-ben túl is szárnyalták a magyar műveket.

A  világirodalom iránti megnövekedett szomjúság, amely ezekből az adatokból 
kiolvasható, nem hátránya, hanem erénye volt ennek a korszaknak. Hátrányára csak 
az vált, hogy e szomjúságot kevesebb forrás vizéből próbálták oltani, és az adagolás
nál megkíséreltek helytelen elveket is érvényesíteni.

A  sematikus és voluntarista irodalomszemlélet a műfordítás területén két módon 
jelentkezett. Az első és a legszembeötlőbb az volt, hogy hirtelen leszűkült a fordítá
sok forrásvidéke. Az olvasóközönséget nemcsak a modern nyugati irodalomtól 
zárták el, lezárultak a szovjet irodalom kincsesházába vezető utak is, nem engedve, 
hogy az olvasók ízlése az ismeretek szabad áramlásában alakuljon ki. Tematikus válo
gatások nyirbálták meg a szocialista realizmus gazdag lombozatát, nem fedték 
fel, hogy milyen sok ágon fejlődött ki, s ez a szovjet mellett a népi demokratikus 
országok irodalmának bemutatására is vonatkozott. Csökkentek a klasszikusok 
között tett felfedező utak is, hiszen akik mélyen, sokoldalúan tárták fel koruk emberi 
igazságait, nem illettek bele a voluntarista ideológiába. Persze Shakespeare-1, Racine-t 
Puskint, Heinét és még néhány világirodalmi óriást nem lehetett kikerülni, de a közép
kor, a barokkba romantika és századforduló költészete alig-alig szerepelt. Ezekben 
az években — a statisztikai adatok is bizonyítják — az élő irodalom fordítása ural
kodott a klasszikusok fölött. A sablonokban gondolkodó élő irodalomé. A sematikus 
szemlélet a sematikus műveket kereste.

A sematizmus és voluntarizmus másik jelentkezése a „fordítói marrizmus” volt. 
Ennek veszélyére 1952-ben és 1954-ben már Németh László és Vas István és felhívta 
a figyelmet. A szovjet marrista nyelvésziskola — amellyel a Szovjetunióban is heve
sen vitatkoztak, még Sztálin is — azt vallotta, hogy a nyelv egyértelműen a felépít
ményhez tartozik. Eszerint a fordításnak nemcsak egyik nyelvből a másikba, hanem 
egyik társadalmi felépítményből a másikba is át kell ültetni az eredeti művet, tehát
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hozzá kell idomítani annak az olvasóközönségnek az ideológiájához, melynek a 
kezébe kerül. Ez a tudománytalan nézet néha egészen durván jelentkezett. Átköl- 
tötték az eredeti verseket, „haladóbbá”, „forradalmibbá” tették őket, mintha az 
1950-es évek Magyarországán íródtak volna. De sokkal gyakoribb volt a marrizmus 
finomított változata. Ez azt mondta ki, hogy a klasszikusokat a maguk korában első 
hallásra megértette a közönség, a fordítónak tehát azon kell lennie, hogy a mai 
magyar közönség is azonnal megértse őket. A közérthetőségnek ez a kétes értékű 
igénye ugyancsak önkényeskedésre adott alkalmat, s ha ideológiai célzattal nem is 
változtatott az eredeti művön, nyelvét, formáját leegyszerűsítette, színeit kifakította.

Az 1949-től 1954—55-ig tartó korszakot mégsem a fordítói hibák uralták. A kiadás
politika ugyan megszabta azokat a határokat, amelyeken belül a fordítók dolgoz
hattak, az új fordítói módszerek azonban ezekben az években is tovább fejlődtek. 
A marrizmus nem tudta birtokba venni az igényes fordítók műhelyét. Sőt, éppen a mű
fordítás volt az a búvópatak, amelyben az elhallgatott költők eltűntek, és láthatat
lanul is tovább folytatták munkájukat, amint Vas István írta A fordító köszöneté 
c. versében

Köszönöm nektek, nyájas óriások 
Hogy elnémulva sem hallgattam el,
Hogy tiltott hangom hangotokon át szólt,
Schiller és Goethe, Shakespeare, Molière!

Magas színvonalú, időtálló fordítások születtek ezekben az években, és még később 
is gyűjteményes kötetek, antológiák ebből az időből származó fordításokkal teltek 
meg. Ekkor születtek Illyés Gyula, Vas István, Nemes Nagy Ágnes, Weöres Sándor 
Moliére-fordításai, ekkor indult meg Shakespeare új, korszerű interpretációja. 
1952-ben készült el Devecseri Gábor Iliásza, 1953-ban Áprily Lajos Anyeginje, 
hogy néhány nagyobb vállalkozásról essék szó példaképpen. Az analitikus fordítói 
módszert jelentősen előrelendítették azok az őszinte, nyílt szellemű viták is, amelyek 
néhány fordítás körül hullámzottak. A két legjelentősebb ezek közül 1953-ban zajlott 
le, az egyik Mészöly Dezső Rómeó és Júlia fordításáról, a másik pedig az új Anyegin
ről. Mindkettő az analitikus módszer előnyeinek bizonyításával zárult.

3. 1954-ben a Népművelési Minisztérium felügyelete alatt felállították a Kiadói 
Főigazgatóságot. 1955-ben pedig az Új Magyar Könyvkiadó és a Szépirodalmi 
Könyvkiadó Világirodalmi szerkesztőségének egyesítésével megalakult az Európa 
Könyvkiadó. Ezek az adminisztratív intézkedések jelölték a harmadik, máig tartó 
korszak kezdetét. Az intézkedések mögött pedig egy új, egyelőre még következetle
nül megvalósuló, de már táguló, mozduló kultúrpolitikai szemlélet munkált.

Az új periódusról a számadatok is tanúskodnak. 1955-ben felszökött a szép- 
irodalmi kiadványok száma, és újból elérte a felszabadulás utáni első négy év átla
gát, s ezzel arányosan emelkedett a fordítások mennyisége is. Az adatokból kiraj
zolódik az új periódus belső üteme. 1954— 55-től 1957-ig tartott az első szakasz, 
amelyben körülbelül 30%-kai több magyar mű jelent meg, mint külföldi. Ez az arány 
1958 és 62 között a minimálisra csökkent, sőt 1958-ban, 59-ben és 1960-ban a for
dítások száma túlnőtt a magyar művekén (hasonló csak 1950-ben fordult elő). 
1962 után ismét a magyar művek kerültek előre kb. 20%-os többlettel.
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1954— 55-től 1958-ig átmeneti ellentmondással terhes esztendők teltek el. De 
többek között az 1954-ben megjelent kétkötetes Molière-, az azt 1955-ben követő 
Jeszenyin-kötet, 1956-ban a Faust II. része Kálnoky László fordításában, 1957-ben 
Brech Jó embert keresünk és Garcia Lorca Vérnász c. drámája Nemes Nagy Agnes, 
illetve Illyés Gyula fordításában jelentős kiadáspolitikai és fordítói eredmények 
voltak.

1956-ban aztán megindult a Nagyvilág c. folyóirat, és állandó otthona lett a világ- 
irodalmi művelődés terjesztésének, elsősorban a kortárs művészetnek. Ez a folyó
irat nemcsak az ismeretterjesztést lendítette föl, hanem a fordítói módszerre is 
jótékony hatást gyakorolt. Azáltal ugyanis, hogy frissen, gyorsan — a könyvkiadók 
legalább egyéves átfutási ideje helyetti—2 hónap alatt — tudott fordításokat közzé 
tenni, állandó „piackutatásra” , önálló kezdeményezésekre ösztönözte a fordítókat. 
Míg korábban legtöbbször kiadói megrendelésre készültek a fordítások, most meg
változott a helyzet, és ismét a fordítók vállalkozó kedve lett a fordításirodalom leg
fontosabb hajtóereje.

Ahogy 1957 után megszűnt a szellemi elzárkózás, ahogy fokozatosan felemelke
dett a sorompó az irodalom számos korszaka és különösen a 20. századi irodalom 
útjai előtt, egyre bővebb, gazdagabb, érettebb termést hozott a magyar műfordítás. 
Egymás után jelentek meg a múlt és a félmúlt klasszikusainak gondos filológiai 
munkával, sok ötlettel elkészített kötetei. Villon és Baudelaire, Blake és Keats, 
Goethe és Rilke, Leopardi és Carducci, Hafiz és Szaádi, a Dalok könyve és a Zene
palota verseit avatták korszerű, hiteles tolmácsolások az új olvasmányélmény vagy 
az első bemutatás izgalmas eseményévé. És ezek csak kiragadott nevek abból az 
impozáns sorból, amelyben a világlíra klasszikusai mindegyre korrigált, pontos 
és ihletett fordításokban az olvasóközönség elé kerültek. Az 1950-es évek második 
felétől a 60-as évek végéig több történt az érdekükben, mint a megelőző fél évszázad 
ala tt összesen. A Móra Ferenc Kiadó Világirodalom Gyöngyszemei c. és az Európa 
Kiadó Klasszikusok c. sorozatai, az angol, francia, német, orosz, olasz, bolgár, 
jugoszláv, görög, spanyol, németalföldi, román, skandináv, lengyel líra századairól 
alaposan átgondolt, történeti szempontból is hiteles összefoglaló válogatásokat adott 
közre.

Az új korszak másik, nem kevésbé jelentős eredménye az volt, hogy végre kiadásra 
kerültek a modem líra nagy alkotói is, és az olvasóközönség, amely eddig pusztán 
elméleti írásokban, vitapartnerként találkozott velük, most saját ítélete alapján 
választhatott közülük. Az évtized nagy felfedezettje Garcia Lorca volt. Versei avatott 
tolmácsok kezében egy csapásra meghódították az olvasók táborát, és könnyen le
mérhető, szembeötlő hatást gyakoroltak a magyar líra alakulására is. De az 1958- 
ban megjelent Mai francia költőktől Apollinaire, Cendrars, Eliot, Auden, Dylan 
Thomas, Aragon, Eluard, Guillevic, Fóliáin, Frénaud, Saba, Montale, Brecht, 
Enzensberger, Vaskó Popa, Nelly Sachs stb. költészetét átfogó kötetek hosszú sora 
vezetett Saint-John Persh Bólyák c. poémájának 1969-es kiadásáig. S e sorban olyan 
antológiák adtak képet egy-egy nyelvterület modern lírájáról, mint a Modern olasz 
költők  (1965), a Mai német líra (1966), az újgörög költészetből ízelítőt nyújtó Kövek 
(1966) és a mai lengyelt bemutató A föld fényei (1968), hogy csak a legjobbak közül 
nyerjen még néhány említést.

Azt a műfordítói hullámot, amely 1958 után pár évig aránytalan méreteket öltött,
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a tájékozódás felszabadult vágya és felszabadított lehetősége hajtotta. A 60-as évek 
közepére fordítóink nagyjából pótolták azt a lemaradást, amely a szellemi hideg
háború következtében keletkezett, és helyreállott a könyvkiadás reális aránya. 
A nagy fordítói áradat azonban káros hordalékot is hagyott maga után: a fordítás 
művészetből sokszor mesterséggé, szolgálatból üzletté vált. Ez persze nemcsak a for
dítói etikában mutatkozott meg, hanem a színvonal csökkenésében is. Nagy tömeg
ben készültek szürke, színtelen fordítások, s a filológiai hűség orvén ihlet nélküli, 
tudóskodó rutin készült a hatalomátvételre. Hogy ez mégis meghiúsult, az megint 
csak annak a maroknyi költőfordítónak volt köszönhető, aki eddig is, ezután is 
a minőség elvét vallotta.

Ez a küzdelem a mennyiség és minőség között az említett nyelvterületek mellett 
az orosz és szovjet líra tolmácsolásában is nagy erővel folyt. A zárak, furcsamód, 
éppen a modern szovjet költészetbe vezető kapukról pattantak le a legkésőbb. 
Előbb jelentek meg magyarul Eliot versei, mint Paszternáké, előbb lehetett antológiá
ban olvasni Tzarát mint Cvetajevát. De a 60-as évek végére fordítóink és a könyv
kiadók itt is pótolták a lemaradást. A korszakot szimbolikusan is keretezték Jeszenyin 
és Biok 1955 és 59 között, valamint Paszternák és Majakovszkij 1969-ben megjelent 
kötetei — fényt vetve arra, ami ha megvalósult, a legkorszerűbb volt az évtized 
szellemében: az értékek tisztelete.

M I K L Ó S  PÁL

M estrovics szobrai
Néhány hétig Mestrovicsnak, századunk egyik nagy művészének szobrai voltak 
láthatók a Szépművészeti Múzeumban. A „láthatók” kifejezés, sajnos, szó szerint 
értendő : látni épp lehetett ezeket a szobrokat, de élvezni nem nagyon. Le Corbusier 
írta valahol, hogy ha megtaláltuk egy tér akusztikai centrumát, vagyis azt a pontot, 
ahonnan az adott térben elhangzó minden hang legjobban hallható, akkor megvan 
az a pont, ahová egy szobrot el lehet helyezni. Szobrok egész sorát kiállítva persze 
az akusztikai mellékcentrumokat is ki kell használni, sosem lehetünk olyan bőviben 
a térnek, hogy az építész eszményi elvét megvalósíthassuk. De azt azért mindenki 
tudja, hogy a szobroknak, különösképp a monumentális alkotásoknak, tér kell, amely
ben önelvű, zárt, egyetlen plasztikai gesztusban sűrűsödött szépségük uralkodik, 
tér, amely elválasztja őket a külvilágtól, s egyben hozzá is kapcsolja őket, tér, amelyben 
tömbjeik, formáik és arányaik szerkezete és dinamikus mozgásuk kiteljesedik épp 
azáltal, hogy az ember körüljárja, s nem csak szemével, hanem mozgásával is érzékeli 
őket. Mindenki tudja, kivéve, úgy látszik, ennek a kiállításnak (névtelenség mögé 
rejtőző) rendezőit. A néző közelről éppen megszemlélhette a szobrokat, dombor
műveket, de sok körplasztikát körül sem járhatott, másoknál meg a vedlett bevonatú 
állvány vagy a támasznak használt, sebtiben előszedett tuskó s a paravánra szegezett 
rajzok látványa háborította fel. S tartósan az bosszanthatta — már azt, aki ilyenre 
érzékeny —, hogy az összevisszaság, a henye bánásmód és a zsúfoltság életelemüktől
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fosztotta meg a műveket. Aki ilyenre még nem érzékeny, az tán észre sem vette ezt 
a hibát. S éppen ezért súlyos : a rendezés célja épp az, hogy a szépérzéknek, ízlésnek 
nevelését élményszerű példával, emlékezetes, szuggesztív módon szolgálja. S azért 
olyan a jó  rendezés, hogy az átlagnéző észre sem veszi, mert természetesnek találja. 
Annál az élménynél, amit ez a kiállítás nyújtott, még egy szépen fényképezett és jól 
szerkesztett reprodukcióalbum is többet adhat.

M ár csak azért is, mert Mestrovics életművének csupán kicsiny töredékét szemlél
tette ez a negyvenegynéhány plasztikából és néhány rajzból álló anyag. Az életmű 
reprezentatív darabjai, éppen monumentális voltuk miatt, csak in situ élvezhetők 
— a világot kell bejárni értük, de legalább Amerikát, ahol az Indiánok (Chicago) 
és Jugoszláviát, ahol a horvát mester emlékművei és templomi szobrai állanak. 
Az életmű nagyságáról az életpálya két adata is adhat fogalmat: Mestrovics 1902- 
ben rendezte első kiállítását Bécsben, s 1962-ben halt meg Amerikában. Hat évtizedes 
művészpálya még a lassan, mert nehézkes anyaggal és sok fáradsággal dolgozó szob
rásznak is nagy idő, még inkább az századunkban. A horvát parasztfiú a bécsi 
akadémiáról indulva megjárja Párizst, Rómát, egész Európát, majd Amerikát — 1923- 
tól zágrábi akadémiai rektorként —, mindenütt alkotva és kiállítva, hírt-nevet sze- 
rezve-öregbítve. És végigéli a művészeti változásokat is : a bécsi szecessziótól kerül el 
Rodin, majd Bourdelle és Maillol műhelyéhez, innen Rómába, ahol Michelangelo 
lesz a  „tanára”. S a húszas évektől, amikor már önálló és eredeti mesterként, a 
művészi hírnév birtokában alkot és tanít, akkor is és mindvégig érezhető müvein, 
hogy a század művészeti mozgalmai, formákat megújító, elsüllyedt hagyományokat 
felélesztő és abszolút eredetiségre törekvő kísérleti korában működött. De csupán 
ennyi érződik belőlük : Mestrovics nem csatlakozott egyikhez sem, nem vállalkozott 
úttörésre — magába fogadta hatásukat, itt-ott felhasználta kifejezési eszközeiket, 
olykor átvette művészi magatartásukat — leginkább az expresszionizmusét —, de 
végeredményben a maga útját járta. Nem tartozott tehát iskolához, magányos 
művész. S magányosan megalkotni azt a művészi minőségben kitűnő hatalmas élet
művet, már annyit jelent, mint századunk klasszikusának rangjára jutni.

Mestrovics művein a befogadott hatások is jelzik, hogy ritka formaérzékenységű 
művész alkotásai. A plasztikai nyelv sok változatát alkalmazta. Még ez a töredékes 
válogatás is, amely a zágrábi és spliti Mestrovics-múzeumok anyagából került ki, 
tanúsította, hogy egyforma biztonsággal bánik a különféle anyagokkal, a fával, 
a nemes kővel és a bronzzal (vagyis az agyaggal, amelyből a bronzöntvény eredetije 
készül), s ezeket az anyagokat különböző módon munkálja meg. Vannak fa dombor
művei, amelyeken az ókori keleti vagy szerb népművészeti profilok és szűkszavúan 
grafikus formák elevenednek újjá. Vannak márványszobrai, amelyeken a Rodin 
nevéhez fűződő impresszionista mintázás hagyott nyomot: a finom árnyalatokban, 
halvány átmenetekben hullámzó felületek „festői” hatást adnak. Vannak faszobrai, 
amelyeknek nyers és tömör alakítása, alig tagolt tömbszerkezete azt a művészi 
nyelvet reprezentálja, amely csak a kubizmus, illetve a néger plasztika felfedezése 
után vált lehetségessé. Sokszor azonban ezt a plasztikai nyelvet magát is „tájszólás
ként” színezi, módosítja az expresszionizmus nyugtalan, durva vésőnyomok vib
rálásával ható felületmegmunkálása; máskor viszont ennek az avantgardista stílus
iránynak egészen a barokkig visszanyúló nyelvét idézi, ennek nyugtalan, eltorzult 
pózait és görcsös vonaglásait használja fel szenvedés, vágy, indulatok kifejezésére.
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A nyugalmat, áhítatot őrző figurák (madonnák) pedig gótikus, nyújtott formákat 
mutatnak.

Mestrovics plasztikai nyelvének változatossága miatt formailag igen különböző 
műveket alkotott; az ő szobrait nem lehet első látásra is úgy felismerni, mint az 
egynyelvű művészekét. Még leginkább a fejek megmintázásában találunk egy út
mutató jelet : evangélistáinak és Mózesnak, de még egyik-másik nőalakjának is olyan 
sasorrot és domború homlokot viselő fejformája van, mint önarcképének. De ez 
gyakran előforduló dolog a szobrászatban, és lélektani magyarázata van : az alkotás
ban összefonódó szubjektivitás és objektivitás egyik szemléletes bizonysága, hogy sok 
szobrász (olykor festő is) minden emberalakot kissé magához hasonít művében, 
jeléül annak, hogy az egész külső világot önmagán, a legközelebbinek és legjobban 
ismertnek felfogható formán átbocsátva érzi és ragadja meg.

Mestrovics világa gazdag. Témájául szolgál az emberi jellem, a történelmi és 
mitológiai szimbólum, s az ún. örök emberi érzelem és szituáció. Portréiban is 
hozzáigazítja nyelvét, kifejezésmódját az ábrázolt jellemhez: Rodinja expresszív 
és nyugtalan kompozíciónak is, megmunkált felületében is ; anyja képmása kemény, 
tömbszerű forma, szigorú és szűkszavú plasztikai nyelven előadott tiszteletadás 
a parasztasszonynak és az anyának ; önarcmása kissé patetikus, kissé hatásvadászó 
— a bohémsapkás prófétaszerep. A történelmi jelképek a horvát történelem emlék
művei : a nemzeti érzés Mestrovicsnak egyik legerősebb ihletője, művészetének egyik 
forrása. Van, amelyikben csak plasztikus formába önti azt a jelképet, amelyet már 
megformált a horvát népköltészet, amikor pl. Marko királyfi történelmi alakjából 
megteremtette a legyőzhetetlen, még a halállal is dacoló legendás, mitikus hőst. 
Van, amikor ő maga formálja a jelképet is, ilyen a Horvát történelem címet viselő 
ülő nőalak, ölében írótáblával — a kiállítás egyik legszebb darabja : az ülésmód és 
a viselet ritka erejű egyesítése a plasztikai erényeknek és a nemzeti vonások külső 
attribútumainak (a fejben egyébként anyja stilizált portréjára ismerhetünk); a pira
mist idéző forma a tektonikus egyensúlyt, az alak nyugalma a történelem időtávlatát 
s a kettő együttesen a monumentális hatást teremti meg ebben a szoborban. Ezek 
a nemzeti vonást valamilyen formában külsejükön is viselő művei erőteljesebbek és 
emlékezetesebbek, mint az örök szituációkat (Születés, Haját fonó lány) vagy mito
lógiai témákat (Vesta-szűz, Kariatida, Mai Laokoon) megörökítő szobrai és dombor
művei.

Van azonban még egy ihletforrása Mestrovicsnak, amelynek ereje mérhető a 
nemzeti érzületéhez, olykor még annál is nagyobbnak bizonyul: a vallás téma- és 
eszmevilága. Mestrovics művészetét a húszas évek óta szokták úgy emlegetni, mint 
a század és Európa egyik — ha nem a — legnagyobb vallási plasztikáját. Pontosabban 
meghatározva: filozofikus-biblikus plasztika ez. Ádám és Mózes éppúgy témái, 
mint a Madonna és az evangélisták s a próféták, Keresztelő Szent János és Jób vagy 
az angyalok. A biblikus témák azonban nemcsak megbízásként, templomok díszí
tésére készülő plasztikai alkotásokként foglalkoztatták a művészt, hanem mint 
mitologikus jelképek, amelyekben kifejezhetőnek vélte azokat az eszméket, nagy 
emberi problémákat, amelyek kezdettől fogva foglalkoztatták. A Madonnák a gyer
mekkel az anyai szeretet s az anyaság gondolatának plasztikai kifejezései, amint 
kifejezői voltak ennek az eszmének akkor is, amikor a művész számára kötött, előírt 
témaként, egyedüli lehetőségként voltak kiszabva. Mestrovics, bár homályos filo-
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zófiai elképzeléseit, az első világháború idején, a „heroizmus” kultuszától meg- 
csömörlötten elfordulva kialakított „harmóniakeresésének” eszméit kívánta el
m ondani bennük, csak ritkán tudta korszerűvé tenni, konkrétabb és emberközelibb 
élmények jelképévé emelni ezeket a hagyományos vallási témákat. Jób figurájában 
sikerült ez leginkább: a hazájától távol élő művész a távolság által tehetetlenné 
téve élte át az idők tragikus fájdalmait, aggódásait és vergődéseit.

Mestrovics életművének fontos fejezeteit képezik azok a biblikus témákban is 
jelentős faszobrok és domborművek, amelyek a spliti Kasteletben vannak, s még- 
inkább a horvát kultúra nagyjainak szentelt emlékszobrok, amelyek Zágráb és Split 
terein állanak (Grgor Ninski püspök, Marko Marulic, az első horvát költő szobra 
stb.). Igaz, ezekben a plasztikai formálás már sok engedményt tesz az emlékművek 
konvencionális felfogásának s következésképp a teátrális pózok és a kosztümök, 
külsőségek szerepeltetésének, de az életműbe ezek is beletartoznak. A kerek egész
nek felfogott életmű és művészpálya értelmezésében és megítélésében ezeknek is meg
van a szerepük, nemcsak az eredetiségükkel kiemelkedő történeti szimbólumoknak, 
tiszta plasztikai erényekkel ékes márványaktoknak vagy kifejezőerőben páratlan 
figuráknak. Az értelmezés summázásához ezek is kellenek, hiszen a kiemelkedő jelen
tőségű művekkel együttesen sugalmazzák azt a tanulságot, hogy Mestrovics plasztiká
ja , jobban mondva egész művészete alapvetően érzelmi beállítottságú. Azt is mond
hatnám  : romantikus. A történelemnek és az emberiségnek, a vallásnak és a kultúrá
nak a nagy kérdései számára mindig erős érzelmi élményben öltenek testet: a nemzeti 
érzés „heroizmusában” , az emberi szituációk szenvedélyes átélésében, a hit nosztal
giájában és a női szépség áhítatos csodálatában. S azért is kellenek ehhez az értel
mezéshez a remekművek mellett a másodrangú alkotások, mert éppen ezek árulkod
nak leginkább arról, amit figyelmes szemlélődéssel felfedhettünk amazokban is, 
hogy ti. ezek az érzelmi élmények nem a mi évszázadunkra jellemző vonások. 
Láttukon úgy érezzük, mintha Mestrovics életműve csak muzeális értékként, kulturális 
emlékként volna jelen századunkban, de nem elevenen ható művészetként.

Kétségtelen, nagy művészt tisztelünk benne. Sokoldalúságát egy horvát monog- 
ráfusa a reneszánsz-emberéhez hasonlítja. Tudjuk, hogy költői és festői ambíciói is 
voltak, villájának, mauzóleumoknak és emlékműveknek építészeti terveit is maga 
készítette. És plasztikai erejét, formaérzékenységét is fenntartás nélkül dicsérhetjük. 
A gazdag életmű, ismétlem, olyan művészi értékű, hogy alkotójának a klasszikus 
rangját biztosítja. De az eredeti művészét, a teremtőét, a művészet fejlődésében jelen
tős újítóét nem. Ez a rang a mi századunk művészetében másokat illet. Ha a nagy 
horvát művész helyét kell meghatároznom, akkor ott tudnám megjelölni valahol a 
század elején — Rodin mellett. Rodin számomra a szintézist jelképezi, az európai 
szobrászat XIX. századi nagy korszakának lezárását; Rodin életműve egyetlen 
hatalmas határkő, amely azonban egy út végén áll, tőle nem vezet tovább út. Emellett 
a határkő mellett állnak vele vetekedő nagyságúak, ilyen a Maillolé s még Bourdelle-é 
is, távolabb ilyen Barlaché, a tovább vezető út tőlük indul. Nos, Mestrovics is ilyen 
határkő, csak a közép-európai kis népek elkésett fejlődésének megfelelően, néhány 
évtizeddel távolabbi ponton. Életműve hatalmas szintézis, amelyben összefut az 
európai plasztikai kultúra minden addigi értéke, a természethűségtől és a lélektani 
hiteltől kezdve a felületmegmunkálás érzéki gyönyörűségéig és a kifejezőerejű 
form ák merész kezeléséig. És ez adja igazi jelentőségét, nemzete művészetében kulcs-

28



pozícióját, benne van a délszláv népművészet stilizáló és mitikus plasztikai kultúrája 
is, nagy művészetté formálva.

Mestrovics szobrai közt sok olyan van, melyet időtálló értékként tisztelünk. 
S minden művét művészi rangú alkotásként becsüljük. De a nagy összegező nem 
teremtette meg a maga szuverén művészi világát. Művészi nyelvének változatossága 
kevesebbet jelent, mint az egynyelvű eredetiség. Művészi világának forrásai a XIX. 
század mára már erejüket vesztett eszméi: a nemzeti történelem és kultúra „heroikus” 
koncepciója még meg tudott ragadni fontos társadalmi problémákat a század ele
jén, de a biblikus hit nosztalgiája már akkor is tragikus tévedésként lehetett csu
pán a művészi és társadalmi harmónia megteremtésének ösztönzője. S amint a tár
sadalmi problémáktól egyre jobban távolodott a művész, amint az emlékművek 
konvencionális felfogásán lemérhetjük, úgy távolodott a korszerű művészet igazi 
kérdéseitől is. Sajátos, elkésett művészpálya az övé, de nem azért, mert reneszánsz
ember volt, hanem azért, mert múlt századi volt. Nem volt jelentős művész. Csak 
nagy művész. S ilyen sem volt sok.

V i t a f ó r u m

L O R Á N D  I MRE

Az irodaími szn ob ok  enyhítő  körülm ényei
Az irodalmi sznobokról az a hír járja, hogy 
nem fogadják el sem a hivatalos, sem a reális, 
sem a statisztika által rögzített úgynevezett 
közvélemény-értékrendet. A puszta tagadás 
önmagában még nem egyéniség, nem autonó
mia. A nagyobb egységekhez büszkén nem iga
zodó sznobok a maguk kohézióval, mondhat
nánk, belső fegyelemmel, véleményirányítóval 
rendelkező kis csoportjához igazodnak. E kis 
csoportok összessége valamiféle „árnyék
közvéleményt” alkot, amely állítólag — nyil
ván könnyen megfélemlíthető személyekkel 
szemben — ízlésterrort gyakorol.

A közhit szerint a sznobizmus károsan be
folyásolja az irodalmi közvéleményt, s — rész
ben „beépített emberei” segítségével — akönyv- 
kiadást, a színházak, mozik műsorpolitikáját — 
egész szellemi éghajlatunkat. Nem csoda, ha a 
sznobok létét — természetesen nem a fizi
kait — sokan erősen helytelenítik. Ám, mint
hogy az kétségbevonhatatlan, didaktikai vagy

taktikai célok szolgálatába állítják. Valódi 
s még inkább feltételezett reagálásaik súlyos 
érvként hullnak a latba valamely mű mellett 
vagy ellen. Az ilyen megállapítás: „a sznobok 
az utolsó példányig elkapkodták” — a szóban 
forgó mű hibaleltárának fontos, kiemelt tar
tozéka. „A sznoboknak egészen bizonyosan 
nem tetszik” — az alkotás javára szóló, ugyan
csak jelentős negatívum.

Irodalmi közvéleményünk általában nemcsak 
ellenszenves jelenségként tartja számon a 
sznobokat, hanem a féltve őrzött értékeket 
kompromittáló ellenszenves jelenségként is. 
Nyilvánvaló, hogy a félmüveltség kompromit
tálja a műveltséget, a fitogtatott — s fede
zetlen — tájékozottság az igazi tájékozottságot, 
az áligényesség az igazi igényességet. Talán az 
is valószínű, hogy a sznobizmus — torz tükör. 
Akinek van valamiféle szellemi orientációja: 
abban mindig van egy kis adag sznobizmus is. 
(A világirodalom legnagyobb sznobológusai-
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ban — Proust-ban, Thackeray-ban, Huxley-ben 
— az átlagnál nagyobb dózis.)

Bármennyire ellenszenves — a  sznobizmus 
nehezen sebezhető. A sznob — aki sohasem 
tartja magát annak — még csak tudomásul 
sem veszi a „népharagot” . Nem irtható, nem 
téríthető. Meg kell várni, amíg — természete
sen csak egyének esetében — elmúlik.

Mi az irodalmi sznobizmus legfőbb ismérve? 
A jelenleg érvényes hiedelem szerint kizárólag 
a modern külföldi irányzatok hívei között lehet 
s szabad sznobokat találni. E felfogás — nem 
magyar specialitás. John Ardagh angol szo
ciológus szerint Franciaországban a „sno
bisme” szó az „à la mode”, a módi szinonimája. 
Természetesen nem a francia, hanem elsősor
ban az amerikai származású módi ellen irányul 
az etimológia eszközével élő szellemi (s nem 
utolsósorban ipari) vámvédelem.

H a el is fogadjuk a tételt, hogy a sznobok a 
modern külföldi irányzatok hívei, akkor is el 
kell vetnünk a talán helyes premisszából elfo
gadhatatlan konklúzióhoz jutó képletet, amely 
szerint a modern külföldi irányzatok hívei — 
sznobok.

Nem hagyhatjuk ugyanis figyelmen kívül, 
hogy az úgynevezett harcos antisznobizmus elég 
gyakran taktikai jellegű: a sznobizmus bundájá
ban a modernizmust üti.

(Vajmi gyakran előfordul, hogy ebben a 
bundában üti magát a tájékozottságot, a 
műveltséget, mindenféle szellemi igényt. A vul
gáris értelmezés szerint sznobnak nevezhető, 
aki nem szereti a krimit, a focit, s látszatra 
helyesen ejti az idegen szavakat. Végül is bi
zonyos értelmi és tájékozottsági szinten felül 
mindenki sznobnak nevezhető.)

így aztán nem érthetetlen,hogy a leghevesebb 
antisznobok között találjuk azoknak az alkal
mi vagy többé kevésbé állandó jellegű, elvi 
alapon mozgó vagy teljesen elvtelen csoporto
sulások tagjait, akik a legkülönbözőbb okok
ból — nemritkán egyéni vagy csoportérdek
ből — a mérsékelt szellemi autarkia hívei. 
A mérsékelté — hangsúlyozzuk —, mert ko
runkban a teljes szellemi autarkia a modern in
formációbőség sokoldalú formáinak elhárítha
tatlan jelenléte miatt — nem tartozik a valóra 
váltható elgondolások sorába.

Az „elviségen” vagy csak annak látszatkel
tésén túl vannak olyan jelenségek, amelyek 
arról győznek meg, hogy az alapjában groteszk 
sznobizmus természetszerűen még groteszkebb 
ellenlábasokat termel ki. Vannak — s nem 
kevesen —, akik gondosan ügyelnek arra, 
hogy egész szellemi habitusuk szöges ellentét

ben álljon az éppen aktuális modernista 
kultúrsznob-orientációkkal s értékítéletekkel, 
így aztán habitusuk művi; véleményrendsze
rük az „ellenfélhez” való fordított igazodás. 
Miután a modern irodalom ellen elsősorban 
egy igen szűkén értelmezett közérthetőség 
szempontjából emeltetik kifogás, úgy tetszik: a 
szellemi fogékonyság hiányát szellemi kapaci
tásként igyekeznek feltüntetni. Az ilyen szemé
lyek a maguk kis csoportjában (néha a nagy 
nyilvánosság előtt) gyakorta leplezik le az 
egész ezoterikus modern irodalmat — világ
méretű blöffként.

Akad, aki azzal dicsekszik, hogy amikor 
nevét még hazánkban alig néhány száz ember 
ismerte — ő volt az első, aki nem értette meg 
Kafkát. Az antisznob-sznobokról beszéltünk.

E néhány példából talán kitetszik, hogy a 
harsány sznobellenesség nem mindig esztéti
kai vagy irodalomszociológiai megfontolások 
eredménye. Esetenként rejtőzhet mögötte cso
portérdek szolgálatában álló indulat és tak
tika; szubjektivitás, amely sznobnak tekinti 
azt, akinek más az ízlése, mint az övé; a minden 
rendű és rangú szellemi orientációt sznobság
nak tekintő antiintellektualizmus, amely he
lyenként eléri a szubkultúra mértékét. Rejtőz
het mögötte — még sznobizmus is.

*

Az idézett jó- és rosszhiszemű téveszmék, 
majdnem közérvényű elfogultságok egyben 
„sznobológiánk” gyengeségére is visszavezet
hetők. A sznobokat — akikről annyit beszél
nek — nem tartják arra méltónak, hogy alfajai
kat besorolják, rendszerezzék, magát a jelen
séget egyéni és társadalomlélektani szempont
ból elemezzék, vagy pragmatikus indítékból 
rámutassanak a biztos felismerését és ezzel elha
tárolását elősegítő legcélszerűbb módszerekre. 
Pedig legalább egy hosszabb tanulmányt meg
érdemelne a téma.

Keszi Imre nemrég megjelent Babiloni vályog 
című kötetének egyik esszéje, ha nem is hézag
pótló írás, de mindenesetre a hazai „sznoboló- 
gia” egyik gyöngyszeme. Az inkább a társa
dalmi, mint a kultúrsznobizmusra vonatkozó 
alapelgondolását a cím is tartalmazza: „A 
sznobizmus halála.” Természetesen csak pers
pektívaként. Sajnos a gyászjelentés kiadása 
— ez irányú aktuális társadalmi tényanyag 
híján — még perspektívaként is túl korai. Mint 
általában az élőké, akik csak potenciális 
halottak.

Ugyanis éppen az aktuális társadalmi tény
anyagra támaszkodó szociológusaink egybe
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hangzó véleménye szerint a felfelé irányuló 
mobilitás csökkenő tendenciát mutat. Ennek 
természetes velejárója a nem eltúlzandó, de 
nem is lebecsülendő társadalmi megmerevedés. 
Ezt jelzi s egyben fokozni igyekszik a nem hi
vatalos, de annál hatékonyabb státusskála, 
ettől elválaszthatatlanul bizonyos, nem sértő 
formában történő, de elég hatékony diszkri
mináció. Vannak, akiknek presztizslégszomja 
eléri a fuldoklás mérvét. A tekintély- és áltekin- 
télytisztelet időnként egybemosódik. A cím-és 
rangkórság jelentkezésére joggal mutatnak rá 
egyes glosszaíróink.

Amit felsoroltunk, az együttesen inkább 
minősíthető a sznobizmus melegágyának, 
mint akár perspektivikus haláloságyának. 
Ügy látszik ez az ellenszenves, de „nagyon is 
emberi” társadalmi jelenség sokkal szívósabb 
annál, hogy a régi típusú hierarchiák, társadal
mi babonák és előítéletek nem éppen maradék
talan történelmi felszámolása után ne találja 
meg az új hierarchiákat, babonákat és előítéle
teket. Amelyek egyébként közelről nézve nem 
mindig olyan újak. Egyesek Makkai könyvében 
is megtalálhatók.

A kultúrsznobizmus (amelynek egyébként 
Keszi Imre is hosszabb életet jósol) természete
sen csak alcsoportja, s mint ilyen, függvénye a 
„fővonalnak”, a társadalmi sznobizmusnak. 
Mint sok más emberi szerepjátszásnak, kép
mutatásnak, úgy a „fő-” és alcsoportnak egy
aránt igen fontos célja: a presztízsszerzés. 
Közelebbről meghatározva: nem egyéni telje
sítmény, hanem — mondjuk — személyekkel 
vagy pedig alkotásokkal, irányzatokkal való, 
többnyire felületes kapcsolat fitogtatása által 
való presztizsszerzés.

A modernista irodalmi sznob például legin
kább a valutás külföldit kalauzoló magyarok 
egynémelyikére emlékeztet, akik azt képzelik, 
hogy vendégük glóriájából reájuk is vetődik 
egy-egy halvány sugár, s ennek megfelelően 
viselkednek honfitársaikkal szemben.

Viszont rendkívül lényeges annak figyelem- 
bevétele, hogy egészen más minőség, ha valaki 
a nehéz valutájú külföldit vagy pedig — mond
juk — Beckettet vagy James Purdyt tiszteli 
(annak ellenére, hogy a nevezettek ugyancsak 
nehéz valutájú külföldiek). Egészen más minő
ség, ha valaki arra büszke, hogy tegeződő 
viszonyban áll bizonyos magas állású szemé
lyekkel, mintha arra rátarti, hogy úgyszólván 
tegeződő viszonyban áll a lehető legmodernebb 
irodalmi irányzatokkal.

Mindenfajta sznobizmus tulajdonképpen 
funkcióját illetően az objektíve vagy szubjek-

tíve lemaradottak pótkielégülése is. Valahogyan 
olyan, mint a fordított resentiment (bár ha 
megkaparjuk, bőven találunk benne egyenesei 
is).

Természetesen sok az olyan eset, amikor 
valakinek van presztízse, s még több kell neki. 
Ismerünk olyan természetes személyt, aki ha 
csak lehetséges, eldicsekszik azzal, hogy „leg
jobb barátai között olyanok is akadnak, akik
nek nincs diplomája”, egyidejűén rátarti arra, 
hogy a híres geszti Tisza-család oldalági le
származottja — s mindemellett még fémjelzett 
irodalmi sznob, aki a kortárs magyar irodalmat 
„kezébe se veszi” .

A sznobizmus pótkielégülés-funkciója leg
jobban az úgynevezett frustrált értelmiségiek 
körében figyelhető meg. Foglalkozásuk tisz
tes, közhasznú, csak megélhetést, de a szó 
társadalmi értelmében vett státust sem biztosít. 
Inkább ama antistátusok közé tartozik, ame
lyek között — az;;újsághirdetések tanúsága 
szerint — elég sok a"betöltetlen. Az ilyen szno
bok között sok a magános férfi vagy kényszer
hajadon, olyan ember, aki félig-meddig tud 
valamely idegen nyelvet, ilyen vagy olyan okból 
félbehagyta egyetemi tanulmányait, kenyér
kereső foglalkozásában nem megy előre, mert 
unja — s unja, mert nem megy előre. Akad 
közöttük elvi nonkonformista, aki „nem adja 
el magát” — s álláspontja rendíthetetlenségét 
az biztosítja, hogy senki sem akarja őt meg
venni.

Más szemszögből nézve a dolgokat, észre 
kell vennünk azt is, hogy az irodalmi sznobiz
mus (s mindenféle ^w/íursznobizmus) puszta léte 
önmagában véve is igen pozitív előjelű, erő
szakoknak aligha nevezhető következtetésekre 
nyújthat alkalmat a különféle következteté
sekre olyannyira hajlamos korunkban.

Ugyanis, ha valaki társadalmi presztízse 
érdekében költséget, időt nem kímélve felte
hetően intellektuális erején felül kultúrfo
gyasztó, akkor minden valószínűség szerint 
azért ilyen áldozatkész, mert joggal feltéte
lezi: akad olyan környezet, amely eme presz- 
tizsigényét elismeri.

Ezt szélesebb perspektívában valahogy úgy 
fogalmazhatnánk meg, hogy a kultúra elmélet
ben létezhet sznobizmus nélkül (gyakorlatban 
valószínűleg sohasem létezett), az irodalmi 
sznobizmus azonban még csak elméletben sem 
képzelhető el többé-kevésbé széles körű iro
dalmi kultúra, változatos szellemi éghajlat, 
sokrétű irodalmi közvélemény nélkül.

S ebben a változatosságban, sokrétűségben az 
elháríthatatlan sznobizmusnak tagadhatatla-
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nul funkciója van. Nem gondolunk valamiféle 
szűk pragmatikára, arra, hogy a sznobok igen 
jelentős részt vállalnak a könyvvásárlásból, 
hogy időnként telt házat csinálnak filmszínhá
zakban, színházakban, olyan előadások alkal
mával, amelyeket a meglehetősen konzervatív 
közízlés csaknem bojkottál. Nemcsak bizo
nyos irányú „megbízhatóságukra” akarunk 
utalni, hogy nehezen megszerzett kultúr- 
presztizsük védelmében immunisabbak a pony
va, a lektűr csábításaival szemben a valóban 
értő, kulturált embernél. (E ponton talán nem 
fölösleges megemlíteni azokat az ultrasznobo
kat, akik azzal büszkélkednek, hogy nincs 
televíziójuk, s nem is lesz soha.)

A sznobok talán legfontosabb funkciója, 
amit legnagyobb bűnüknek tartanak: az új 
áramlatok támogatása. Lemaître, a század 
eleji kiváló francia kritikus így ír erről: „Az

okosak gyanakvóak; nagyon hajlamosak azt 
hinni, hogy »amióta emberek vannak, akik gon
dolkoznak, már mindent elmondtak«. Mániá
juk, hogy az új dolgokban régiekre ismerjenek 
rá. Szerintük Ibsen és Tolsztoj benne van már 
George Sand-ban, az egész romanticizmus 
Corneille-ben, az egész realizmus Gil Blasban, 
az egész természetszemlélet a reneszánsz költői
ben és rajtuk is túl az ókori görögökben, az 
egész drámairodalom az Oreszteiában, az egész 
regényirodalom az Odüsszeiában. Minden 
újat ezzel fogadnak: »Mire való? Ez már volt.« 
A sznobok hiszékenyebbek, de néha — maguk 
se tudják, miért — éleslátóbbnak is bizonyul
nak. Majdnem az összes sznobizmusok izga
tott és szeleburdi segéderői voltak végtére is 
értékes vállalkozásoknak. A sznobizmus tör
ténete vajmi sok ponton keresztezné az iro
dalom és művészet evolúciójának történetét.”

R U S Z N Y Á K  M Á R T A

A sz ilv esz ter i kivétel
Miért ügy a szilveszteri kabaréműsor?

Nem a televíziónak, amely már január 2-án nekilát a következő évi műsornak, hanem a nézők
nek. Miért van, hogy erről a műsorról mindenki indíttatva érzi magát nyilatkozni, állást foglalni, 
csepülni vagy a művészi megbecsülés non plus ultrájaként egyes számait családi körben után- 
játszani? Miért ez az év legjobb vidám műsora? Mitől? Hiszen ha parádés is egy-egy ilyen óév
búcsúztató vicc-öntet, és a közönség is az átlagosnál jobban ráhangolt, hálásabb, mint máskor, az 
azért mégis különös, hogy még az azévi legcsalódottabbak is milyen sokáig, hetekig, hónapokig 
csalódottak. Más lecsepült műsorok sokkal olcsóbban megúszták, néhány körtelefon: „hát mit 
szólsz hozzá, hát láttál már ilyen rémséget, csak azt szeretném tudni, mit fizettek egy ilyen hülye
ségért” — és az évi verkli megy tovább. Mitől ragad meg a nézők fejében épp a szilveszteri műsor? 
Mi a lényeges különbség egy év közbeni, akár hétköznapi, akár ünnepi műsorként bemutatott 
tévékomédia, kabaré, vidám est és szilveszteri műsor között?

Azt hiszem, két fontos különbség is van. Az egyik az, amit ráhangoltság címen már említettem: 
az ünnepi alkalom hangulata, a készülődés, sőt felkészülés, a fodrásztól az italvételig; a másik: 
hogy ez az egyetlen ilyen jellegű tv-műsor, amely a közönség előtt játszódik.

Kezdjük az elsővel. Molnár Ferenc írta, hogy ha valaha dramaturgiai művet írna, annak 
kiindulópontja az lenne, hogy az estét a színházban tölteni: büntetés. „Vonatkoztassuk el ma
gunkat mindentől, ami a »színház« fogalom körül ránkragadt és képzeljük el, hogy egy inkvizítor, 
akinek ambíciója új kínzási módokat feltalálni, kitalálja a következő büntetést: A bűnös köteles 
hetenként egyszer, meghatározott órában, meghatározott percben hirtelen minden dolgát abba
hagyni, és jó vagy rossz időben egy nagy terembe sietni. A nagy terem azonnal elsötétítendő, és 
a bűnös szűk ülőhelyére vezetendő. Ott kell ülnie három óra hosszat a sötétben, mereven és 
mozdulatlanul. Ez idő alatt tilos: 1. kimennie, 2. felállni, 3. fészkelődni, 4. hátrafordulni, 5. be
szélni, 6. orrot fújni, 7. köhögni, 8. tüsszenteni, 9. enni, 10. inni, 11. dohányozni, 12. külön ön
állóan nevetni, 13. aludni, 14. olvasni, 15. írni, 16. nyújtózni, 17. ásítani, 18. más irányba nézni, 
mint előre, 19. más helyre átülni, 20. a végét meg nem várni. . .  24. tilos felháborodásának bármi 
jelét adni, 25. hangosan sóhajtozni vagy nyögni, 26. ruházatán bármit is változtatni: tehát mel
lényét kigombolni vagy szűk cipőjét lehúzni, 27. nem figyelni. . . ,  31. abbahagyni és máskor 
folytatni. Ezenkívül tilos még sok minden, ami hamarjában nem jut az eszembe. Dramaturgia
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az a tudomány, amely összegyűjtötte mindazokat a szabályokat, amelyek szerint ennek a testi 
kínokra ítélt embernek a helyzetét megkönnyíthetjük azzal, hogy a terem egyik falát lebontjuk, 
és abban a falnyílásban mutogatunk neki valamit. Ennek a valaminek azonban olyan vonzónak 
kell lennie, hogy a leírt testi kínlódás az áldozatra nézve előbb eltürhetővé, majd érezhetetlenné, 
végül pedig kívánatossá legyen . .

Ebben a szellemes eszmefuttatásban az a paradox, hogy a színház, a drámaélmény nem 
mindezek ellenére jön létre, ahogy a fentiek után elvárhatnók, hanem ezek segítségével is. Mert 
mindezek a kényelmetlenségek — a szűk cipőtől a szigorúan meghatározott időponton át a kény
szerű figyelemig — egy az ember által teremtett rítus részei,és ezt a rítust az ember nem a színház 
ellen, hanem a színházi élmény felerősítése érdekében alkotta. Ez a rítus (nagyon durva elhatáro
lással) két alapvető momentumból tevődik össze:

— az alkalom, azaz a hely, az idő, a külső körülmények, tényezők ünnepi, a szokásostól, a 
hétköznapitól eltérő, ám más hasonlóan ünnepi alkalmakra utaló volta

— az azonos körülmények között egyneművé szerveződött közönség.
Nagyon sok televíziós műsor hatását csökkenti vágyj teszi kiszámíthatatlanná, hogy tele

víziónézés közben mindazt szabad csinálni, amit Molnár Ferenc inkvizíciós tortúrájában tilalom
ként sorolt fel: spenótot ehetünk, telefonon távcseveghetünk, ingujjra vetkőzhetünk televíziózás 
közben.

A művészet szempontjából nem előny, hanem hátrány, hogy a televíziózást semmiféle tilalom 
nem veszi körül. Úgy tűnik, Molnár szellemes konklúziója nem a színházra érvényes, hanem a 
televízióra, nem a színházban, hanem a televízióban kell az adott körülmények legyőzésével, azok 
ellenére művészetet csinálni.

A televíziónézésnek ugyanis nincs rítusa. Ödipusz a nachtkaszli és a kombinált szekrény között 
vakítja meg magát, Rómeó egy horgolt terítő alatt csókolja meg Júliát és Othello tirádáiba bele- 
csöng a telefon. És ha az előadás közben körülnézünk, nincs körülöttünk a minket is magába 
olvasztó nézősereg, nem kerülünk egymást keresztező erővonalak metszéspontjába, az előadás 
végén nem tapsoljuk meg a közös élményt a többiekkel együtt, hanem kiszellőztetjük a konyhát, 
és megkérdezzük, hogy fiacskám, mennyi is volt a prémium.

Körülbelül így fest az átlagos befogadó szituáció. De nem a szilveszteri. Igaz, hogy a produk
ciótól, annak tartalmától, formájától, minőségétől függetlenül, de mégis megteremtődött az alka
lom, minden csillogó és szoros kellékével.

Ám a szilveszteri műsor hatásának érdekesebbik része a közönség. Érdekesebb, mert a közön
ségnélküliség lassan új, pótfejezetet kényszerít minden eddig megírt dramaturgiához. Az ariszto- 
telészi értelemben vett, a színpaddal és a színészekkel kölcsönhatásban levő közönségről ugyan 
már a moziban sem beszélhetünk, de ott mégis egyfajta, szerveződött nézősereg ül. A televíziót 
azonban menthetetlenül — és műfaji meghatározóként — otthon nézzük. Ezzel a ténnyel az el
mélet elég régen számol, a gyakorlat mindmáig alig. Bele is buknak a tévékomédiák. Mert az 
még elképzelhető, hogy sikerül a nézőt akár a szerencsés külső körülmények véletlen és megismé
telhetetlen egybeesése révén, akár valami hihetetlen intenzitást sugárzó műsorral úgy aktivizálni, 
hogy ha más úton is mint addig, mint a klasszikus esetekben, de eljut az élménynek arra a csúcsára, 
ahogy addig csak másképp — komédiát így jóformán lehetetlen csinálni. Épeszű ember nem 
nevet egyedül egy szobában.

Szilveszter az a kivétel, amiből szabályt kellene csinálni. Ugyanis ekkor nemcsak a néző privát 
otthonában van x számú társ, közönség, hanem ez az egyetlen olyan színpadi (tehát nem riport
vagy vetélkedő-) műsor, amely közönség jelenlétében játszódik. A TV stúdiójában ülő nézők és 
nem a III. emelet 17-be meghívott vendégek jelentik az est igazi közönségét. Az ő részvételük, 
nevetésük — ez az egyszer egy évben kihasznált hatás — lendíti a szilveszteri műsort a többi fölé. 
A rádióban már rég tudott, hogy a legtökéletesebb akusztikai körülmények között felvett ver
senyműnél is inkább ad hangversenyélményt egy helyszíni közvetítés, a köhögéseket is beleszá
mítva, — a konzervnél mindig izgalmasabb az élő. Évekkel ezelőtt a televízió is próbálkozott 
ilyesmivel a Példázatban, ahol is az egyes csomópontokon megállt a cselekmény, a film vetítése: 
a konzerv és élő, eleven, civil emberek vitatkoztak a történet megoldásának lehetőségeiről, és az 
egyes megoldások morális értékéről, buktatóiról. Mesterházi próbálkozása sok tekintetben volt 
úttörő kísérlet, a műfaji kísérlet eredményeit, konzekvenciáit viszont azóta sem látom gyümöl- 
csöződni. A szilveszteri műsorokét sem. Sok mindent pocsékolunk el, ha ezt a műsort csak az 
évi néhányszor ismételés erejéig kamatoztatjuk.
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Állítom, hogy számtalan, a televízió mindennapi programjában nélkülözhetetlen, mert szük
séges, ám magas művészi mérce alá nem kívánkozó produkció sokszorozta volna meg hatását, 
ha nyilvános adás keretében vették volna képszalagra, filmre. Igaz, hogy ez rengeteg technikai 
problémát okozna, de talán könnyebb ezeket megoldani, mint a művészieket. Egy lélegzetelállító 
produkció nem szorul mankóra, ám nem lehet naponta meghatározott órában (macitól báj
mosolyig) cseppentett művészetet csinálni. Nincs szakmánybán remekmű, de van egy iparilag, 
technikailag nagyjából megoldott lehetőségünk, célszerű alkalmatosságunk, amelytől azt várjuk 
el, hogy az egyes érdekességükkel, témájukkal, művészetükkel kiemelkedő műsorok közötti 
időszakban is kellemes, szórakoztató időtöltést adjon. Ehhez pedig a közönség jelenléte segít. 
Színészeink is elsősorban színpadi színészek, akik szeretnek és tudnak a nézőkkel kontaktust 
teremteni, ugyanakkor rendelkeznek annyi filmes rutinnal, hogy egy jól felépített, célszerűen 
gépesített színpadon egyszerre tudják felhasználni filmes és színpadi erényeiket. Ez sem meg
vetendő szempont. A többi várható előnyre pedig bizonyság a mindenkori szilveszteri műsor.

B O S N Y Á K  I S T V Á N

A barikádtól a k a ted rá ig
(Sinkó Ervin portréjához)

Nem a sors iróniája van-e abban, hogy az ifjú 
poéta, aki mert poéta, nem tud nem forradal
már lenni, s igazi életét, egyéniségének kitelje
sítését tulajdonképpen a barikádon kezdi — és 
holmi professzori poszton, a katedrán fejezi 
be, méghozzá nem is kimondottan a forrada
lomnak — például a marxizmus teóriájá
nak —, hanem csakis és csupán a magyar iro
dalomtörténetnek a specialistájaként?

Sinkó Ervin életművének éppen abban van 
a varázsa, hogy belső ellentétei és ellentmondásai 
is egy szerves, öntörvényű egésszé egységesül
nek, amelyet nem lehet „fázisokra” , egymás
tól idegen „korszakokra” bontani. Életút
jának látszólag merőben különböző kezdő- és 
végpontja is, melyet a barikád és a katedra jel
képez, szintén e belső törvényszerűségnek van 
alárendelve: a „barikád” és a „katedra” az ő 
életében nem két, egymással idegenül szemben
álló, sőt egymást némiképp megcsúfoló poszt, 
hanem egy töretlen folyamat két mozzanata.

Sinkó Ervin ugyanis nem akkor lett pedagó
gus, nevelő a szó legszebb, nem-hivatalnoki 
értelmében, amikor végül is ráállt arra, hogy

elhagyja Zágrábot — a várost, melyben a 
negyedszázados emigráció után szellemi hazára 
talált —, s vállalta az újvidéki Magyar Tanszék 
vezetőtanári tisztségét — a formalisták nem kis 
megrökönyödésére: mindössze hat gimnázium
mal. Pedagógus volt már az a tizennégy-tizenöt 
éves szabadkai gimnazista is, aki a szociálde
mokrata munkásotthonban a különböző szak
mák könyvtárát rendezi, s közben könyveket 
ajánl a munkásoknak, műveltségi fokuknak 
megfelelően, a könyvekről viszont, melyeket 
ehhez előzőleg el kell olvasnia, egyúttal előadá
sokat is tart, és verseiből olvas lelkes munkás
publikumának, emellett pedig írni-olvasni tanít
ja a föld nélküli parasztokat, és hozzálát — a cse
lédlányok szakszervezetének megalakításához. 
Hozzálát, teljes komolysággal, hisz pedagógiai 
optimizmusa, amely életének és művének egyik 
központi meghatározója lesz, azt sugallja a 
gimnáziumot megutált és nyugodt lelkiisme
rettel elhanyagoló ifjú embernek, hogy „a 
cselédlányok nagyobb része idővel visszamegy 
a falujába, és gondoskodni kell róla, hogy a 
batyujában egy kis szocializmust is vigyen haza
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a jobbágyi sorban tengődő analfabéta faluba.*’1
S pedagógus volt a forradalmasodé fővárosba 

siető s a polgári forradalom idején az Országos 
Propaganda Bizottságnál dolgozó Sinkó— 
Báti is, az Optimisták főhőse, akinek akkor az a 
feladata, hogy napi tíz órát töltsön a Keleti 
pályaudvar érkezési oldalán, és „útbaigazításo
kat adjon, de főleg szónoklatokat tartson a 
katonáknak, kiket Pesten keresztül vitt haza a 
frontról a vonatok végeláthatatlan sora”.

S nem kevésbé volt nevelő, az emberi közegé
re nem „szakmából”, hanem belső szenvedély
ből hatni akaró fiatalember, az újpesti kom
munisták pártszervezetének fáradhatatlan tit
kára, majd a VI. kerületi és a fővárosi központi 
munkástanács ifjú tagja sem, aki a proletár- 
diktatúrát nem holmi technikai teendőként, a 
termelési rend puszta átformálásaként és a 
politikai hatalom megszervezéseként értelmezi, 
hanem azt egy egyetemes, világ- és embermeg
váltó aktusként éli, s ezért már a diktatúra első 
napjaiban egy komplex, tömegnevelő progra
mot dolgoz ki, melyet a közoktatásügyi nép
biztosság megbízásából őáltala alakított Világ
szemléleti Osztállyal akar megvalósítani. En
nek az Osztálynak szerinte az lett volna a fel
adata, hogy „a szakszervezetekkel, üzemekkel és 
a vörös hadsereggel együttműködve egy, a dik
tatúrának megfelelő, a munkásság történelmi 
hivatásához méltó új morális köztudatot”1 2 
teremtsen, többek között azáltal, hogy megis
merteti a proletariátussal „az emberi lélek örök 
nagy értékeit: a vallási gondolatot, a filozófiát 
és mindazokat a monumentalitásokat, amelyek 
a szuverén emberi szellem alkotásai” .3

A forradalmár, aki világmegváltó extázis
bán, nem lanyhuló chiliasztikus mámorban éli 
a forradalmat, s aki éppen ezért egy pillanatra 
sem képes szem elől téveszteni a tényleges, a 
végső célt, — az emberibb ember és embersé
gesebb világ létrehozását: a forradalmárnak 
erre a típusára vall Kecskemét ifjú vörös
diktátorának, a városparancsnok Sinkó Ervin
nek egész ténykedése is. Mintha egyetlen gigan
tikus népiskolának tartaná a több tízezer 
lakosú alföldi várost, amelyben és amelynek 
színe előtt néki, a húszéves poétának meg kell 
és meg lehet valósítania mindazt, amit Pesten

1 Sinkó Ervin: Szemben a bíróval (kézirat)
2 Uo.
“ Sinkó Ervin: Az út (kézirat).
4 Proletárok ítélkeztek. A szentkirályi nagy

pör vége. Magyar Alföld, 1919. május 20.

a Világszemléleti Osztállyal elkezdett, ti. „a 
munkásság történelmi hivatásához méltó új 
morális köztudat” létrehozását: ez a fanatiku
san szép eltökéltség sugárzik városparancsnoki 
irataiból, plakátjairól és röpcéduláiból, a 
nagygyűléseken mondott beszédeiből s a helyi 
lapban megjelent közleményeinek, vezércik
keinek és interjújának minden sorából. S az 
eltökéltség mögött mindig ott van a pedagógiai 
optimizmus megszállottjának a hite, hogy az 
ember, függetlenül osztályhovatartozásától, 
feltétlenül átnevelhető, illetve megszerezhető a 
győztes forradalom új társadalma számára. 
Nem kell hozzá más, csupán az előítéletek, 
tévhitek, reakciós ideológiák sötétjének elosz
latása a szuverén emberi szellem alkotásaival és 
a proletariátus történelmi hivatásához méltó új 
erkölcs termékeny, az új társadalmi rend egye
temes-emberi értékeit bizonyító felmutatásával. 
Ez a hit diadalmaskodik merész, az aktuálpoli- 
tikai követelményekkel, a forradalom taktikai 
és stratégiai szempontjaival alig számoló 
gesztusában, amellyel oda hat, hogy a katonai 
forradalmi törvényszék szigorúan, de a forra
dalom erkölcsi erejét példázva ítélkezzen a fél
revezetett, felbujtogatott szentkirályi parasztok 
ellenforradalmi zendülésének mintegy hatvan 
résztvevője felett, ti. ítélje őket egytől húsz évig 
terjedő fogházra — de csak feltételesen, s hoz
zon olyan döntést, hogy a vádlottaknak „húsz 
egymást követő vasárnap délelőttökön itt, a 
törvényszék nagy tárgyalótermében meg kell 
jelenniök, hogy az új rendről szóló felvilágo
sító előadásokat meghallgassák, és akiknek 
gazdasági terményekből esetleg feleslegük 
van, azt a város közellátása javára szolgáltas
sák be.”4

S ez a fantasztikusan naiv, mert a gyakorlati 
politika követelményeivel alig számoló, de 
ugyanakkor minden vérbeli humanistára és 
pedagógusra egyaránt jellemző pedagógiai 
optimizmus üli diadalát nem sokkal később, a 
pesti ludovikás-lázadók kimentésekor is, akik 
számára Sinkó szintén kieszközli az átnevelő 
büntetést — amit azonban közel sem olyan 
primitív naivsággal hajt végre, mint ahogy azt 
az irodalmi anekdóta megörökítette:5 nem pusz
tán Zozima atya révén akar a 18—20 éves el-

5 L. például Lengyel József : Visegrádi utca, 
ill. a Prenn Ferenc hányatott élete c. művét; 
Szamuely Tiborné (Emlékeim, 1966) meg úgy 
tudja, Sinkó nem is A Karamazov-testvérekkel, 
hanem épp a Bűn és bűnhődéssel akarta meg
nevelni a ludovikásokat. . .
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lenforradalmárokból embert nevelni a győztes
nek vélt forradalom számára, hanem egy tág 
horizontú eszmei képzéssel s egy olyan neve
lői ráhatással, mely önkéntelenül is a Pedagó
giai hősköltemény szerzőjére asszociáltat. 
Sinkó programjának főbb tételei — az emberi
ség társadalmi története, s külön Magyaror
szágé; a világháború okai; nemzet, ország, 
társadalom; az állam és egyház szövetsége; a 
kapitalizmus „keresztény civilizációja” —, va
lamint a vitaanyagként használt irodalom — 
Szabó Ervin: Tőke és munka; Engels: A mun
kásosztály Angliában; Kommunista Kiáltvány; 
Ady; Tolsztoj; Dosztojevszkij; s tb .—, mindez 
arról tanúskodik, hogy a fantaszta ifjú peda
gógus azért nem volt olyan primitíven naiv, 
hogy csupán egyetlen Dosztojevszkij-hőstől 
várta volna a ludovikások átnevelődését, ha
nem ellenkezőleg, igenis egy átgondolt, meg
tervezett, céltudatos programmal akart oda 
hatni, hogy leleplezze és — ahogy emlékiratá
ban egy évvel később precízen, találóan írja — 
megerőtlenitse azokat az ideológiákat, amelyek
nek atmoszférájában a ludovikások addig éltek 
és félrenevelődtek. S ha e képzési programhoz 
és tananyaghoz hozzávesszük azokat a nevelési 
eszközöket is, melyeket munka közben alkal
mazott — a kommün vezetőinél elviselhetőbb 
életkörülményeket eszközöl ki neveltjei szá
mára; kiharcolja, hogy vöröskatonák helyett 
maguk közül választott és fokozott felelősség
gel megbízott ludovikások álljanak őrt; tisz
tességükben megbízva és bizalmat előlegezve 
először rokoni látogatást engedélyez, majd a 
pestieket haza is engedi látogatóba, s termé
szetesen senki sem szökik meg közülük, min
denki visszatér a nevelőintézetté varázsolt bör
tönébe; eléri azt, hogy maguk a neveltek mu
tatnak rá a tényleges, meggyőződéses ellen
forradalmárokra, s azokkal Sinkó külön foglal
kozik stb., stb. —, ha számba vesszük ezeket a 
nevelési eszközöket is, melyek mintegy anti- 
cipálják a Pedagógiai hősköltemény szerzőjének 
módszerét, akkor nyilvánvalóvá lesz, hogy a 
húszéves poéta-pedagógusnál a szent naivitás
hoz, fanatikus pedagógiai optimizmushoz bi
zonyos jó  értelemben vett szakmai érettség, 
nagyfokú tudatosság is járult, az emberi nevel
hetőségbe vetett hite tehát közel sem volt 
olyan absztrakt és már-már bárgyúan naiv, 
ahogy azt a legenda tudni szeretné.6

Az emigrációban csak látszólag ég ki Sinkó

6 A ludovikásokkal eltöltött napjainak ada
tait 1. Az út c. önéletrajzi krónikájában.

pedagógiai erosza. Izoláltságra ítélve, kellő 
médium híján gyakorlatilag ugyan lehetetlenné 
válik számára a pedagógia tett, az emberi 
nevelhetőségbe vetett hite azonban még a for
radalom bukását követő évtizedben sem alszik 
ki — akkor sem, amikor nemcsak az a nagy, 
messianisztikus remény, a világ megemberiesü- 
lése válik teljes egészében tárgytalanná, amely 
őt a forradalomban vitte, hanem a puszta 
gazdasági változás, a termelési rend radikális 
átalakítása is meddő fantazmagóriának bizo
nyul. Épp ezekben a reménytelennél is remény
telenebb években hirdeti Sinkó, hogy az újkor 
pedagógiájának — ami alatt „természetesen 
nem a tanítás technikája, hanem az ember 
nevelése értendő” — az a legnagyobb fogya
tékossága, hogy művelői ab ovo nem is hisznek 
a nevelés lehetőségében, s ily módon az, amit 
nevelésnek neveznek, nem más, mint „puszta 
civilizatorikus idomítás” és „ismereteknek 
objektív közlése és terjesztése” . Az újkor 
civilizatorikus idomítóival szemben a nagy 
Pestalozzit állítja példának, őt dicséri, „mert 
fanatikus volt, mert minden teóriáját gyakor
latban élte”, s e példa ürügyén tesz szenvedé
lyes vallomást saját, meg nem rendült, régi 
intenzitással lobogó pedagógusi hitéről: „Min
den valóságos pedagógiának feltétele, hogy a 
pedagógus egy ideál ban szeresse és vezesse 
tanítványát olyképpen, mint a keresztény nem 
az ő esetlegességében, hanem Krisztusion sze
rette az ő felebarátját.”7

Az emigráció két évtizede alatt is töretlenül 
továbbélő, de médium híján az irodalomba, az 
írásba kondenzálódó pedagógiai optimizmusa 
régi szenvedéllyel csap át a gyakorlatba, mi
helyt ismét szolidáris emberi közösségbe, a 
pedagogizmus lételemét jelentő közegbe ke
rül: előadásokat tart, és faliújságokat ír a fiata
loknak a brácsi és rábi zsidó-táborban; 1942- 
től a felszabadulásig Lika, Lordun, Karlovac 
környéket és Sibenik partizánkórházaiban a 
betegek és sebesültek politikai oktatója; a fel- 
szabadulás után az új, szabad szellemű oktatá
sért küzd a horvát Tanügyminisztériumban; a 
samac—sarajevói ifjúsági vasútvonal építőinek 
tart ihletett előadásokat; a moszkvai évek 
keserű tapasztalatait és a Sztálin-rezsimmel 
való szakításunkig magába fojtott indulatokat 
önti előadássorozatokba a tájékoztatóirodás 
korszakban; s mindig jut ideje és főleg kedve 
arra, hogy szemináriumot tartson a művészet-

7 Sinkó Ervin : Elkésett megjegyzések a Pes- 
talozzi-ünnepségek alkalmából. Nyugat, 1927.
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ről — többek között katonatiszteknek és 
politikai munkásoknak is, meg hogy tanköny
veket recenzáljon — gimnáziumok számára.. .

Ilyen előzményekkel: hat gimnáziummal, ae 
egy olyan nevelői többlettel jött Sinkó a Tan
székre, melyet a gimnáziumokban s általában 
a kis és nagy iskolákban, kis és nagy egyete
meken és akadémiákon aligha lehet megszerez
ni: életérzéssé vált pedagógiai optimizmussal 
és határozott, „nem középiskolás fokon” vég
legesített, de az „élet iskolájában”, a forrada
lomban, a történelmi létezésben verifikált neve
lői módszerrel.

A Tanszéken pedig lényegében nem is csi
nált semmi újat, „csak” a régit folytatta. 
Mint hajdan a Világszemléleti Osztállyal, aTan- 
széken tartott előadásaival is azt az inkább 
nevelői, mint képzési célt akarta szolgálni, 
hogy ismerteti „az emberi lélek örök nagy érté
keit”, „a szuverén emberi szellem alkotásait”. 
A digressziók pazar sokaságával s állandóan 
vissza-visszatérő motívumokkal teli, „módszer
tanilag” talán kifogásolható lazán szerkesztett, 
„szétfolyó” előadásai át- és átpásztázták az 
európai szellem örök értékű, vallási, filozófiai, 
etikai és művészeti megvalósulásain, mégpedig 
anélkül, hogy igényt tartottak volna a végső, 
feltétlenül elfogadandó igazságok kimondására. 
„Nem fogom követelni, hogy máról holnapra 
kommunisták legyenek; ahhoz akarom csak 
segíteni magukat, hogy gondolkodó, lelkileg 
szabad, döntésre képes emberekké váljanak”8 
hirdette annak idején ludovikásainak, s anélkül, 
hogy külön is hangsúlyozta volna, a Tanszéken 
is ezt tette: a szellemi terror, intolerancia és 
kizárólagosság legkisebb megnyilvánulása nél
kül önálló, szabad, személyes döntésre képesítő 
gondolkodásra, autonóm erkölcsi és esztétikai 
fogékonyságra akarta nevelni új „ludovikásait”, 
bennünket, a szellem ellenforradalmárait, az 
egyféleképpp szintén megrontott, a vidéki és 
vidékies és tetejében még jellegzetesen „kisebb
ségi” iskolákból összeverődött, a professzio
nális „neveléssel” és „képzéssel” kisebb-na- 
gyobb mértékben megnyomorított fiatalokat. 
S e mindenkori nevelői végcélját — gondolko
dó, lelkileg szabad, döntésre képes embereket 
nevelni — a Tanszéken is a maga régi, jól 
bevált módján akarta szolgálni. Mintha csak 
egykori, kecskeméti felismerését parafrazálná 
— „az emberekre való hatásnak legfőbb titka 
és biztos útja : magunkat egész meztelenségünk
ben, közvetlenül, bizalommal adni”9 — épp

8 Szemben a bíróval.
9 Az út.

a Tanszék tanár aként írja egy alkalommal, hogy 
jó pedagógus csak az lehet, „aki nem akar 
pedagógus, hanem csak őszintén és nyíltan 
egy lenni a vele szellemileg és erkölcsileg 
egyenrangúnak feltételezett, egyenrangúnak 
igényelt fiatalok között.”10 S ez a parafrázis, 
ez a megismételt nevelői hitvallás ezúttal sem 
jelentett puszta deklarációt: előadói gyakor
latában is olyan „leereszkedés” nélküli köz
vetlenséggel és spontenaitással nyugtalanította, 
feszegette, művelte „vajdaságias” tudatunkat 
és ízlésünket, mintha nem is Budapest, Bécs 
Párizs, Moszkva és Zágráb s a korabeli európai 
intellektuális művészi elit számos képviselőjé
nek ismeretsége vagy éppen barátsága állna 
mögötte, hanem egyes-egyedül és csakis az a 
szabadkai, a gimnázium hatodik osztályának 
elvégzéséről tanúskodó bizonyítvány . . .

S a belső tartalom, a puszta „vizsgaanyaggá” 
sohasem degradált ismeretanyag szelleme is 
mennyire a régire, az egykorira ütött vissza. 
Mint ahogy hajdan a munkásotthon ifjú könyv
tárosa a falujukba visszatérő cselédlányoknak, 
az immár idősödő Sinkó a Tanszéken sem 
akart a hallgatóinak sem többet, sem keveseb
bet adni útravalóul, mint csupán „egy kis szo
cializmust” . Ami alatt persze nem holmi 
beszajkózható, Adámtól és Évától a világ 
végéig előre és vissza mindenre, még az ember 
legintimebb személyes kérdéseire és konfliktu
saira, létre és nem létre, életre és halálra is azo
nos bölcsességgel megfelelő „marxista ideo
lógiát” értett. Ez a vallomás nemcsak világné
zet és életérzés, szemlélet és mentalitás kinyi
latkoztatása, hanem legáltalánosabb meghatá
rozása az esztétikai programnak is, melyet a 
Tanszéken akar megvalósítani. „Egy kis szo
cializmus” magvait elhinteni az ő számára 
ugyanis a konkrét esetben annyit jelentett, 
mint ápolni a szépség szeretetét, a szépségét, 
melynek belső tartalma, immanens szellemi
sége az ő értelmezésében azonos a szocialista 
társadalom antimitikus forradalmi szellemisé
gével : „A pedagógiai feladat pedig nem abban 
áll — anticipálja a Székfoglalóban egész ké
sőbbi irodalomtörténészi gyakorlatát —, hogy 
nevek és évszámok sokaságával népesítsük 
be az úgynevezett művelt ember tudatát, ha
nem abban, hogy elmélyítsük az emberben 
a szépség szeretetét, a szépségét, mely nem 
valami történelmi reflex, hanem az emberi
nek egyik legszuggesztívebb megnyilatkozása, 
életünk benső gazdaságának, érzékeink fogé-

10Sinkó Ervin: Az irodalom könyve. Híd 
1965/2.
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konyságának ösztönzője, és épp ezáltal az 
élettel szemben való esztétikai és erkölcsi köve
teléseinknek az állandó, nyughatatlan forra
dalmi bujtogatója.”

A magyar irodalomtörténet ismeretanyagá
nak, szakrészleteinek és szakproblémáinak fel
táráshoz nem feltétlenül szükséges egy ilyen 
nevelői célkitűzés; a magyar irodalom ún. 
objektív képét meg tudja rajzolni bárki, aki 
kellő szakmai ismerettel rendelkezik, meg tudja 
rajzolni az is, aki a pedagógiát amolyan tan
anyagként sajátította el. De ahhoz, hogy valaki 
a magyar — s nemcsak magyar — irodalmat 
az élettel szembeszegülő esztétikai és erkölcsi 
követelések állandó bujtogatójaként, az em
beri elégedetlenség, soha be nem télés, a morá
lis és esztétikai forradalmiság szításának kö
zegeként ismertesse és szerettesse meg hallga
tóival, ahhoz alighanem nélkülözhetetlenek 
az egyéniség, a pedagógiai erosz s az attól 
elválaszthatatlan etikai és esztétikai szenzi- 
bilitás sinkói dimenziói.

S ezen a ponton találkozik Sinkó életútjá
nak az a két, csak látszólag különböző és 
egymást csúfoló posztja, amelyet jelképesen 
a „barikáddal” és a „katedrával” jelöltünk. 
Sinkó irodalomtörténészsége, anti-professzo- 
ros professzorsága nem megcsúfolása az ifjú 
költő messianisztikus forradalmiságának, s 
mégcsak nem is antipódusa, hanem logikus 
megnyilvánulása ugyanannak a nyughatatlan, 
hatni, másokat is mozgósítani akaró szenzibi- 
litásnak és pedagógiai erosznak, amely az 
ifjú költőt annak idején osztályhelyzete, polgár
öröksége ellenére sodorta a forradalomba. 
Nemcsak életrajzi tényei, de éppoly meggyőző
en alkotásai, legfőképpen pedig a szépprózája 
tanúskodik arról, hogy a „barikád” és a 
„katedra” közötti négy évtizeden meg nem 
törő vonalként ível át s teszi életét és művét 
ilyen szempontból is monolittá az ember 
eredendő jó-voltába vetett hite.11 A hit, me
lyet a század legszörnyűségesebb kannibaliz
musai sem tudtak megrendíteni. „Hittem azt, 
hogy az embereknek csak meg kell mutatni 
a valóságot, világosságot kell hozni a hazugsá
gok sötétségébe, s akkor már nem kell félni 
tőlük, mert ennek fenntartásában többé nem

11 L. Az etikus ember realizmusa c. tanul
mányomat (Tanulmányok. Üjvidék, 1969).

tudnak akkor boldogok lenni, élni” 12 — vallja 
egy évvel a Tanácsköztársaság bukása után, 
s ez a vallomás egyik mottója lehetne egész 
életének és művének. Egyéniségében, szellemi 
alkatában volt valami szembeötlően enciklo- 
pédistás, valami, ami a francia felvilágosodás 
szellemi óriásainak gyönyörű reményeire — 
és naivitására emlékeztet. Töretlen hitét, hogy 
az ember eredendően jó, szeplőtlen és ember
ségre született, s csupán életének külső körül
ményei, a társadalmi viszonyok züllöttsége 
okozza, hogy időnként ő is emberi szintje és 
mértéke alá süllyed — ezt a humánus hitet 
Lenin alighanem megmosolyogná és roman
tikusnak nyilvánítaná, mint ahogy Gorkij ese
tében tette.13 S csakugyan, maga a valóság, a 
tények cáfoltak rá legerőteljesebben Sinkó 
határtalan pedagógiai optimizmusára: a szent- 
királyi pör átnevelésre ítélt parasztjaiból orgo- 
ványi gyilkosok is lettek, a ludovikásoknak 
egy része is a „keresztény” fehérterror élvona
lába került. Sinkóra rácáfolt a valóság, a tör
ténelem, ez igaz. Mindebből viszont csak az 
következhet, hogy — annál rosszabb a „való
ságra” és „történelemre” nézve. Mert ha ezek 
történetesen másként alakulnak, úgy, ahogy 
maga Lenin is szentül hitte, vagyis ha Sinkó 
neveltjei a győztes világforradalom, és nem a 
vesztes magyar Tanácsköztársaság valóságába 
kerülnek, pedagógiai optimizmusa, az ember 
javíthatóságába vetett „tévhite” nyilván be
igazolódik, vagy legalábbis nem bizonyul ilyen 
tragikusan naivnak.

De eltekintve a konkrétumoktól, marad a 
tény, hogy az emberi nevelhetőségbe vetett 
hit az aktuálpolitikai hasznosság szempontjá
ból, sőt a forradalom sikeres kimenetele szem
pontjából nézve is naiv romantikának, haszna
vehetetlen reménynek bizonyulhat adott eset
ben. Ez nyilvánvaló. Mint ahogy az is nyilván
való, hogy a naiv hit nélkül, e túlzott pedagó
giai remények nélkül elképzelhető ugyan tisz
tességes tanügyi hivatalnok, a civilizatorikus 
idomítás ügybuzgó tisztviselője, de ihletett és 
produktív pedagógus, az ember és a világ 
tényleges, forradalmi megemberiesülésének 
megszállott harcosa: soha.

12 Az út.
13 M. Gorkij: О Lenjinu. Secanja (Zgb., 

1950).
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Z S Á M B O K I  M Á R I A

J e g y z e te k  a  gyerm ek b etegségek rő l*
(1968. november— 1969. február)

1. CSAK SZÖVEG?

„A részvétel ellen, Faure reformja ellen szer
vezzük meg a harcot!

Hogyan magyarázzák a burzsoázia vezetői 
a jelenlegi helyzetet? Létre kell hozni a nem
zetközi konkurrenciával versenyképes gazda
sági életet. De sajnos, túl sok a diák. túl sok a 
munkás, túl sok a paraszt, mint ahogy túl sok 
a tehén, az alma, a vaj, az őszibarack.

Mit kell hát tenni?
Mit.tanácsolnak nekünk?
Azt tanácsolják, hogy mondjunk le alantas, 

partikuláris érdekeinkről, hiszen a Nemzet 
mindenné] előbbre való. Vegyünk részt a kor
mány „takarékossági politikájában”, fogjunk 
össze, minden francia állampolgár fogjon ösz- 
sze, akár kizsákmányoló, akár kizsákmányolt.

Mit jelent ez, barátaim?
Az egyetemisták — a miniszter úr segítségé

vel — találják meg azokat a demokratikus mód
szereket, amelyekkel demokratikus úton eltá
volíthatják magukat az egyetemekről !

A munkások —- a gyárosok segítségével — 
találják meg azokat a demokratikus módsze
reket, amelyekkel demokratikus úton munka- 
nélküliekké válhatnak!

A parasztok . . . ”

Megállók. Felnézek a röplapból. Nem 
érdekli őket. Székek nyikorognak, ön
gyújtók kattogása nyeli el hangomat, 
erősödik a suttogás.
Valaki halkan felnevet, épp csak vil
lan egyet, azután elhal ez a hang, de 
én nem merek odanézni.

Margot töprengő ujjai jelennek meg az 
összefutó betűk alatt: „Tudsz jobbat?” Nem, 
nem ért egyet a sztrájkkal, elhamarkodott, 
nem végiggondolt akció. „De tudsz jobbat?” 
Még sohasem láttam ilyen elkeseredettnek ba
rátnőmet, a mindig tudatos, mindig gondolko

dó marxista parasztlány-intellektuelt, mint ma 
éjjel, amikor felébreszt Perpignan környéki 
falujából hozott csípős borával és torkot szo
rító problémáival.

„Ha nem megyünk velük, még nagyobb 
marhaságokat csinálnak, ha velük vagyunk, 
állandóan vitatkoznunk kell. Értük. Ők azt 
hiszik, ellenük. Merde! — mondja, újabb 
cigarettát szorít fogai közé, de nem gyújtja 
meg, indulatosan kikapja szájából.

„Merde! Kommunista vagyok. Párttag; 
Tudsz jobbat ?”

„A parasztokkal ugyanez a helyzet. Demok
ratikus szólamokkal invitálják őket a városok
ba, ahol jótékony és demokratikus ingyenleves 
várja őket.

Nem, elvtársak!
A részvétel nem tartozik a májusi forrada

lom vívmányai közé!
Vagy talán már elfelejtettétek, hogyan hasz

nálta fel a részvételt valamennyi fasiszta kor
mány? Hitler, Mussolini, Franco?

A részvétel nem va'ami harmadik út a ka
pitalizmus és a szocializmus mellett. A rész
vétel csak a burzsoázia érdekeit szolgálja. 
Egységes nemzet nem létezik. Kizsákmányol ók 
és kizsákmányoltak vannak.

Elvtár. . . ”
„Hát a szöveget, azt tudják!” Ráné
zek. Csak a szöveget? Nem felel. Meg
vonja a vállát, legyint finom gyűrűs 
kezével, és lesöpri a cigarettadobozra 
hullott hamut. Ismerős a füst illata, 
ismerős a kézlegyintés. A feszes csend
ben feldől egy szék, ez a puffanás hir
telen bekapcsolja és felerősíti a képet. 
Hát persze! Emlékszem. Barna kötésű 
könyv, Lenin: Állam és forradalom, 
vizsgaidőszak, Kent-illat és tömény 
értetlenség. „Hát igen, a szöveget, azt 
tudja.”

* Egy évvel ezelőtti franciaországi tanulmányutamon szerzett benyomások
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Nincsenek illúzióim a kapitalista könyv
kiadást illetően. Éppen ezért tudom, mit jelent, 
hogy a rue d’Université kis butikjától kezdve 
a legelegánsabb boltokig, minden kirakatban 
látom a Tőkét, a Kommunista Kiáltványt, a 
Német ideológiát, a Történelem és Osztály- 
tudatot. És nemcsak itt, barátaim könyves
polcán is. Vitapartnereim érveiben, botladozó 
magyarázataiban. Igaz, legtöbbször leegysze
rűsítve hallom viszont a „szöveget” , de a 
sematizmus történelmi hagyományaiért még
sem ezek a francia diákok felelősek.

„Elvtársak!
Sem a munkások, sem a diákok nem haj

landók megfizetni a kormány és a burzsoázia 
gazdasági kudarcának árát!

Szervezzük meg az ellenállást !
A harc feltételeit csak egy egységes, demok

ratikus tömegszervezet tudja megteremteni.
Hívunk benneteket! Tömörüljetek a szak- 

szervezetekbe!”
Az asztalra teszem jegyzeteimet. Min
dent felolvastam, amit hoztam, ők 
kérték ezt a beszámolót, és most 
mégis felfal bennünket a csend. Ugyan
az az egyetemi szemináriumokról jól 
ismert feszengés, amelyik az igazi 
problémákat szokta követni. Jelzi, 
hogy állásfoglalásra kényszerülünk, 
pedig olyan szívesen elkerülnénk. 
Valahogy nem figyelünk oda igazán. 
Csak a szavakat halljuk. Hogyan ala
kult ki ez a csodálatos képességünk, 
a gondolatmentesség? Vagy inkább 
gondolkodni-restség?
Még mindig csend van, pedig elma
gyaráztam mindent, amit két hónap 
alatt sikerült megfejtenem a diák- 
mozgalmakból. És ugyanezek az em
berek filozófiavizsgán a meggyőző
dés látszatával mondják, hogy az em
ber csinálja a történelmet. Természe
tesen ez is „csak szöveg” , minden 
„csak szöveg” , mert így egyszerűbb. 
Talán ügyetlen vagyok, nem sikerült 
megtalálnom azt az egyetlen lehetsé
ges hangot, ami kibillentheti őket 
irigylésre méltó egyensúlyukból, ta
lán azt a hangot kellett volna keres
nem, amivel megpiszkálhatom, eset
leg felbosszantom, megsértem őket. 
Pedig provokáltam. Hiszen mindent 
felolvasott mondat vitát kínál, hiszen 
a mozgalom, mely hetykén forrada
lomnak nevezi magát, tele van ellent
mondással, szimpatikus ügyetlenke
déssel, bosszantó infantilizmussal. Ho
gyan lehetséges, hogy mindez érdekte
len számukra, hogy Kovács Juli — fel
áldozva langyos-kényelmes csendjét

— a pápák palotájáról akar  hallani, 
mert tudja, hogy jártam Avignon-ban, 
és amíg várják a feleletet, többen rá 
zendítenek:
Sur le pont d’Avignon 
L’on y danse . . .
Megszorítom a kezemet, megpróbá
lom túlénekelni őket:
Madrid határán, álltunk a vártán . . . 
mert jobb nem jut eszembe. Egy szö
vetséges hang, a többi döbbenten 
nyeli vissza a szótagokat.
Rajta, csak rajta, végső diadalra . . . 
Figyelem őket a jelszavak mögül. Ta
lán most sikerült ezen az estén először 
érdeklődést csiholni belőlük. Nem 
azért, mintha természetes közegük, 
második nyelvük volna a dal, szó 
sincs róla. Csak akkor figyelünk oda, 
amikor megdöbbentenek bennünket. 
Végy egy nyakatekert formai megöl- ' 
dást, keverj bele néhány csipetnyi da
cos agresszivitást, s óvatos adagolás 
helyett zúdítsd az egészet egyszerre a 
nyakunkba! Eredmény: három léleg- 
zetnyi odafigyelés.

Viszonylagos nyugalom uralkodik a kollé
giumban, fél nyolc van, ez még igazán hajnal
nak számít. Hason fekve olvasom az előző napi 
röplapokat, amikor sietős lépések lassítanak 
le szobám előtt, láthatatlan kezek egy gépelt 
papírt csúsztatnak be ajtóm alatt, majd újra 
hallom a lépések neszét, a röplapok zizegését.

„Kollégiumunk diáksága megszavazta a 
sztrájkot. Nem fizetjük ki a nyolcvan frankot 
szállásunkért. Indokainkat valamennyien is
meritek. Csak a szervezett sztrájk lehet az öszdé- 
töndíjak csökkentése, az árak állandó emelke- 
se ellen vívott harcunk egyetlen hatásos eszköze.

Tarts velünk te is!
Ne fizess! Csak a tőkéseket hizlalod pén

zeddel!”
Hogyhogy megszavazták? Ott voltam a 

gyűlésen, öt órán keresztül vitatkoztak ered
ménytelenül, döntés nélkül oszlottak szét, talán, 
ha harminc-negyven ember maradt még ott, 
amikor eljöttem.

Margot ront be a szobámba.
— Őrültek, tébolyodottak, idióták! Mi az, 

hogy a kollégium diáksága megszavazta? Tu
dod, mit jelent ez? Tudod, hány ember sza
vazott? Hetven! És hányán vagyunk? Ezer- 
ötszázan!

— Jó, nyugodj meg, igyál egy pohár bort, 
és ülj le! Először is attól tartok, igazuk van a 
sztrájkkal, másodszor, mennyit jelent ez az 
ösztöndíjcsökkentés ?
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Nagy, indulatos kortyokban nyeli a vörös
bort, rágyújt, fel-alá sétál a szobában, még 
mindig dühöng, kezét néha tanácstalanul a 
fejéhez kapja.

— Az ösztöndíj! Merde alors! Csak annyit 
jelent, hogy a maximális összeg az eddigi öt
százhét frankról háromszázra csökken. Re
mélem, azzal te is tisztában vagy, hányán 
kapják ezt a maximumot, és hányán ennél jóval 
kevesebbet.

Káromkodik, morog, újra tölt, ezúttal ne
kem is. Már nem figyelek a szavaira. Látom a 
kopott, szegényes parasztházat, az egyszerűen 
öltözött, fáradt asszonyt, Margot testvéreit. 
André dolgozik, és mellette végzi a jogot, Odile 
gimnáziumba jár, a két kicsi még otthon 
rontja a levegőt.

— Margót, te mennyit kapsz most?
— Száznegyvenet.
— De h á t . . .  Most mi lesz?
— Mi lesz, mi lesz? Elmegyek dolgozni 

valami gyárba, esetleg taníthatok alsó iskolá
ban, bár ez nem valószínű. Miért, mit gondolsz, 
a többiek mit csinálnak majd?

A többiek! Arról a tíz százalékról beszél, 
amelyik munkás- vagy parasztszármazású az 
egyetemeken.

— Voilá! Mindenkinek biztosítjuk a tanu
láshoz való jogot, csak győzze megfizetni! íme 
a velejéig demokratikus egyetemi reform.

Rágyújtok.
— Nem értelek. Miért hőbörögsz? Miért 

nem álltok neki ti, kommunisták, a sztrájk meg
szervezésének ? Az istenit ! Csak ültök a segge
teken, várjátok a sült galambot, azt tehetnek 
veletek, amit akarnak. A balosok, ha ügyetle
nek is, legalább csinálnak valamit. Miért nem 
segítetek nekik?

Te befizeted?
— Nem.
Kopognak. Anne-Marie jön, kávét főzött 

nekünk, mint rendesen. Vonásai dúltak, le
dobja a tálcát, és köszönés helyett odaveti:

— Tegnap otthagytam őket!
Anne-Marie a PSU-ban csinálta végig a

„forradalmat”, komolyan, becsületesen har
colt, mindig tudni vélte, hogy miért. Türelmet
len lelkesedéssel a szocialista demokráciáért 
egy forradalminak vélt helyzetben. De nem 
tudta, mi is az a forradalmi helyzet, mit jelent 
hatalom, hadsereg, érdek. Már a mozgalom 
bukása után teljes volt csalódása, bár magának 
sem merte bevallani. Inkább ápolgatta az ér
telmes cselekvés illúzióját. Részt vett apró 
tüntetéseken, szervezett, intézett, agitált. Félt 
az értelmetlenség, a kiúttalanság élményétől.

Ma mégis szakított társaival, mert nem hall
gatták végig, mert megvonták tőle és néhány 
józanabb kamarádjától a beszéd jogát, durván 
leintették, pedig most nagyon fontos lett volna, 
hogy közbeszóljon.

— Egy év óta szünet nélkül a demokráciá
ról pofázunk, szólásszabadságot követelünk, 
a szervezeten belül pedig csak annak van joga 
beszélni, akinek a véleménye megegyezik a 
vezetőségével.

Margót, őszinte és spontán ember lévén, 
nem tudja elrejteni örömét, hiszen régen be
vallott célja barátnőnk „megtérítése” . Anne- 
Marie észreveszi, legyint, és felém fordulva ma
gyarázni kezdi, hogy májusban még nem ez 
volt a helyzet, a Sorbonne-ra családanyák is 
bemehettek az utcáról, hogy elmondják véle
ményüket. Megértés és türelem fogadta őket. 
Őszinte, demokratikus légkör uralkodott, min
denki beszélhetett, amennyit csak akart. Oda
figyeltek.

Igen. Én is tudom, hogy így volt. Most 
mégsem ez a fontos Anne-Marie számára, a 
védőbeszédet nem a PSU-ért, nem az UNEF- 
ért tartja, ez most önigazolás. Ő is érzi, szavai 
hevesebbek a kelleténél, elhallgat, kimegy a 
szobából, és egy lemezzel tér vissza. Megszólal
nak a májusi hangok, a hozzászólások végét 
taps jelzi. Jelszavak hangzanak fel — kórusban 
kiabálják őket —, öntudatos, rímes jelszavak. 
Elakad a lemez, Cohn-Bendit háromszor is
métli : „Demokráciát ! . . .  mokráciát ! . . .  mok- 
ráciát! . . .”

Hallgatunk. Meg kellene mondani Margói
nak, hogy igaza volt, most inkább igaza van, és 
holnap még inkább igaza lesz. Bár tudom a 
francia igeragozást mindhárom időben, mégis 
hallgatok. Margót végre feláll, járkálni kezd a 
szobában, rágyújt.

— Beszéltünk már erről, nem emlékszel? 
Egy demokratikus szervezet nem lesz csak úgy, 
ok nélkül antidemokratikus. Hülyeség. Csak 
úgy, egyik napról a másikra. Öregem, erősö
dik a széthúzás, frakciózás. Mert végül is mi 
adta azt a hallatlan egységet májusban ezek
nek a balos szektáknak, Anne-Marie? Te 
magad is mondtad, hogy az indokolatlan 
rendőri beavatkozás, a CRS-ek brutalitása 
hoztad létre a közösséget. Nyilvánvaló, hogy 
ilyen körülmények között ez a közösség csak 
ideiglenes lehetett. Ezt ma már világosan lát
juk. Ez a szétforgácsolódás az oka a demokrá
cia elvesztésének, — az agresszivitásnak . . .

— Szóval ti azt hiszitek — mondja
most valaki az én pesti kamarádjaim
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közül —, azt hiszitek, hogy ez az ag
resszivitás most született, 1968 végén, 
mind ez idáig szegény diákok ártatlan 
áldozatai voltak a rendőrönkénynek? 
Naivitás és tájékozatlanság. Nem aka
rok  részletesen beszámolni arról, ho
gyan szedték fel az utcaköveket, do
bálták meg a rendőröket, gyújtották 
fel az autókat, stb., stb. Nemcsak 
megalapozatlan, meggondolatlan volt 
ez a mozgalom, hanem rendkívül 
agresszív is.
Elégedett moraj fut végig a termen, 
most jól megadtuk azoknak  a mocor
góknak!
Csak semmi indulat! Meg kell érteniök. 
Fontos. Ez is tapasztalat. Termékeny 
tapasztalat.
— Először is — kezdem — két külön
böző agresszivitásról beszélünk. A 
könnyebb megértés kedvéért azonban 
azt hiszem, nem volna haszontalan 
tisztázni azt is, ki az agresszor, aki üt 
vagy aki visszaüt. Ti is tudjátok, mi 
történt május harm adikán. Az UNEF 
rendelkezésében összegyűltek a srá
cok a Sorbonne-on, hogy megbeszél
jenek néhány fontos kérdést: egye
temi reform, védelem az Occident 
nevű fasiszta szervezet ellen, és így 
tovább. Tökéletesen békés összejö
vetel volt, a fordulat pedig azért kö
vetkezett be, mert állig felfegyverzett 
CRS-ek törtek rájuk, összefogdosták 
őket, és bevitték az őrszobára. Azo
kat, akik nem fértek fel a teherau
tókra ,  és elszaladni sem tudtak, össze
verték. A barikádok csak ezután kö
vetkeztek.
— Ezek szerint te . . .
—  Várj, még nem fejeztem be! Az 
ugyanis, amiről azon a montpellier-i 
reggelen beszélgettünk, másfajta ag
resszivitás. Mozgalmon belüli. És ez 
sokkal súlyosabb probléma, mert egy 
szervezeten belüli antidemokratizá- 
lódási folyamat a szervezet hanyat
lását, züllését jelentheti. Ilyen esetben 
egy szervezet magáért valóból köny- 
nyen maga ellen valóvá válhat.
— Jó, jó, de a kérdésem, amit nem 
tehettem fel az előbb, még mindig áll. 
Ezek szerint te jogosnak tartod a gyúj
togatást, a kődobálást? Érdekes, hogy 
csak erre harapnak. Vajon ők olyan 
biztosak abban, hogy hasonló hely
zetben, gumibotok és könnygázbom
bák  alatt mindig rendíthetetlen reálpo
litikusok módjára viselkednének, állig 
felfegyverkezve az adott történelmi 
helyzetnek megfelelő marxista — 
leninista taktikával? Vagy annak a 
néhány CRS-nek betört koponyáját

sajnálják? Vagy a barikádokba épített 
kocsikért fáj a szívük? Nyugalom. 
Mindenre lehet értelmes választ adni. 
Végül is mindegy, hogy honnan indu
lunk el.
— Öregem, engedd meg nekem, hogy 
a jogosság kérdésére ne feleljek! 
Főleg ne igennel vagy nemmel. (Nem 
tolok ki veled, nem teszem fel ugyan
ezt a kérdést a „derék” francia rend
őrségre vonatkoztatva.) Viszont talán 
érdekel, milyen okai vannak ennek 
az úgynevezett agresszivitásnak, mi
lyen tényezők motiválják a CRS-ek 
akcióján kívül? Először is nem mond
hatod, hogy a mozgalom legfőbb jel
lemzője az esztelen verekedés volt. 
A diákok többsége nem vett részt 
olyan szélsőséges akciókban, mint 
például a tőzsde felgyújtása. Maga az 
UNEF is többször nyugalomra és meg
fontoltságra intett. Igaz, ettől nem vált 
szervezettebbé a mozgalom. Megbuk
tatni a kormányt, megdönteni a kapi
talizmust, felégetni ez utóbbi jelképeit,
— valóban naiv elképzelés volt. 
Anarchisták, trockisták, maoisták, 
guevaristák — mondjuk ellenségesen 
legyintve rájuk magasabbrendűsé- 
günk biztos és felette kényelmes tró
nusáról. Ezek a gyújtogató srácok 
viszont általában nem ismerik azt az 
izmust, amelyiknek a nevét viselik. 
Néhány Mao-idézet, egy-két sztori 
Trockijról elég ahhoz, hogy létrehoz
zák kis pártjukat. Tudják a vezény
szavakat, ez minden. Ideológiák zűr
zavara  éshierarchiátlansága ragyogja 
be a középiskolákat és az egyeteme
ket is. Ugyanaz a manipuláció, amit, 
mondjuk, a Lafayette á ruházba lépve 
érzel. Az ismeretlen márkájú tengeri 
herkentyűk sorából végül kihúzol 
egyet, tökéletesen találomra, csak 
azért, mert már belefáradt a szemed 
a nézelődésbe.
Az előbbi kérdező megint közbevág. 
Attól retteg, hogy felfalom iménti kér
dését, hogy ügyeskedem, ravaszko- 
dom, mert nem tudok válaszolni rá. 
Most a r ra  kíváncsi, mi köze az ideo
lógiák zavarának, a Galerie Lafa.; 
yette-nek az autógyújtogatáshoz. Ó 
mindenesetre résen van, bámulatra 
méltó éberséggel, dicséretes egyenes
séggel, bátran lecsap rám, meglep, 
zavarba  hoz, kizökkent demagóg 
szövegelésemből, ő a konkrétumok 
embere, konkrét felvilágosítást köve
tel, igent vagy nemet, neki mindegy, 
csak ne hallja ezt a megtévesztő sóde
rolást.
Röhögök.
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Meséljem el neki, mi történt azon a gyűlé
sen, ahol Pierre Juquin, az FKP fiatalabb nem
zedékének egyik vezetője tartott beszámolót? 
Meséljem el, hogy a gyűlésen a hallgatóság 
kétharmadát tevő érdeklődő és szimpatizáns 
diák este tíz órától hajnali kettőig vitatkozott, 
elárasztotta kérdéseivel az előadót? Mondjam 
el azt is, hogy ezek a kérdések mire kerestek 
választ? Mi köze ennek az autógyújtogatás
hoz?

Mégis elmondom, hogy a körülöttem ülők 
apró jegyzetfüzetekbe rögzítik a hallottakat, 
ugyanazok a srácok, akik fél évvel ezelőtt de
mokráciáról, szocializmusról, forradalomról 
beszéltek éjjel-nappal, most feljegyzik ezeknek 
a fogalmaknak marxista definícióit, hogy lát
hatóan most hallanak először ember és törté
nelem dialektikájáról, hogy Anne-Marie úgy 
figyel, olyan elszántsággal, mintha saját sorsá
ról döntene. És hiába keresem Margót arcán 
a beavatottak szelíd fölényét, csak az örömöt 
látom, amiért újabb bizonyosságot szerzett, 
újabb igazolást, hogy érdemes, és Anne-Marie 
is eljött.

Na tessék! Forradalm at akarnak 
csinálni, és közben azt sem tudják, mi 
az a forradalom . És ezeket te komo
lyan veszed?
Vihognak. Valaki elmeséli, hogy hal
lotta, az egyik városban azt követelték, 
legyen fedett garázs az egyetemek és 
a diákétkezdék mellett. Röhögnek. 
Gúnyos és ellenséges a légkör. Szalay 
Zsolt, a tagjelölt is velük röhög. Azon 
a taggyűlésen, amelyiken megbeszél
tük felvételét, megkérdeztük tőle, 
hogyan határozta el, hogy párttag 
lesz, melyek voltak azok a gondolati 
tényezők, amelyek döntően befolyá
solták. Gondolkodás nélkül felelte: 
„N álunk marxista oktatás folyik, én 
magamévá tettem a marxizmus elveit, 
ezért gondolom, hogy érett vagyok a 
párttagságra.” Akkor nem értette, 
miért keveselljük a választ, megvádolt 
bennünket, hogy nem hiszünk eléggé 
a marxizmus erejében. A visszavágás 
kézenfekvő volt. Mindannyian m ar
xista oktatásban részesülünk az egye
temen, többé-kevésbé elsajátítjuk, ma
gunkévá tesszük, mégsem vagyunk 
valamennyien párttagok. Zsolt szót
lanul tátogott. Riadtan nézett a veze
tőségre, csalódottan és ellenségesen. 
Profilból láttam az arcát, mellettem 
ült. Megsajnáltam. Úgy érezte, becsap
ták. Hát ez már nem elég? Megren
dültek a jól bevált általánosságok? 
Mit mondhatna még? Mit akarnak

tőle?Talán elsírja m agát,és esküdözik, 
hogy komolyan gondolta.
Akkor még el is hittem volna neki , .

A gyűlés után gyalog megyünk haza, már 
régen nem járnak a járművek, és különben 
sem árt kiszellőztetni magunkból a négyórás 
beszélgetés tömény nikotinszagát.

■—Nos? — kérdezi Margót bizakodó kíván
csisággal.

Anne-Marie hallgat, talán máris megnyer
tük, de talán csak beépít, megemészt, arca ki
fürkészhetetlen. Margót magyaráz, értékel, szé
les mozdulatokkal kíséri szavait.

— D'accord! Ez mind igaz — szólal meg 
végre Anne-Marie — de te is ügyesen megke
rülsz olyan kérdéseket, mint például Cseh
szlovákia. Soha nem tudnék tagja lenni egy 
olyan pártnak, amelyik . . .

Margót magyarázni vagy magyarázkodni 
kezd, nem tudom, mert magukra hagyom őket 
gondolatban.

Jean Truvert szobájának ablakán befolyik 
a napfény, szétkenődik az asztalon. Szemben 
ülünk egymással, már két órája tart beszélgeté
sünk, az ajtó előtt vagy tízen várnak sorukra. 
Trouvert fogadónapja, szerda reggel kilenctől 
tizenkettőig.

Igaza van — mondja —, a diákkérdéssel 
kapcsolatos jogos szkepszis tökéletes impoten
ciába fulladt. Képtelenek voltunk megszervez
ni őket, tartós kapcsolatot alakítani köztük 
és a munkások között. Legyek őszinte? Nem 
csodálkozom. Az FKP tagjainak legalább húsz 
százaléka moccanásra képtelen, keményfejű. 
Egyébként is az ideológiai színvonal valahol 
a harmincas évek derekán elakadt. Demagógia, 
frázisok, impotencia. A diákoknak szemrehá
nyást teszünk, mert nem jönnek közénk, min
den felelősséget igyekszünk az antikommunista 
légkörre, a diákok ellenségeskedésére hárítani, 
tehetetlenségünket, ügyetlenségünket lányos 
duzzogással kompenzáljuk.

— És Csehszlovákia? — szakítom félbe 
váratlanul.

Azonnal válaszol. Talán kérdésem nélkül is 
ez lett volna a következő mondata.

— 1956. november ötödikén kiléptem a 
pártból. 1957 tavaszán újra kértem felvétele
met.

Margot most megkérdezné, tudok-e jobbat, 
gondolom zárójelben. De semmit sem mond, 
értjük egymást.

Ezt most el kellene mesélni Anne-Marie-nak, 
bele is fognék, de hallom, a vita elmérgesedett, 
Margot nem volt elég taktikus, elég türelmes,
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segítenem kellett volna, de már nem tehetek 
semmit, Anne-Marie ingerült.

— Micsoda párt az, amelyik a „mi szegény 
frankuk válságáról” beszél? Hát ki az istené 
az a frank? Mióta vagytok ilyen patrióták, he? 
És tudod, mit mondott a te pártod? Tudod, ki 
tehet a frankválságról ? Főként néhány spe
kuláns és a német revansizmus. Na meg De 
Gaulle is elkövetett néhány hibát. Az egész bur
zsoázia ülhet babérain, hiszen a L’Humanité 
érvelése szerint ő is áldozat, ugyanúgy, ahogy az 
apád, aki a földet túrja! Hát kinek dolgozik a 
L’Humanité, az istenért!

Margot-nak nincsenek igazi érvei, egyre 
ingerültebb. Ő is támad, a PSU mindent el
túloz, az anarchisták könnyen beszélnek, nekik 
nincs stratégiájuk, és így tovább.

— Ez már majdnem veszekedés, és külön
ben se ordítsatok, felveritek az egész Cité-1 ! — 
szólok rájuk, mert nem érdemes így folytatni 
ezt a jól indult beszélgetést. Elválunk, ki-ki 
bezárkózik a szobájába, én levelet írok, van 
miről.

Anne-Marie jön be. Ügy fordul hozzám, 
mintha én most rögtön megmondhatnám, ta
lán megparancsolhatnám, mit kell tennie.

— Gondolod, hogy Margot-nak igaza van? 
Gondolod, hogy értelmes, amit csinálnak? 
Gondolod, hogy csak az értelmes, amit ök 
csinálnak? A forradalom elbukott. Marad az 
öngyilkosság, vagyis lelépek a szekérről. Abba
hagyom. Az összehasonlító neolatin nyelvészet 
kevesebb problémát és biztosabb megélhetést 
jelent.

Akkor még elmondtam neki Jean Trouvert 
történetét, meséltem olyan magyar kommunis
tákról, akik megjárták saját rendszerük börtö
neit, hivatkoztam az egyén történelmi felelős 
ségére, beszéltem történelem és ember kapcso
latáról, fáradtan, szavakat keresgélve egész 
hajnalig. Egyszer sem szakított félbe, semmit 
sem kérdezett. Csak amikor elment, szólt 
vissza az ajtóból:

— Irigyellek. Én még a Kommunista Kiált
ványt sem olvastam.

Akkor még ez is történt, de erre mór 
nem kíváncsiak az én pesti diáktár
saim. Harcos értetlenség, ellenszenv, 
irónia. Hit tudnak, mit akarnak ők 
szembeszegezni a neolatin összehason
lító nyelvészet adta tunya biztonság
gal? Pedig kívülről megtanulták a 
tizenegyedik Feuerbach-tételt.
— Anne-Marie jobban tenné, ha hő- 
börgés helyett tanulmányaival foglal
kozna. Különben is egyetemi reformot

követeltek, megkapták, mi a fenét 
ak a rn ak  még?
— Marha! — szól közbe valaki. Már 
régen nem erről van szó.
— Hanem miről? meg akarják  dön
teni a kapitalizmust, mi?
Röhögnek, felugrálnak helyükről, kia
bálnak, szitkozódnak. Ők tudják, mi 
a baj. Túl jó dolguk van a francia 
diákoknak, mennyi kocsi, micsoda 
bőség, isteni új fakultások, könyv
tá rak  . . .
— Az egyetemi reform megengedi 
nekik, hogy belepofázzanak az okta
tásba. Mit akarnak még? Rombolni, 
pusztítani, s főleg minél kevesebbet 
tanulni.
Végképp elvesztettem a kontaktust 
társaimmal. Nem folytathatom a be
számolót, nem mondhatom el egyik 
utolsó beszélgetésemet Anne-Marie- 
val, mert már ez sem győzné meg 
őket.

Pedig akkor Anne-Marie megfogalmazta, 
milyen hibákat követtek el, miért bukott el a 
„forradalom” , akkor már tudta, milyen fontos 
történelmi tapasztalat volt ez valamennyiök 
számára, akkor megkérdezte, vajon számít-e 
és mennyit számít az egyén történelmi tapasz
talata, és akkor kölcsönkérte Margot-tól a 
Német ideológiát.

— Hát ez a lány vészesen hülye — 
m ondanák az én pesti kamarádjaim, 
és a titkár berekesztené a taggyűlést.

2. A GONDOLKODÁS ÉLMÉNYE

Ők azt hiszik, három hónapig „benne voltam 
a történelemben”, — én azt gondolom, a dol
gok talán inkább útközben történnek, mert 
innen úgy tűnik, hogy odaát, ott meg úgy lát
szik, hogy idehaza.

Ám ha elmesélem nekik, hogyan reagált a 
tagság beszámolómra, még kevésbé hiszik majd 
el, hogy itt is csinálódik a történelem. Ha el
mesélem, hogyan értékeli a francia kispolgár 
a májusi eseményeket, azt felelik majd, osztály
helyzete determinálja őt. De micsoda osztály
helyzet, micsoda anyagi érdek határozhatja 
meg ennek a budapesti alapszervezetnek szűk 
látókörű értetlenségét, kispolgári indulatait?

Mentségük-e, ha elmesélem azokat a francia 
diáklányokat, akiknek már mindenből elegük 
van, akik nem tudják nézni a rombolást, fő
ként amikor nem látnak semmiféle konstruktív 
elképzelést, kiutat a zűrzavarból. A jogos köve
teléseket oktalan követelőzésnek ítélik, a poli

44



tikai tevékenységet izgágaságnak, a nyilvános
ságot idegesítő jövés-menésnek, és még azt sem 
ismerik fel, hogy az új egyetemi reform ügye
sen megőrzi — remek demagógiába ágyazva 
— az előző összes fogyatékosságait. Hangsú
lyozzák, hogy ők végre-valahára tanulni szeret
nének, nyugodtan, szabadon, csak azt nem 
veszik észre, hogy ennek lehetőségei még nem 
teremtődtek meg, és Edgar Fazre jóvoltából 
láthatóan nem is fognak megteremtődni. Ez 
mind nem mentség a mieink számára, tudom. 
De amennyire ott is vannak szép számmal indif- 
ferensek — még ilyen kiélezett történelmi hely
zetben is —, annyira nálunk is vannak politi
kus lények. Velük találkozom ma este.

Valaki azt mondta nekem, Franciaország 
egyik legnagyobb betegsége az, hogyha három 
ember összejön, azonnal pártot alapít. Van 
benne valami. Egyszer megtanultam legalább 
húsz diákszervezet nevét. Többnyire baloldali 
beállítottságúak ezek a csoportok, de vannak 
közöttük kormánypártiak, mérsékelt jobbolda
liak, nacionalisták, fasiszták is. Sajnos elég erős 
az Occident nevű fasiszta szervezet, veszélyes 
is, főleg, mert akcióit alattomosan, szinte lát
hatatlanul bonyolítja, és állandóan napirenden 
vannak provokációi. Montpellier-ben magam is 
szemtanúja voltam egy verekedésnek, amelyet 
ők robbantottak ki. Ilyen jellegű összetűzések 
esetén a balosok elfelejtik kisebb-nagyobb nézet- 
eltéréseiket, és tökéletes egyetértésben csépelik 
a fasisztákat.

— Nem valami ehhez hasonló történt május
ban is ? — kérdezik barátaim. Arra gondolunk, 
hogy a terrorral szembeni kiállás volt a diákság 
széles tömegei öntudatra ébredésének lemérhető 
eredménye. Vagyis az erőszakkal szemben spon
tán módon megteremtődhetett az egység. Igen. 
De én inkább úgy fogalmaznám, hogy ez az 
öntudatra ébredésnek csak első fázisa volt. Ek
kor vált nyilvánvalóvá számukra, hogy az egye
temi rendszer demokratizálódásáért folytatott 
küzdelmek mennyire szorosan kapcsolódnak a 
gaulle-ista rezsim alapvető problémáihoz, ekkor 
vált nyilvánvalóvá, hogy az oktatási reformkö
vetelések olyan társadalmi-politikai problémá
kat hoznak felszínre, amelyek lehetetlenné te
szik, hogy csak és kizárólag ezekért a refor
mokért harcoljanak. Gondolom, sokuk számára 
ebben az időben nyert igazi tartalmat az olyan 
sokszor hangoztatott osztály-egyetem fogalma. 
Ebből a szempontból nagyon tanulságos, ho
gyan értékeli az UNEF az eseményeket, miben 
látja a továbbhaladás lehetőségeit, hogyan pró
bálja kidolgozni stratégiáját.

Az UNEF, a Francia Diákok Nemzeti Szö

vetsége 1907-ben alakult, kezdetben puszta ér
dekvédelmi szerv volt. Már a két háború között 
elkezdődött valamifajta politikai orientáció, 
amely azután az ellenállás idején a munkások
kal való szolidaritásban, az ellenállóknak nyúj
tott segítségben erősödött meg. Az algériai há
ború óta, amikor is a munkások oldalán részt 
vett a tüntetésekben, végképp politikai pártnak 
tekinthetjük a Diákszövetséget. 1958 után mé
gis csökken népszerűsége, talán azért, mert 
kissé visszaesik a kizárólagos egyetemi érdek- 
védelem, az anyagi követelések szintjére. 67-ben 
kezdődik el ez a folyamat, amely aztán a májusi 
„forradalomhoz” vezet. Most, a „forradalom 
apálya” idején, rengeteg vita folyik a szervezet 
jellegét illetően. A két, egymással szembenálló 
nézet közül az egyik az UNEF-et egyszerű 
szakszervezetté szeretné redukálni, amely kizá
rólag a diákok szociális, kulturális érdekeit 
védené. Ezt az álláspontot főleg a kommu
nisták képviselik. A viták során néhányan kö
zülük hajlamosak elismerni, hogy a szakszer
vezetek mindig is politikusak voltak, de nem 
fogadják el azt a véleményt, amely szerint olyan 
társadalmi-politikai felismerések után, amelye
ket a „forradalom” hozott, az UNEF csak 
direkt politikai szervezetként létezhet tovább.

— Szóval a KP depolitizálni akarja a Diák- 
szövetséget?

— Valami ilyesmiről van szó.
Melyek hát ezek a már említett felismerések ? 

A legfontosabb és sokat hangsúlyozott tanul
ság, hogy az elnyomás a maga közvetlen mód
ján csak akkor mutatkozik meg, ha valamilyen 
eszközzel sikerül lefejteni róla a finom manipu
lációt. A diákok ilyen jellegű tevékenysége a 
„nem tudják, de teszik” jegyében zajlott le. Ők 
ugyanis demokratikus jogaik ismeretében kezd
ték meg harcukat az oktatási rendszer ellen, és 
csak közben lepleződött le előttük a polgári 
demokrácia imposztor jellege. Ez a felismerés 
nem csupán számukra volt döntő, hanem a 
munkásosztály számára is, mert lehetővé tette, 
hogy a „munkások átvegyék a forradalmi lán
got a diákok gyönge kezéből” — írja az egyik 
UNEF tájékoztató. Vagyis lehetővé tette, hogy 
a munkaidőcsökkentés és a béremelés követe
lésén túlmenően direkt társadalmi-politikai cé
lokért is folyjon a harc. Éppen ez, a társada
lom közvetlen elnyomó erejének feltárása tette 
képessé ezt a mozgalmat arra, hogy óriási 
méreteket öltsön, hogy létrejöhessen a látszólag 
különböző érdekű csoportok egysége, amellyel 
szemben a kormány néhány napig tehetetlen 
volt. Ezt az időt kellett volna kihasználni, és 
itt mutatkozott meg a mozgalom végzetes
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hiányossága: az egységes, határozott program
mal rendelkező forradalmi vezetés hiánya. Eb
ből a tétovázásból, nyilvánvaló, De Gaulle-ék 
kerültek ki győztesen.

Az UNEF szerint nagy felelősség terheli az 
FKP-t, amiért képtelen volt ebben a néhány 
napban a mozgalom élére állni, amiért a békés 
koegzisztencia, az európai status quo fenntar
tása és a szocializmusba való békés átmenet 
elvéért elszalasztott, kihasználatlanul hagyott 
egy forradalmi helyzetet. (Vagy legalábbis egy 
ilyen helyzet továbbteremtését.) Az UNEF-nek 
az az álláspontja, hogy az apálynak ebben a 
jelenlegi szakaszában is jelen van egy latens 
forradalmi helyzet. Egyrészt ugyanis azokat a 
sovány eredményeket, amelyeket a munkások 
és a diákok kiharcoltak, most nyilvánvalóan 
sorra visszaveszik. (A béremeléssel szemben 
állandó áremelkedés áll, az egyetemi reform 
egyetlen igazi problémát sem rendezett stb.) 
Másrészt pedig a felszínre robbant ellentmon
dások közül, természetesen egyetlen egy sem 
oldódott meg.

A Diákszövetség a következőkben határozza 
meg saját feladatait: rendkívül fontosnak tartja 
az események gondos analízisét, a létező összes 
tanulságok levonását. Ezekből eddig a követke
zőket állapította meg: egyrészt bizonyítottnak 
tartja, hogy a szocialista forradalom lehetséges 
a nagy ipari országokban is, legalábbis Francia- 
országban, szemben az egyetlen útnak kikiáltott 
békés átmenet elvével; másrészt nyilvánvalóvá 
vált, hogy a diákság elszigetelt harca sehová 
sem vezet, csak a munkások és a parasztok 
oldalán folytatott általános politikai küzdelem
nek lehet eredménye.

Ezek a számunkra evidens megállapítások 
nagyon fontosak az UNEF szempontjából, hi
szen éppen a diákmozgalmak szétforgácsolt 
jellege, frakciói ellen késztetnek a baloldali 
erők összefogására — és itt találkozik az UNEF 
az FK P programjával.

A konkrét teendők kijelölése pedig a diák- 
mozgalmak hiányosságainak mély megértésé
ről tanúskodik.

Egyik elsőrendű feladatnak tekintik a poli
tikai nevelést, az ideológiai nevelést, amelynek 
nagyon fontos öntudatra ébresztő szerepe van. 
Másrészt — mivel a szervezett diákság a mun
kásosztály élcsapatának tekinti magát, együtt 
azzal a felnőtt értelmiségi réteggel, amely vi
szonylag megőrizte integritását a manipulációs 
gépezettel szemben, egy értékőrző-ébrentartó 
szerepet tulajdonít magának, vagyis célja az 
apály időszakában a permanens tiltakozás, még
pedig revelatív formájú tiltakozás. Konkrétan

arról van szó, hogy minden szinten, minden 
mozzanatban kimutassák az osztály-egyetemek 
osztály jellegét Ez az értékőrző-ébrentartó sze
rep a mindennapok harcát jelentené, vagyis az 
éppen adott helyzetnek megfelelő akciókkal 
arra kell kényszeríteni a hatalmat, hogy állan
dóan leleplezze magát, mindenki számára hozzá
férhetővé, kézzelfoghatóvá tegye az elnyomást.

— Kérdés, mennyit valósítottak meg mind
ebből a gyakorlatban?

— Sajnos, azt hiszem, itt szkeptikusnak kell 
lennünk. Az értékőrző- ébrentartó funkciót jól- 
rosszul betöltik a diákszervezetek, még akkor 
is, ha olyan túlzásokba bocsátkoznak, hogy 
koedukált kollégiumokat követelnek, ami ön
magában még nem volna baj, de ennek ürü
gyén hetekig mást sem tesznek, mint gyilkolják 
egymást röplapjaikon.

Nehezebb az ideológiai nevelés megvalósí
tása, szervezeti formáinak kidolgozása. Magya
rázó-elemző röplapok és nagygyűlések jelentik 
egyelőre ezeket a formákat. Sokszor — éppen 
a mozgalmon belül létező frakciók miatt — 
egészséges vita helyett veszekedésbe, néha ve
rekedésbe fulladnak ezek az összejövetelek. A 
munkásokkal való aktív kapcsolat létrehozását 
közös gyűlésekkel, agitációkkal próbálják el
érni. A jó  szándék igazán megvan, azt meg kell 
hagyni! Például: fontos akció a kollégiumban. 
A takarítónőket meghívják teára, elbeszélget
nek velük, helyesebben, suta kérdéseket tesznek 
fel nekik, megkérdezik, mi a véleményük a 
diákok jogos harcáról. A meghatódott, feke- 
tekendős Marie néni hümmögve egyetért, az
után szabadkozik, hogy ő ehhez ugyan nem ért, 
de most már igazán mennie kell, mert még há
rom szoba nincs kitakarítva.

— A munkásoknak most mi a véleményük 
a mozgalmakról?

— Azt hiszem, elegük van az egészből. En
nek sokféle magyarázata lehetséges. Például, az 
igazi kapcsolat hiányában nem értik, mit akar
nak még a diákok. De talán ennél mélyebb ok, 
hogy ők lassabban fejtik fel a finom manipulá
ció szövetét, nagyobb kifutási időre van szük
ségük ahhoz, hogy észrevegyék májusi vívmá
nyaik visszavételét. Gondolom, az UNEF is 
így értékeli az ő magatartásukat, ezért is szor
galmazza a termékeny kapcsolat megteremtését, 
a közös érdekek felfedését.

— Mi a helyzet az FKP-val? Népszerűsége 
nőtt május óta?

— Azt nem mondhatnám, hogy különösen 
megnőtt volna, az mégis tény, hogy ebben az 
évben több fiatal kérte felvételét, mint az elő
zőben. Sajnos azonban vannak olyan taktikai
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lépések, amelyek ellenállásra késztetik a bal
oldali diákokat. Ilyen volt például a már emlí
tett kollégiumi sztrájkkal kapcsolatos állásfog
lalás. Amikor eljöttem Montpellier-ből, úgy 
állt a helyzet, hogy végül még a Margot-féle 
kommunisták is befizették a lakbért. Komoly 
viták, szó- és röplapcsaták zajlottak az egyete
men és a kollégiumban. A kommunisták — 
elméletileg helyesen — azért fordultak szembe 
az akcióval, mert az nem mozgatott meg széles 
tömegeket, és így szinte kínálta a megtorlást. 
A bírálat jogos volt, — az akcióból való kilé
pés taktikai hiba.

— Érdekes volna még az is — mondják ba
rátaim —, hogyan vélekedik egy átlag francia 
polgár a történtekről.

— Tudjuk, volt olyan időszak, amikor a

„forradalmat” valóban széles tömegek szim
pátiája támogatta. Az aktívan részt vevő osz
tályok illetve rétegek mellett a kisárutermelők, 
a kis- és középpolgárok nagy része is elégedet
len volt a gaulle-ista hatalommal. Végül mégis 
De Gaulle-ra adták szavazatukat, tudjuk, ez a 
kormány nagy politikai ügyességén is múlott. 
De ennek ellenére nem szűnt meg az elégedet
lenség, a „jobb híján választottunk így” szkep
szise. (A választás ugyanis így merült fel : rend 
vagy anarchia.) De az a sokk, amely májusban 
érte a lakosságot, újra élménynyé tette a gon
dolkodást. Franciaország legjobb forradalmi 
hagyományainak egyikét. Azt hiszem, ez már 
önmagában is óriási eredmény, még akkor is, 
ha ez a gondolkodás az esetek többségében 
erősen manipulált.

K e re se m  a  k ö l t ő t . . .
(Jegyzetek az Elérhetetlen föld  c. antológia lapszélére)

Ha in médiás rés kezdhetném, úgy egy olvasói 
élmény kéredzkedne ide: milyen sokszor bot
iok bele a „van” és a „nincs” szavak párosába, 
s milyen kevés az, ami őket összeköti. A „van”, 
az, amiben élünk, amivel kiegyezünk, vagy 
amit meg akarunk változtatni, jóllehet egye
lőre csak van; a „nincs”, amiről álmodozunk, 
amit szeretnénk, vagy amit várnánk? Nagyjá
ból, durván, az első átlapozás eredményeként 
így összegződik emlékeimben annak a kilenc 
fiatal költőnek gyűjteményben közreadott val
lomása, tépelődése, pontosabban: életműve, 
mely az írószövetség KISZ szervezetének kia
dásában, Elérhetetlen föld címmel nemrég 
megjelent. S mivel ezúttal a legfiatalabbak 
mutatkoznak be — akik közül Utassy azóta 
kötettel is szerepel már — kíváncsivá tesz e 
két szó egymásra kérdező feszültsége, saját 
kételyeim és önbiztatásaim keresem soraik kö
zött, pontosabban azt a kontaktust, ami él
ménnyé teheti verseiket, azt a közös rezo
nanciát, ami generációk távlatából is ránk
köszönt. S ekkor, a tüzetesebb olvasás során 
furcsa ellentmondásra figyelek fel: rokonszen
ves ez a borzas, néha horzsoló türelmetlenség, 
és fáj az itt-ott bele-bele csusszanó dilettantiz
mus: érzem a keserűség élményforrását, hitelét, 
és nem értem a belőle felködlő megfogalmazat- 
lanvagy éppen szétfoszló elvont indulat feszült
ségét, várom a poént, a politikumot, s nem talá

lom a magatartást: a „van” és a „nincs” 
között veszett volna el? Nyilatkozataik egyér
telműbbek és nívósabbak voltak, írásaik, így 
egymás mellett, versenyben, egymásra lici
tálva — egymást is értékelve — színtelenebbek. 
Vagy még inkább: önmagukat keresve bújócs- 
káznak a sorok között, szavak és jelszavak, 
ellen-jelszavak, anti-cinikus, álkiábrándultság 
és hitkeresés között.

Ezeknek a verseknek társadalomkritikai 
attitűdje lenne érdekes, művészi tulcsiszolt- 
ságukat éppen jelzés-funkciójuk ellensúlyozná, 
— mi az, amire ez a generáció, a maga sajátos 
„radarberendezésével” reagálni képes. Meg
vallom, a színvonal egyenetlenségére előre el 
voltam készülve, ezért eleve arra voltam kíván
csi: mi az, ami e „szelepen” kiszökken s árul
kodik olyan „mélyáramokról” , melyeket mi 
már nem vagy alig észlelünk. Ezért le is kell 
szögeznem, hogy e széljegyzet voltaképp nem is 
róluk kilencükről, hanem az általuk jelzett 
szimptómákról íródott, nem kritika, hanem 
egy magatartás keresése. Bár sajnálom, hogy 
Utassy vagy Mezei Katalin, kis hányadában 
Rózsa Endre vagy Kiss Benedek verseit nem 
vehetem közelebbről szemügyre, — ők ugyanis, 
talán sorrend szerint is, túljutottak az ígéret 
kategórián, és tehetség-osztályba léptek, értő 
támogatást érdemelnének. Ezúttal azonban 
fontosabbnak érzem annak a magatartás-lehe-
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tőségnek elmosódását, mely egyébként egyik 
legrokonszenvesebb — és leginkább nélkülöz
hetetlen — fiatalos és írói tulajdonság: a
bíráló kedélyt és a belőle adódó gondolati
érzelmi magvasságot, a kíméletlen frissesé
get. így együtt, kilencen valahogy egymás 
karakterét elmosva, átfedve a társadalomkri
tikai attitűd magvatlanságáról, centrumhiá
nyáról, kristályosodási pontjának eltolódásáról 
adnak hírt. Nagyrészt azzal, hogy amit elmon
danak vagy amit keserűen, néha cinikust 
játszva, vagy belefáradt pózt erőltetve meg- 
vallanak, ami tényszerűen igaz, ám tények még 
lehetnek közhelyek is, lézengő valóságdarab
kák, hozzájuk ragadt ideológiafoszlányokkal. 
S nincs, aki rendbe rakná őket, valamilyen 
markáns gondolati erőtérben elhelyezné őket. 
Az indulat, bíráló szándék így nemcsak józa
nul visszafogott, hanem szürke—vagy—a másik 
póluson — harsányra festett, megfogható, reve- 
láló lírai tartalom azonban hiányzik mögülük.

Pedig az élmény legtöbb esetben hiteles, mert 
egy szociológiai tény megfogalmazása: azok
nak a„falaknak”masszívabb változatáról írnak, 
melyekbe mi felnőttek is — hol képzeletben, 
hol valóságban — beleütközünk, — csak ná
luk ezek a falak a beilleszkedés nehézségét, az 
elhelyezkedés gondját jelentik, annak a sokk
hatásnak szavakba foglalását, ami az egyetem 
„védett területéről” bizony nyers és kínlódással 
teli sorsba cseppenés légzsilipjén fogadta őket. 
Ettől a gondtól sem ők, sem mi nem szaba
dulunk könnyen, — s halcimcndásukról le
mondunk, még jobban megnehezítjük e „zsilip
sokk” élményét, és a társadalmi csomó oldását. 
Ezért illeti elismerés Gáli Istvánt, aki a kötetet 
tető alá hozta, s az írószövetséget, aki észre
vette e vállalkozásban a jelzést, és a jelzésenis 
túlmutató „szelep-funkciót” : számos felszültség 
oldódik, amint szóvá, lírai kiáltássá — és egy 
kicsit társadalmi tetté is válik. Kár azonban, 
hogy a versek legtöbbje nem marad meg ezek
nek a hiteles, és önmagukban is ismeretlen 
világot felfedező élmények lírai megragadásá
nál, lassú-átgondolt, költői analízisénél, és egy 
gondolati centrumot kereső általánosítás felé 
tapogatva, hanem néhány élmény, sokk, emlék, 
hangulat valóságeleméből, közvetlenül akarnak 
általánosítani, — jóllehet az általánosításhoz 
sem költői eszközeik, sem gondolati muníció
juk nem elegendő. Pedig valahol az általuk 
mégkihagyott tér lenne az övék: azt felmérni, 
ami a„van” és a „nincs” között, a közvetlen 
élmények és néha gyötrő emlékek, valamint 
„mit tehetek” jelene között egyelőre fehér 
foltként terül el.

Általánosságban persze mindnyájan tudatá
ban vaunak annak, hogy az a „van” , amiről 
szólnak („ami van, azt kell hinni” — írja keserű
szatirikus formában egyikük, voltaképp a meg
változtatás tárgya is. De ezt a cselekvő lehe
tőséget részint még nemigen tapasztalták, ré
szint nem is tanulták meg hogyan lehet kivere
kedni. Talán ezért olyan találó öndiagnózis 
Mezei Katalin ugyancsak keserű és mégis 
játékosan realista kijlentő mondata: „én nem 
szeretem, ha azt mondják: „de végül is”. Nem 
szereti, mert a „de végülis”-ben megérzi — 
helyesen — a cselekvéstől való menekülést, a 
változtatás áthárítását — míg számára vala
hogy ez a cselekvő életforma lenne rokonszen
ves —, csak az oda vezető utakat nem találja: 
a társadalmi „kapunyitás” hiányzik.

A versek nagyobb hányada tehát ennek az 
árnyékba szorult életformának helyszíni köz
vetítése, — de valahogy inkább az elvont „nem” 
keresése, mint lírailag átélhető társadalom
kritika. A bíráló kedély vagy túlcsap önmagán, 
és elsöpri lírai jellegét, elmossa gondolati kör
vonalait — vagy elvirágzik, még mielőtt átgon
dolt élménnyé válhatna. A negativitás ugyanis 
még nem társadalomkritika, — bár másik olda
lon az is igaz, hogy a keserűség, a legtöbbször 
álruhaként hordozott cinizmus még nem ellen
zékiség: az egyikhez túl spontán és gondolat
szegény a lírikus világképe, a másikhoz viszont 
kevés egy hangulat és fájdalom. S mégis furcsa 
ellentmondása a kötetnek — és a fiatal generáció 
vitafórumain felszínre törő indulatoknak — a 
józanságba, hűvös objektivitásba burkolt el
vont, magvatlan ellenzékiség, gondolati cent
rumot nélkülöző negativitás. így a józanság 
nem lesz erény, inkább valami koraérett, vagy 
koravén felnőttség ez, melyen néha áttör egy- 
egy keserű ótestamentumi átok, vagy sóhaj, 
anélkül, hogy e szélsőségek között karakterisz
tikusan megfogalmazódnék — mi is a baj, s mi 
is az a cselekedni akaró szenvedély mely a 
sorok között — koravénen inkább szólni sem 
akar. így alakul ki aztán az a paradox helyzet, 
hogy e kötet társadalomkritikai érvelése bizo
nyul gyengének — és így épp ott kell elmarasz
talnunk, ahol élét vártuk volna: ködös n;ga- 
tivitása nem érik átgondolt, cselekvőképes vagy 
cselekvésre indító társadalomkritikává. Cent
rumnélküliek, szétfolyó gondolati anyagból 
táplálkoznak apróságokból, napi banalitá
sokból épített általánosításai, — s ez a mé
lyebb szimptóma, amelynek jelzésévé vált e 
kötet.

S itt jelentkezik egy általánosabb tanulság. 
Az ellenzékiséggel vitázva elfelejtkezünk arról,
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hogy ellene a legjobb érv a mi talatunkról faka
dó, — marxista alapokra épülő — érett társa
dalomkritika, egy olyan magatartás, mely ve
lünk lép, de kicsit előttünk is jár, kíméletlenül 
vitázik, de velünk fog kezet. Itt kellene 
cezúrát húznunk: a negativitás, az ellenzéki
ség attitűdje egy ideig természetes gyermek- 
betegség, a fiatalság természetes — és a 
társadalom számáraélkülözhetetlen kelesz- 
tőanyag. Vele azonban úgy kéne gazdálkod
nunk, hogy ne mint ellenzékiség, mint puszta 
negativitás kövüljön meg — hanem tovább
lépjen egy tudatosabb, és a valós társadalom 
mozgásrendjében tájékozódást találó-teremtő, 
cselekvőképesebb társadalombírálat irányába. 
Ehhez azonban az kellene, hogy valami cent
rum, oridntáló közeg alakuljon ki fiatal 
költőink és prózaíróink látómezejében. A líra
kötetben szinte fájóan — máskor mosolyog- 
tatóan — érezni azt a menekülést, mellyel 
iskolás tételektől, egyszerűsített elvek banali
tásától éppúgy szabadulni akarnak, mint bár
milyen ideológia közelségétől, ám eközben 
egyszerűen védtelenek maradnak a legkülön
félébb szellemi foszlányokkal, köznaposodott 
közhelyfilozófiákkal szemben.

Szociológiai tudatunk fejletlenségének egyik 
változata ez a művészi orientációhiány, az a 
hosszú távú teoretikus megoldásokat és kísér
leteket mellékesként kezelő beállítottság, mely 
nem akarja a ma társadalmi struktúrájának 
holnapi implikációin törni a fejét. Mondom: a 
szimptóma általánosabb, mint ami e kötet 
magatartásaiban jelentkezik, de épp ezért 
figyelmeztető is: néha még egy költö verseit 
egymás mellé rakva is — ahány élmény, annyi 
gondolatanyag, filozófiafoszlány, köznapi ideo
lógiai emléktöredék. S itt nem egyszerűen a 
tudatos és impulzív költő különbségéről van 
szó: meggyőződésem, hogy e kötet tehetséges 
lirikusai sokkal többre lennének képesek, ha 
kialakítanák magukban — és mi segítenénk 
kialakulni — egy karakterisztikusabb, korszerű 
marxista horizontot, oldani azt a félelmet az 
ideológiai elkötelezettség vélt dogmatizmusá- 
tól. Talán egy korszak rossz lelkiismeretétől 
béklyózottan nem tudunk itt segíteni ? Vagy az 
ellenzékiséggel vitázva nem látjuk, hogy ezt a 
pozíciót csak előre lehet oldani: nem a koravén 
józanság irányába, hanem az átgondolt, mai 
létünket vállaló, de alakítani akaró politikai 
líra kialakítása felé lehet hatékony érveket ta
lálni. Iskola tehát ez a kötet: nem csak a benne 
szereplőknek, de az olvasónak és kritikusnak 
egyaránt. Egyre világosabban látszik, hogy 
egy vonzó, és hatni képes gondolati orientáció

nélkül nem tud igazi lírává,átütő erejű forma-és 
hangzáskultúrává felnőni a tegnap-ma induló 
írógeneráció. Elvont ellenzékiség, radikaliz
mus, messianizmus, modern változatú népies
ség, „magyar-sors” — voltaképp olyan kerülő
utak, melyek csak akkor válnak veszélyessé, 
ha nem tudunk egy irányító erőteret teremteni 
köréjük, mely gondolati anyagával és ugyan
akkor társadalmi realitásával, lehetőségek 
objektív feltárásával és alakításával lassan
ként valódi felnőttekké avatja e ma még álfel
nőtt — eredeti élményanyagában valóban 
nehéz sorsú ifjú indulatokat.

Végül is itt van a mi társadalmi szerkeze
tünk kihasználandó, majd bővítendő lehető
sége: a demokratizmus, és az általa követelt 
dialógus, átgondolt s a fegyverzetében marxis
ta — tehát a dogmatizmus „mumusán” túl
jutott — érvkontaktusának lehetősége. Mert a 
negativitás, melynek különböző változataiból 
Utassy József néhány szép verse emelkedik ki 
markánsabb határozottabb tudatosság igénnyel
— már nem abban nyilvánul meg, mint a nyuga
ti diákmozgalmakban, hogy a „nemet” ponto
sabban tudják — mint az „igent” . Furcsa, de 
így van, e kötet gyengéje, hogy a „nem” ezek
ben a versekben alig fogalmazódik meg karak
terisztikusan, programatikus élességgel. In
kább elmosódó, önhamvába fúló érzelemfosz
lány marad, egy-egy élettény keserű leírása, és 
közvetlen általánosítása, ami sokféle ideológiai 
panellel megközelíthető, sokszínű érzelmi atti
tűddel emészthető meg. Vagyis a negativitás 
voltaképp a ki nem mondott nem-ek sokfélesé
géből, végig a nem gondolt vagy csak foszlá
nyaiban emésztett és hallomásból értett 
ideológiák mozaikjából rakódik össze, s ez 
vetéli el a határozott, rólunk és hozzánk szóló 
társadalomkritikát.

Ha valamit megtanulhattunk már a nyugati 
diákmozgalmakból, úgy ez a negativitás mö
gött meghúzódó gondolati és cselekvő impo
tencia, az orientáció hiány, — az a gondolat
igény, melyre ma már nagyobb szükség lenne 
mint bármikor korábban. (Egyébként Zsám- 
boki Mária itt közölt úti beszámolója ezt a 
tanulságot igyekszik naplószerűen — s saját 
korosztálya emészéstempójának kritikájával
— megfogalmazni.)

Nyilván nem arról van szó, hogy az Elérhe
tetlen föld  lírikusai, ezek az induló költők most 
ezt az orientációnélküliséget, a különféle indu- 
latu ”nem”-ek kézfogását hoznák magukkal: 
induló költők esetében a veszélyek éppúgy 
lehetnek sikeres megoldások lehetőségei, mint 
ahogy biztató gesztusaikban talán már ott
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búvik egy későbbi elszürkülés: az utak sokfelé 
vezetnek. Mivel azonban szimpttómáról, 
a fiatalos ellenzékiség továbblépési üneteiről 
írunk, tegyük hozzá, hogy a következő 
lépésekért, mi — a vitapartnerek is felelő
sek vagyunk. Nem is elsősorban intőinkkel, ha
nem orientációt nyújtani képes gondolati-tár
sadalmi példánkkal, de társadalmi gyakorlatun- 
kal is, s hadd újam le: cselekvő lehetőséget te

remtő gesztusunkkal, a ’’beleszólást” lehetővé 
teoő segítségünkkel. Az ifjúság-probléma nem 
kampánykérdés, nem idényfeladat: össztársa
dalmi fejlődésünk függ a kontaktus, a kérdés
felelet játékának őszinteségétől, gondolati mag
vasságától és cselekvési lehetőséget nyitó 
gesztusainktól.

Almási M iklós

K r i t i k a

Élő irodalom
A történelem nem más, mint folyamat: időbeli összefüggések rendszere. Az iro
dalomtörténet hasonlóképpen, hiszen maga is történet. Ez persze nyilvánvalónak 
tetszik: az első hallásra álbölcselkedés. Igen, mert a történelem is ama meg
szokott öröklött fogalmaink közé tartozik, amelyek — ha felbukkannak — akadály 
nélkül futnak át a tudatunkon, mint a tárgyak nevei. Ki gondol rá, hogy abban a 
pillanatban, amikor két verset összehasonlítunk, máris absztrahálunk, s csak így 
ju thatunk el az életművekhez, a korszakokhoz, az irodalomtörténethez! S még egy 
példa töprengéseink igazolására: vannak olyan szkeptikus irodalomtudományi 
irányzatok, amelyek az irodalomtörténet puszta létében is kételkednek, és csak a mű
elemzésben látják az irodalom egyetlen megközelítési módját. A marxizmus két 
összefüggés-rendszerre építi következtetéseit: a térbeli, más szóval a gazdasági 
és társadalmi viszonyokra, és az időbelire, ami szemléletét történelmivé teszi. Tehát 
az irodalom vizsgálatában sem mond le a folyamat megértéséről. Ezzel viszont szerte
ágazó problémát vállal. Szem előtt kell tartania az összfolyamatot, amelyet a gazda
sági és társadalmi mozgástörvények irányítanak. És fel kell tárnia az irodalom önálló 
történetét, amely azonban az összfolyamat része is. S hogy ennek az alapelvnek az 
érvényesítése milyen gondokkal jár, arra tanulságos példákat nyújt az 1945 utáni 
m agyar irodalomtörténetírás. Az első kísérletekben — érthetően — a társadalmi, 
történeti elv alkalmazására esett a hangsúly. Olyannyira, hogy más, nélkülözhetet
len összefüggések többé-kevésbé elsikkadtak. Történeti munkák voltak ezek is, csak
hogy nem az irodalom története jelent meg bennük, hanem a társadalomtörténet vagy 
a politikatörténet. Az irodalom így dokumentumanyaggá vált, története pedig a rokon 
tudományok leányvállalatává. Ezek a kísérletek azt a tanulságot diktálták, hogy 
nem elég bemutatni az összefüggések pólusait, pilléreit : az ívét is végig kell követni.
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Csak így óvakodhatunk a konstruált rendszerektől. Néhány újabb kísérlet viszont 
arra vall, hogy a riasztó tanulságok a másik végletbe taszíthatják az irodalom- 
tudományt. Ma sokan szeretnék egzakttá tenni az irodalom vizsgálatát, de csak 
kevesen tudják az új módszert az összefüggés-keresés szolgálatába állítani. Az effajta 
szemlélet eredményeiről mondta Jean Paul Sartre: egyre többet tudunk a részletek
ről és egyre kevesebbet az egészről.

Ebben az eszmefuttatásban talán túl messziről indultam el az Elő irodalom című 
tanulmánykötet felé. De messziről indultak a szerzők is : majdnem az alfától, a kez
detektől. Gyakran emlegetik — Tóth Dezső is utal rá az előszóban —, hogy — egy
két vázlattól eltekintve — az utolsó huszonöt év magyar irodalmának feldolgozásá
ban még ma is csak egyetlen előzményre tekinthetünk vissza: Nagy Péter 1956-os 
regénytörténetére. Amikor tehát a történeti rendszerezés gondjairól szólunk, a kötet 
szellemi helyzetét határozzuk meg. Mert a folyamat feltárása az élő irodalomban 
az átlagosnál is súlyosabbá teszi az előbb vázolt problémákat. Hányszor hallot
tuk és mondtuk: hiányzik a távlat; még ki nem hűlt anyagot formázunk stb. Minden 
érv azt fejezte ki, hogy a megszokott és természetes kritikus nézőpontról el kell 
mozdulnunk, s olyan magaslatot kell keresnünk, amely kortársi közelségből nem is 
nagyon látszik.

A kötet pontosan tükrözi ezt a szellemi és történelmi helyzetet. Tanulmányai 
három csoportba rendeződnek. A kritikai ítéletekhez mérve legtöbb újdonságot az 
összefoglaló áttekintések nyújtanak : nemcsak összegyűjtik a műveket követő recen
ziók részleges tanulságait, hanem kísérletet tesznek a mozaikdarabok összerakására 
is. Szabolcsi Miklós líra-tanulmányában például szerkezetileg is jól megfigyelhető 
az a gondolat, amelynek kialakulását a történelmi távlat tette lehetővé. Először csak 
mintegy regisztrálja az új magyar líra megkülönböztető jegyeit. Azután a formáló 
erők vizsgálatához ad anyagot: a kort idézi, s a belemagyarázást úgy igyekszik el
kerülni, hogy a versek tükrében figyeli az élet alakulását. Következő lépése az új 
tudatformák vizsgálata, amely a formáló erők és a lírai válaszok összefüggését teszi 
láthatóvá. E kérdéskörből joggal emeli ki a szocializmus ellentmondásainak hatását, 
így jut el a költői magatartás új formáihoz és az új stílustörekvésekhez. — A tanul
mányok második csoportja is vállalja az áttekintő igényt, de korszakunknak csak 
egy-egy szakaszát vizsgálja. A választott szakasz azonban a történeti feldolgozás 
kulcskérdése: az 1949 és 56 közötti évek irodalma, amely leginkább sürgeti az idő 
igazságtevését. Bizonyára a véletlen rendezése, de szerencsés rendezése, hogy e 
tanulmányok írói között két olyan fiatal kutató is akad, akik számára ez a nehéz 
korszak a szó közvetlen értelmében is történelem. Pomogáts Béla és Szabó B. István 
úgy tekinthet vissza az 1949 és 56 közötti magyar prózára, hogy sem az elfogultság 
sem a kompenzáció nem zavarja látását. A bírálathoz persze aligha tehetnek sok 
újat, de a történelmi távlatból jobban megfigyelhetik a törés és folyamatosság feszült
ségét. Legértékesebb gondolataik arra a kérdésre keresik a választ, van-e visszhangja, 
tanácsa annak a néhány válságos évnek, szólhat-e a jövőhöz is. Ezért töprengenek 
például az ötvenes évek regénytrilógiáinak uralmán, és ezért mondhatják el az 1953 
utáni szakaszról : kiigazító és pótoló szerepe volt az új magyar irodalomban, és ezzel 
előkészítője egy újabb felemelkedésnek.

Utolsó harmadában a kötet egyre közelebb ju t a mához. Ennek megfelelően 
megváltozik a módszere is: a tablóvázlatokat közelképek váltják fel. De ezekben is
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jelen van a folyamat feltárásának igénye. Ez részben a szerzői szándékok eredménye, 
amely a jelenben is az összefüggésekre irányul : egy-egy műfaj, egy-egy új tendencia 
mozgásirányának megállapítását szolgálja. A tágasabb szemlélet másik magya
rázata  a kritikai szemlélet fejlődése, a komplex módszerek kialakulása? De a leg
fontosabb feltétel magában az anyagban rejlik : az utolsó évtized magyar irodalma 
gyorsabb tempójú, törekvésekben változatosabb és színesebb, mint az ötvenes éveké. 
Könnyebben meglátható benne az, ami majd történelem lesz, mert megkülönböztető 
arculata van. A hatvanas évek novelláiban például a napi kritika is észrevette az etikus 
szemlélet uralmát. E kötetben tehát Almási Miklósnak csak rendszereznie kellett 
a  szórványos megjegyzéseket, hogy megtalálja azt a pontot, ahonnan az új novella 
vonulata is feltűnik. Béládi Miklós, aki mai magyar regényről írt valóságos regény
történeti fejezetet, főképpen a viszonyítás módszerével idézi meg az alakuló történel
m et. Visszatekintése az előzményekre önálló tanulmány; éppoly feltáró munkát 
igényelt, mint a szemünk előtt születő művek összefüggéseinek kipreparálása. Itt 
a  m últ és jelen képe egymást szolgálja. Az pedig szinte kikerülhetetlen, hogy a mai 
irodalm i szociográfia jellemzésének felhasználjuk a harmincas évek immár klasszikus 
szociográfiáinak mértékét. Kiss Ferenc is az összehasonlításra építi távlatos elemzé
sét. A  gyűjtemény Pándi Pál tanulmányával zárul, amely arra hivatott, hogy a magyar 
d rám a utolsó tíz évét mutassa be. Stílusos befejezés: módszerében az egész kötet 
tükörképe. Mozaikkockák az irodalompolitikáról, színházi évadokról, irányzatok
ról és művekről. így, egymás mellé illesztve pedig áttekinthető mozaikkép. Dráma
történeti kísérlet, mely magában őrzi a kritikus szenvedélyét is.

A  kötet szerkesztője, Tóth Dezső tehát sikerrel alkalmazott egy keverékműfajt. 
Gyűjteménye bizonyára elavul, ha az utolsó negyedszázadnak is megszületik a rend
szeres irodalomtörténete. De addig jó térkép lesz mindazoknak számára, akik be is 
akarják  tájolni az új magyar műveket. (Akadémiai Kiadó, 1969)

Bodnár  G yörgy

Rákos Sándor: K iáltásnyi csönd
Látszólag megkönnyíti olvasója és kritikusa dolgát Rákos Sándor, hisz új kötete, a 
Kiáltásnyi csönd mellé készen adta az elemzést is, legalábbis a világirodalom egyik 
ága költői tartományának megfejtését — Oroszlán című írásában az Élet és Irodalom
ban. Önvallomás is ez az írás, egy költői út, alkotó módszer vállalása és magyará
zata. „A  némaság és a mindent elmondás végletei közt építkezem — írja —, köze
lebb a  csöndhöz, mint a beszédhez. E mai mércémmel mérve úgy látom, mégis 
több szóval éltem a kelleténél.” Valóban: sok esetben elegendő, ha a modern költő 
csak a  szó „jelzés”-funkciójával él, s így idézi föl a mögötte feszülő információ- 
tömeget. A kiáltás helyett olykor valóban elegendő a kiáltásnyi csönd. „A meztelen 
döbbenet, a primer élmény” — ezek is Rákos Sándor szavai — sokkal mellbevágóbb, 
összetettebb világot képes így felidézni, mint epikus részletezéssel. Más kérdés 
ugyan, de ezzel is szembe kell néznünk Rákos verseinek elemzésekor s egész nemze
déke vizsgálatakor, hogy a csönd vállalása nem jelenti-e a hallgatás kockázatának
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vállalását is. Az a nemzedék, amelyhez Rákos tartozik, mely a második világháború 
befejezése előtt az Új Aurórában szerveződött, utána pedig az Újholdban jutott 
fórumhoz, s melyről oly szépen vallott Rákos Ras Shamra torzói című versében, 
arra is példával szolgál, hogy a csönd miképp válik hallgatássá, a költő hogyan lehet 
csigaházba húzódó prózaíróvá. Azért volna ez, mert e nemzedék a háborúban élte 
át kibontakozása döbbenetét, s oly magasról zuhant le, hogy a nehézkedési erő 
hatására törvényszerűen a föld alá süllyedt? A költő így érzi:

Mint a magasból ledobott kő földbe süpped
törve keményen e gömb középpontja felé
úgy süllyedt el, merülve térdig, ágyékig, vádig, homlokig
a sötétbe ez a nemzedék.

Tán a lényeg kutatásának igénye zárta mind szűkebbre a kört, s a kör középpontja 
felé való szüntelen törekvés közben váltak feleslegessé a csalóka szavak? Vagy ezt 
a gyötrődve építő s alkotva is szüntelen romboló költészetet szükségszerűen elkíséri 
az elhallgatás veszedelme? Több mint húsz esztendővel ezelőtt, a Magyarokban 
Lukácsy Sándor Seregszemle címmel igyekezett felvázolni az „újholdasok” útját. 
Már ekkor figyelmeztető veszedelemként szólt arról, hogy többen közülük elhall
gatnak, vagy már el is hallgattak, mert a maguk választotta úton, ahol a szó már nem 
is „cifra szolga”, inkább csak megtűrt pária, egy idő után nem lehet továbbhaladni. 
Minden leírt szóért, magáért az élményért, annak lírai kivetítéséért kezdettől meg 
kellett küzdeniük, s nyomon követhetjük — Rákos Sándor költészete erre az egyik 
legalkalmasabb példa, Az eb válaszoltál, a Kiáltásnyi csöndig —, mint válik e harc 
önemésztő, lázas küzdelemig, amelyben a költő fokról fokra olvasztja magába szinte 
az egész történelmet, minden kínját, szenvedését, hogy adekvát módon fejezhesse 
ki az emberiség vágyait és örömeit. Ott izzanak e költői út kezdeténél Vörösmarty 
kozmikus látomásai, ám fokról fokra átveszi szókincse helyét a modern ember és 
a modern világ szókészlete, szaggatott látásmódja, s a kettő szintéziséből bomlik 
ki maga a vers, ez a tünékeny, már-már megfoghatatlanul, elemezhetetlenül karcsú, 
mégis fojtogatóan hiteles képsor:

kő te minden fájdalmunkat kibírod 
csillagok hidege égői alatt 
a csendet és az ordítást 
vallatásunkat ötvenezer éve.

Igen, a kő, az önmaga köré zárt keménység akár jelképe is lehetne ennek a költészet
nek. Ilyen éles, mozdulatlan képekben gondolkodik a költő — melyek néhol a film 
képeire emlékeztetnek —, s a folytonos feszültségben alig-alig akad másodpercnyi 
ellágyulás. Világának nincsenek időbeli vagy térbeli határai, a végtelenben egyen
súlyoz. Mosolya sincs, csak konok, tűrni kész, fájdalmas szenvedése. Minden vers 
folytonos katarzis, a drámának azonban nincs kiindulópontja, s nem látni meg
oldását sem. Csak pillanatok vannak, akár egy kiáltásnyi csönd, amely olyan, mint 
„a mélytengerek antarktikus csöndje” , akár a felismerés iszonyának pillanata, vagy 
a soha nem szűnő és be nem teljesedő várakozásé, melynek „gránitkockái” fenyege-
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tőén magasodnak az ember fölött. A didergő ember szemében lassan átrétegződik 
a valóság is, ahogy átalakult régebben Pilinszky János költészetében, igaz, ő „hagyo
mányosabb” volt, szívesen alkalmazta a költészet „archetípusait” . Nemes Nagy 
Ágnes, Rába György és Rákos Sándor azonban már a vers belső struktúráját alakít
ják  át, minél kevesebbet akarnak kimondani, hogy az egyetemest fejezhessék ki 
benne. Úgy érzik, eközben magát a formát is át kell lényegíteniök, sőt, magát a szót 
is, amely elkopott, szokványossá vált az évezredek költői gyakorlatában. Rákos 
versei szinte aforisztikusak, ugyanakkor azonban rendkívül kifejezőek. Néhány 
vonallal, színnel bontja fel a teret, s máris egy másik világrend alakzatait bontja ki 
elébünk:

kegyetlen hideg vonalak
egymást metsző élei
hasogatják fe l  a tér meztelen
testét, a szél húsát
a napsütés piros idegrostjait
s bennünket is anatómiai pontossággal. . .

Ez az anatómiai pontosság, mértani elrendezettség, mérhetőség és ugyanakkor 
időtlenség e költészet egyik legfőbb jellegzetessége. (Pilinszkynél: „lakatlan kő, 
hever a hátam, / emlék nélkül, nélkülem, / az évmilliók halott hamujában. / Hideg 
szél fújdogál.” ; Nemes Nagy Ágnesnél: „És vitte akkor is, mikor elindult. /  Homá
lyosan, a testet vitte még. / Elnyúlt ködök vízszintesében / ment, / jobbkezével tartva 
balkezét.” ; Rábánál: „Oszlopszál voltam már kidőltem / Engem ugyan hiába 
faggatsz / zuhan a kő azóta bennem / Elhordhatod innen regédet” .) A megmérhetet- 
lenség és a vele párhuzamosan megvalósuló pontosság dialektikus egyensúlyának 
megvalósításában kétségkívül Rákos jutott eddig a legmesszebbre. A korszerű ter
mészettudományos szókincset, a fizika, kémia és matematika adottságait szinte 
anyanyelvként beszéli. S eldobta helyette a „hagyományos” eszközöket, a jelzőket, 
hasonlatokat és megszemélyesítéseket, pontosabban inkább átalakította őket, s 
észrevétlenül egy egész vers lesz megszemélyesítés vagy hasonlat. Mindaz, amit régen 
a poétikai órákon tanultunk, hasznavehetetlenné válik ebben a költészetben, hisz 
a költőt nem lehet elválasztani a verstől, sosem tudhatni, vajon az a szem, mely a 
költeményben szerepel, nem épp a költőé-e vagy nem maga a költő-e, aki a kifejezés
nek most épp ezt a lehetőségét választotta. Az utolsó évtizedekben olyannyira át
rendeződött köröttünk a való világ, hogy észrevétlenebbül ugyan, de a költészetnek 
is alkalmazkodnia kellett hozzá, és most, szemünk előtt tágítja ki a maga szűknek 
érzett határait, és olyan irányba tájékozódik, mely egyelőre még csak mint immanens 
lehetőség létezik, de nem tudhatjuk, mikor, melyik pillanatban válik valósággá. 
A vers maga „a megidézett teremtés” . Iszonyú kockázat ez, s vállalni kell vagy 
a  minden elmondását, mint Juhász Ferenc, vagy a kiáltásnyi csöndet, mint Rákos 
és nemzedéke.

A költő minden pillanatban, minden versben a lényeget igyekszik elmondani, s egy 
új szépségideáit szeretne megvalósítani. Ez az ideál mindenestül korunkból sarjad- 
zik, s néha már egy hasonlat „mint” szócskájának súlya alatt is összeroppan. A vers 
összetartója az érzés és gondolat, mely vörös fonálként húzódik végig a szavak fel
színe alatt:
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Szavak szálai közt véres fonál 
elő-elővillan eltűnik 
vetélő alatt véres fonál 
bujkál a szavak szálai közt 
a gondolat meg az érzés 
az érzés meg a gondolat

Átrétegződik, átrendeződik az idő is; a költő egyre mélyebben fúrja magát a múltba, 
hogy átvegye egész kincsét és minden szenvedését: „a jelen mire észrevennéd / máris 
múltként mögötted / minden múlton átüt /  egy még mélyebb múlt / s összezilálja 
emlékeidet” . Végtelenbe szélesedik a tér: „térképen pontozott vonal / a tájban nem 
találom / innen s túl ugyanaz a föld / és az ég is határtalan”. A végtelenbe szélesedő 
tér s óriásira duzzadó időrend központjában ott áll a pontnyivá zsugorodó ember, 
s riadtan keresi léte fogódzóit. Néha csak egy szóba kapaszkodhatik, vagy egy 
gondolattöredékbe, máskor egy látványt ismételget makacsul; minden idegszálával, 
összes energiáival az igazságot akarja megtalálni, felmutatni, mint egy tépett, de a cél 
felé vivő zászlót:

nem bírunk hazugságban élni 
megtépett arcunk zászlaját 
az Igazság felé  emeljük

az Igazság kegyetlen 
megismerjünk s szökünk előle 
fölhajtott gallérral didergőnk 
az árnyszaggatta senkiföldjén

Ez ennek a költészetnek a döntő pillanata! Amikor a költő szembesül az önmaga 
ábrázolta világgal, s értelmét, célját kutatja. Van, akit céltalanná bénít a rémület, 
s megelégszik az iszonyat látomásával. Rákos azonban szívósan törekszik egyre 
mélyebbre, ahol az idő és a tér rendeltetése megoldódik, és „szárba szökik minden 
elmaradt beteljesülés” . Az Egy másik törvény e törekvésének, e szintetizáló igénynek 
egyik legszebb modern költői vallomása:

milyen mindenség kellene 
milyen törvénye az anyagnak 
hogy egyszer mégis szárba szökjön 
minden elmaradt beteljesülés 
hogy mégis találkozzanak 
kik közé évezredek álltak 
s azok is akik a vitát 
nem tudták végül befejezni 
hogy átléphesse a határt 
akit a határon lelőttek 
hogy életmentő vallomását 
a haldokló még megtehesse 
hogy ártatlan áldozatát 
mégis megölhesse a gyilkos
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hogy mi akik szeretjük egymást 
merjünk mégis bátran szeretni. . .

Olykor igen nehéz megtalálni a versek mélyére rejtett „emberi tartalmat”, össze
kuszált, bonyolult asszociációs rendszerével mégis nagyon sokat és nagyot tud 
m ondani: mai életünk egyik rétegét fejezi ki, és életünk felelősségére figyelmeztet, 
am ikor a „teremtés ősképletét” oldja verssé, és az „életmagzat moccanását” igyekszik 
nyomon követni.

Nehéz út? Aki „kés-él-percről” „kés-él-percre” lépdel, alighanem az igazság meg
közelítésének és kifejezésének legmeredekebb ösvényét választotta. Lélegzetállító 
útja közben a már jelzett költői eszközök birtokában olykor még az avantgárd költé
szet fogódzóira is támaszkodnia kell, máskor a szürrealizmus lebegésében oldja 
látomását, például az epikum olyan mitikussá növelt darabjában, mint a gyönyörű 
Anyasirató, mely mégis a realizmus megvalósításának válik példájává. Hová visz 
az útja, azt csak találgatnunk lehetne. Tudatában van e költői formálás korlátainak, 
kockázatának, de úgy érezzük, épp e tudatosság szavatolja, hogy csak a „kiáltásnyi 
csönd”-et választja majd, s nem a néma hallgatást. Amit Rákos e kötetében alkotott, 
az a mi líránk — a világlíra ütemével együtt dobbanó — jelentős teljesítménye. 
Csak örülhetünk, hogy kötetét a Magvető tartalmához méltó ragyogó kivitelben 
jelentette meg Kass János kivételesen szép kötéstervével. (Magvető Könyvkiadó, 
1969)

Rónay László

Garai Gábor:  M eghitt ta lá lk o zá so k
K orunk roppant arányú műszaki-gazdasági-ipari változásai, a tudományos-technika 
forradalom  kibontakozása, az atomerőművek, a holdutazások és a komputerek 
távlatai idejétmúlttá silányítják a műveltség funkciójáról, a humán kultúráról ki
alakított évezredes képzeteinket. Az az erőforrás, amely a művészetekből, az alkotói 
produkció nyújtotta erkölcsi-szellemi kiteljesedésből fakadt, manapság hovatovább 
feleslegesnek tűnik. Másrészt a közösségi összekapcsoló, kollektívummá szervező 
szerepet, amelyet oly sokáig tö ltö tt be a költészet és a többi szépirodalmi műfaj, 
mindinkább felváltja a különböző tömegkommunikációs eszközök világszerte 
tapasztalt előretörése. A teremtő ihlet, ez a legősibb és legmélyebb emberi vonás, 
humánumunk voltaképpeni gyök érzete pedig újabban nem annyira műalkotások 
remekléseiben, mint inkább új meg új lélegzetelállító felfedezésekben (például a koz
mosz meghódításában) realizálódik. Teljesen érthető tehát, ha egy olyan érzékeny 
intellektualitású lírikus, mint Garai Gábor, újabb tanulmányaiban e probléma
komplexumot állítja középpontba, figyelemre méltó aspektusokból próbálva meg
világítani a költészet jövőjét, rendeltetését, elkerülhetetlen funkcióváltozásait.

A válasz, amelyet Garai a vers jövőjére vonatkozólag kötetének legigényesebb 
írásában, A jelenkor költészete és a modern tudományos világkép című tanulmányban 
megfogalmaz, éppen nem pesszimista. Garai Gábor a proletárforradalmak világot 
újjáformáló tényeiben és a szocialista társadalmak felépítésének folyamatában olyan
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megújító erőforrásokat lát, amelyek Anteuszként újíthatják meg a költészet kollektív 
funkcióját, olyan magasrendű világképhez juttatva korunk költőjét, melynek segít
ségével szerves egységben tekintheti át és tükröztetheti a mai idők oly bonyolult, sok
szorosan összetett összefüggéseit is. Emellett kifejti, hogy a megvalósult szocialista 
rend az egyén számára olyan szellemi-intellektuális-morális felszabadulást, kulturális 
felemelkedést jelent egyszersmind, mely a költőt és a poézist soha nem volt társadalmi 
presztízshez, közéleti alakító szerephez juttathatja.

Mindezzel — természetesen — csak egyetérteni lehet. Vannak azonban a költészet 
nem csökkenő társadalmi hivatására vonatkozólag egyéb érveink is, amelyekkel talán 
érdemes kiegészíteni Garai fejtegetéseit. így mindenekelőtt az, hogy az új találmá
nyok, felfedezések és kibernetikus csodák nemcsak értelmi-racionális fellendülést 
eredményezhetnek, nemcsak gondolkodásunkat ösztönzik újabb meg újabb tova
röpítő szárnyalásra, de érzelmeinket is. Mert a gépek és technikai csodák nem csupán 
mindennapi életformánkat alakítják, de az emberek egymáshoz fűződő viszonylatait 
is, megannyi olyan új típusú érzelmi állásfoglalásra késztetve korunk s a holnap 
emberét, amely óhatatlanul lírai vallomásokat vált ki az érzékenyen reagáló lélekből.

Másrészt azt tenném hozzá Garai Gábor megállapításaihoz, hogy a mi időnk 
tudományos-technikai forradalmának sem csupán az értelem fáradhatatlan tovább- 
mozdulása az ihletője, hanem az emberi szellemnek az az érdeklődő impulzusa, 
indulati energiája is, amellyel a jövő felé fordul szüntelenül. A homo sapiensnek egyik 
sarkalatos jellemzője ez a jövőt illető kíváncsiság, s aligha képzelhető el oly technikai 
fejlettségi fok, melyen az egyén megszűnne a holnapot indulatosan vallatni lírai 
reményeinek és drámai kételyeinek szubjektív-közösségi kifejezésével. És sok évezre
des történelmi tapasztalat alapján lehet-e kételkedni abban, hogy az egymásután 
sorjázó felfedezések, ipari eredmények nemcsak pluszt, gazdagodást eredményeznek, 
de egyúttal új dilemmák, feszültségek, sőt válságok szülői is? Hogy olyan új pszichikai 
feszítőerők forrásai elkerülhetetlenül, melyek mindenképp érzelmi-személyes-kon- 
fessziós reagálásokat váltanak ki nemcsak a történelmi holnapután, de a távoli 
jövő emberéből is?

Mindezzel kapcsolatban pedig megemlítenék még valamit. Garai Gábor nemcsak 
említett tanulmányában, de szép Voznyeszenszkij-portréjában és más cikkeiben is 
a költői teljesítmény szempontjából erőteljesen hangsúlyozza a tudományos világ
kép, a világnézet kialakításának fontosságát, a költészetben az intgllektualitás és 
a racionalitás előretörését. Mindez világméretű folyamat korunkban, de jelentőségét 
a hazai irodalom szempontjából nem lehet eléggé hangsúlyozni. Köztudatunkban 
ugyanis a romantika több évtizedes prolongálódása, egészségtelenül meghosszabbo
dott uralkodó jellege miatt még most is elevenen él és hat a „vátesz-költő” , a „pró- 
féta’Mírikus irreális eszménye. Az a naiv, illuzionista felfogás, mely a versek alkotó
jában nem a gondolkodó érzékenység művészét, hanem az álmok álmodóját, valami
féle misztikus titkok közvetítő médiumát tisztelte, nem szellemi alkotónak tekintette 
őt, hanem egyfajta különc, irreális csodabogárnak. S hogy Garai figyelmeztetése 
a lírai intellektualitás, a dialektikus művészi eszmélet előtérbe kerüléséről a hazai 
költészetben mennyire időszerű, azt az elmúlt évek legnagyobb sikerű versgyűjte
ményei is bizonyítják. Illyés Gyula, Rákos Sándor, Somlyó György, Vas István verses
kötetei arattak leginkább elismerést, vagyis éppen azok a kötetek, amelyeknek primer 
jellemzőjük a gondolatiság, a valóság mélyeit fürkésző értelem.
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A Meghitt találkozások szerzőjének még egy központi gondolatát érzem fontosnak : 
a kelet-európai szocialista népek testvéri irodalmi együttműködésének szorgalmazását. 
Garai tanulmányait, kritikai cikkeit egyaránt áthatja az a felismerés, hogy akárcsak 
gazdaságunk, úgy kultúránk, költészetünk sem fejlődhet a régi „önelvű” , autark 
módon, hanem csakis „közös dolgaink” együttes rendezésének útján. Lelkesen emlé
kezik meg arról, hogy a felszabadulás óta mennyi kinccsel gazdagodott a világiroda
lomról kialakított hazai köztudat. Hogy például az egykori egyoldalú nyugati 
orientáció ellenében olyan kelet-európai írónagyságok váltak nálunk közismertté, 
mint pl. Majakovszkij és Babel, Wolker és Nezval, Botev és Broniewski, Brecht 
és 'A. Seghers, Arghezi és Blaga s még oly sokan mások. Örömmel ad számot a 
szomszéd irodalmakkal kialakult, mind szorosabb szervezett kapcsolatokról is. 
Én azonban a helyzetnek mai képét közel sem érzem annyira megnyugtatónak, mint 
Garai Gábor. Kétségkívül sok történt egy negyedszázad alatt a kelet-európai kapcso
latok terén, sajnos azonban még mindig nem elég. Az irodalomról általában meg
felelő a tájékozódásunk — elsősorban a Nagyvilág és az Európa Kiadó nívós kiad
ványai révén —, annál kevésbé az irodalmi életről. Pedig ez épp oly termékeny táp
talaja lehet a hazai irodalmat felpezsdítő friss ösztönzéseknek, mint maguk a mű
alkotások. Vajmi keveset tudunk például, s amit tudunk, az is többnyire alkalmi, 
ötletszerű tájékoztatáson alapul, a szomszédos szocialista országok esztétikai
kritikai vitáiról, a művek visszhangjáról, a román, cseh, lengyel, német stb. írószövet
ségek tevékenységéről, folyóirataik fejlődéséről, fiatal íróik helyzetéről. Alig-alig van 
értesülésünk a magyar szépirodalmi alkotások fogadtatásáról, az azokra való román, 
lengyel, jugoszláv stb. kritikai reagálásról, íróink külföldi rangsoráról. Egyáltalán: 
a kölcsönös hír-orientálás még eléggé a kezdet kezdetén tart. Amennyire igaza van 
Garainak abban, hogy a szocializmus negyedszázada alatt egymás kölcsönös meg
ismerése érdekében több történt, mint a történelem megelőző periódusai alatt bár
mikor, annyira igaz az is, hogy tömeginformációs eszközeink ezt az élő-lüktető 
kulturális érrendszert manapság nemigen töltik fel friss vérrel : az eleven tájékoztatás 
gondolatébresztő aktualitásaival.

A gondolati igényességet, elemző ítélőkészséget, mely a Meghitt találkozások 
tanulmányainak fémjelzője, egyetlen ciklusban nem érzékeltük kellőképp: a kötet 
kritikai anyagában. A Kortársak között című ciklus közlésével, amely az elmúlt 
években megjelent vers- és prózai kötetekről írott bírálatokat tartalmazza, Garai 
könyve csak terjedelmesebb lett, de nem gazdagabb. Túlságosan azonosul vizsgált 
alakjaival, a bírált művekben csak erényeket leltároz, pályatársairól csupán elismerő 
szavakat nyilvánít. Egyforma lelkesedéssel adózik Illyés Gyulának, Vas Istvánnak, 
Hollós Korvin Lajosnak és Rákosy Gergelynek vagy Demény Ottónak, s az elismerő 
szavak, méltató megállapítások árja végül is elfedi a bíráló egyéni ízlését, ítélő habi
tusát, irodalmi gondolkodása mozgatórugóit, a szellemi rokonérzés voltaképpeni 
indítékait. Az osztályos társ, a költő-barát vagy a nagy mesterek hajdani adeptusa 
szólal meg ezekben a bókokkal telített rövidlélegzetű kritikai cikkekben, s csak vajmi 
kevéssé jut bennük érvényre az irodalmi élet folyamatait összehasonlító távlatok 
közepette mérlegelő irodalmár objektív, körültekintően értelmező ítélete.

Hogy a kritikáknak ez a dicsérgető közhelyessége nem a tanulmányírói alkat 
sajátosságaiból, az elemzőképességek fogyatékosságából fakad, hanem valamiféle 
rosszul értelmezett kollégiális tapintatból, arról a további írások győznek meg. így
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a tömörségben is a lényegre tapintó, egy költői világ rejtett irányát feltáró Eliot- 
tanulmány, hol az eddigi értelmezők közül alighanem ő jár legközelebb az elioti lírai 
valóság igazi jelentéséhez, továbbá Brecht Dal a jó  emberekről? című versének mes
terien megoldott műelemzése, hol az objektív-analízis a szerző beleélő készsége 
révén megtelik a vallomásos ars poetica személyes-lírai indulataival. Nem kevésbé 
tanulságosak a Találkozások, kalandozások című ciklusba gyűjtött kisebb írások is, 
melyeknek alkalmiságát, penzumjellegét merőben feledteti az a magas hőfokú 
szenvedély, mely a cikkek íróját a vers, a költészet ügye iránt eltölti.

S minden bizonnyal ez a vers iránti feltétlen odaadás az, amely az olvasót legha
marabb és legmaradandóbban megragadja, ha közelebbről megismerkedhet Garai 
Gábor értekező prózájával. Kétségkívül elismerésre késztetnek a tanulmányíró 
költő „szakmai” erényei is, így századunk világlírájának fölényes ismerete, a költői 
világokba behatolni képes kifinomult pszichológia, a versértelmező intuíció, nem
különben a prózai kifejezés egyszerűségében megragadó eleganciája, de nem ezek az 
érdemek adják meg elsősorban tanulmányainak egyéni veretét. Ami Garainak a 
Meghitt találkozások írásaiban, akárcsak első tanulmánykötetében, az Eszköz és 
eszméletben eltéveszthetetlenül, karakteresen a sajátja, az a költészet ügye iránti 
olthatatlan izzás, az önfeledt elragadtatás a szép szó művészetével szemben. A humá
num, az életigazság megvalósulásának, az emberi eszmélet kiteljesülésének elsődleges 
biztosítéka számára a vers, s ezt a mélyről feltörő élményt nyújtja mindannyiunknak. 
( Szépirodalmi, 1969)

F enyő István

Lengyel Péter: 
O gg m ásodik  

b olygója
A Földön a római birodalom ünnepli Karthágó 
felett aratott győzelmét, midőn Lengyel Péter 
regényének eseménysorozata megindul. S a 
harmadik évezred közepén vagyunk, mikor 
a történet véget ér. Az események azonban 
nem a Földön mennek végbe, hanem a Tejút
rendszer messzi szféráiban. Két kozmikus 
civilizáció küzdelmének tanúi vagyunk: űr
hajókról olvasunk, amelyek a fény sebességé
vel rohannak távoli napok felé, titokzatos 
robotokról, amelyek képesek egy bolygó teljes 
élővilágának elpusztítására, élőlényekről, ame
lyek évmilliós fejlődés során ijesztő agy

monstrumokká alakultak át. Vagyis a„tudomá 
nyos fantasztikus” műfaj egy hazai példájává 
van találkozónk.

Maga a műfaj nem kíván bemutatást: 
világszerte divatban van, ugyanúgy áramlik 
az olvasóhoz, mint néhány évvel korábban 
az életrajzi regény vagy a bűnügyi história. 
Egyformán kínál kalandot és információt, 
szórakozást és tanulságot; s arra a kérdésre 
is választ ígér, hogy milyen lesz a jövő. Mindez 
azonban még nem lenne irodalom. A kalandok 
ugyanis gyakran az izgalom mesterembereinek 
technikáját követik, csakhogy most nem a Soho 
vagy a chicagói alvilág a színhely, hanem egy 
űrhajó fedélzete, esetleg egy távoli égitest. 
A technikai csodák leírása pedig, megvallom, 
gyakran elálmosít. A jövő technikájáról 
amúgy sem tudunk sokat, leginkább mégis 
azt, hogy aligha fogja követni a „sci-fi”-
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dömping regénytechnikusainak képzeletét. A 
futurológiának — amint az amerikai Clarke, 
ennek az újszülött tudománynak az egyik 
mestere kifejti — van egy alapvető paradoxo- 
na: nem fogja megvalósítani, amit lehetséges
nek tart a jelen fantáziája (pl. a csillagközi 
közlekedést), ám valószínűleg olyan produk
ciókat fog nyújtani, amikről ma nem is ál
modunk. A műfaj elemei körül tehát nem a 
kalandosságot vagy a technikai-futurológiai 
víziót érzem fontosnak, hanem azt a láto
mást, am it az emberről ad. S a kaland és a 
technika legfeljebb ennek a látomásnak az 
eszköze, közege lehet. Legalábbis akkor, ha 
a „science-fiction” valóban irodalom.

A műfajnak ugyanis valóban vannak esz
tétikai lehetőségei. Ugyanazt a szerepet tölt
heti be korunkban, mint korábban a nagy 
társadalmi utópiák: Morus Tamás, Campa- 
nella, Cabet művei. Ezek az írások ugyanis 
nemcsak egy tökéletesnek tartott társadalom 
vízióját rajzolták meg, hanem az „emberi 
jelenség” természetét is vizsgálták. Mintegy 
laboratóriumi körülmények között elemez
ték ember és társadalom, ember és törvény 
viszonyát, a szociális ember esélyeit. Ma, 
amidőn a kozmosz kitáruló kapujában újra 
napirendre kerül az ember és a természet 
viszonya-kapcsolata (csakhogy a valóság egy 
bonyolultabb szintjén s egy elmélyültebb 
ontológiai igényességgel), ugyanilyen labora
tóriumi vizsgálatot tesz lehetővé a tudományos
fantasztikus regény. Vagyis olyan kérdésekre 
képes válaszokat kidolgozni, amelyek az 
ember ontológiai természetét, ember és koz
mosz viszonyát, az intelligencia fogalmát és 
lehetőségeit érintik. Vagy akár az etika kér
déseire is : vizsgálhatja az ember — általában 
a gondolkodó lény — természeti és társas 
kapcsolatainak erkölcsi helyzetét és esélyeit. 
És minthogy a „sci-fi” műfaja voltaképpen 
laboratóriumi kísérleti terep, mindezeket a 
kérdéseket elvont módon közelítheti meg, 
az emberi élet jelenségeit és lehetőségeit 
modellekbe szervezheti. Vagyis korunk iro
dalmának intellektuális igényességét szolgál
hatja, miként általánosságban a valóság té
nyeit parabolákba szervező irányzatok teszik.

Mindezzel azt is elmondtuk, hogy miért 
tartjuk értékes kísérletnek Lengyel Péter 
regényét. Nem évezredeket és világokat át
ölelő kalandjai, nem technikai és biológiai 
képzeletének különös teremtményei miatt. 
Noha el kell ismernünk, hogy fantáziája nem 
a szokványos „sci-fi”-fantáziák közül való: 
rendkívül merészen alkot, egyszersmind hite

lesen valószínűsíti ötleteit. Mindez azonban 
csak a kifejezés eszköze, egy magasabb 
struktúra szolgálatában áll. Lengyelnek ugyan
is mondanivalója — filozófiai és etikai köz
lendője — van. Arra a kérdésre kíván választ 
adni, hogy az elképzelhető intelligencia- és 
civilizációs típusok közül melyik tölti be leg
inkább hivatását, melyik szolgálja legjobban 
az életet. Az első típust Eela, egy tőlünk távol
eső égitest civilizációja képviseli. Eela emberei 
az automatizált technika korszakában élnek, 
csak a kivételes kevesek dolgoznak, a többiek 
csak szabad idejüket próbálják valamiképpen 
kitölteni. Ennek a civilizációnak azonban 
nincsenek céljai, a külső inváziótól való félel
mében magába zárkózik; nem kell köznapi 
gondokkal küszködnie, de vállalkozásokra 
sincs ereje, képzelete. Eela hanyatló, sorvadó 
világ. Természettörvény ugyanis, hogy egy 
organizmus, egy civilizáció sohasem lehet 
statikus: vagy fejlődik, vagy hanyatlik, „ter- 
tium non datur”.

A szakadatlan fejlődés példája a második 
civilizációs típus: a messzi Ogg második 
bolygóján „létező” Trrg-civilizáció. Ennek a 
rendnek alaptörvénye a küzdelem, a Trrg- 
egyedek úgy fejlődnek, hogy egymást pusztít
ják, hatalmukat és biztonságukat a többiek 
halála növeli. Iszonyú technikájuk, szörnye
teg tudományuk csak arra való, hogy bizton
ságuk érdekében elpusztítsák riválisaikat; 
majd mind kevesebben maradva, felkutassák 
a kozmoszt, és lehetetlenné tegyék az életet. 
A pusztítás civilizációja azonban pusztulásba 
vezet : az utolsó szörny megöli egyetlen vetély- 
társát — s ezzel önmagát.

Mindkét példa túlságosan is egyértelmű. 
Világosan kitetszik belőlük az eszmények 
nélkül, szorongásban és jólétben élő „szabad
idő-társadalomra” (a szociológusok szerint 
az ipari nemzetek jövőjének egyik nagy 
fenyegetésére), illetve az atomháborús erő
szakra történő utalás. Lengyel Péter két 
civilizációs típust rajzol meg, képzel el, ezzel 
együtt azonban két etikai lehetőséget is. 
S látomásainak mérnöki pontosságú rajzából 
ezek az etikai modellek szólnak korunk 
olvasóihoz.

Az Eelában és a Trrg-ekben felrajzolt 
modellek mindegyike negatív példa tehát: 
intő és figyelmeztető. A pozitív lehetőséget 
a harmadik civilizációs típus tárja elénk. 
Eela lakói ugyanis néhány — a csillagvilág 
és az évszázadok mélyéről hazatérő — bátor 
űrhajós vizsgálatai nyomán megtudják, hogy 
milyen veszély: az utolsó Trrg pusztító invá
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ziója fenyegeti őket. S az űrhajósok szervező 
munkája nyomán ekkor átalakul társadal
muk élete: a kihívásra vállalkozással reagál. 
Évszázadok munkájával készülnek a kozmikus 
összecsapásra, s végül diadalmaskodnak. A fel
készülés idején találkozik az időközben koz
mikus lénnyé fejlődő földi ember az eelai 
civilizáció lakóival, s a két intelligens lény 
képviselői együtt vannak jelen a pusztító erő
szak bukásánál. Az eelai civilizáció megvál
tozott típusának, Új-Eela társadalmának és 
emberének ábrázolásával Lengyel azt akarja 
kifejezni, hogy a vállalkozás, a munka és a 
szolidaritás emelheti az intelligenciát a koz
mosz urává. A cselekvés hiánya demoralizál, 
védtelenné tesz; az erőszak pusztít, végül 
a támadót magát is megöli: az élet fennmara
dását és fejlődését a józan tett és a szolidari
tás teszi lehetővé. Az űrkorszak hajnalán álló, 
a kozmosz kapujába érkezett ember tehát 
pozitív eszményeket olvashat ki ebből a könyv
ből. A „sci-fi” sajátságos laboratóriumában 
valóban lényeges kérdések hangzottak el. 
És Lengyel Péter ezekre a kérdésekre adott 
okos válaszokat. Válaszokat, miknek felelős
ségtudatát és költőiségét a kalandosság vagy 
a tárgyias előadásmód sem rejtheti el. (Magvető, 
1968)

POMOGÁTS BÉLA

Módos Péter:
A fu tá s

Módos Péter könyvével valahogy úgy jár az 
ember, mint általában a flörttel : tulajdonképp 
jó volt, de az arcra, a névre hamarost már 
nem emlékezünk, csak némely hangulat- 
pillanatra, viszont azokra élesen és kellemesen. 
Ily módon dicsérem magamnak és mások
nak is a Módos Péter-írások egy-egy részletét, 
azonban lényegükről hirtelenében ne kérdezze
nek, a címeknek is ismét utána kell nézni.

Szívesen szidnám saját botfülűségem. De 
mit sem ér! Úgy látszik, Módos Péter szimpa
tikus tehetsége főként a képek-hangulatok 
bemutatására rendeltetett. És elsősorban a 
gyermekkor bányászása ad erre jó alkalma
kat néki. Remek képi varázsa van például 
annak, ahogy az új telepesek zászlót bontva vo
nulnak a vasútállomásról huszonnégy szekéren 
a sváb falu felé (Telepesek). Aztán telitalálat 
az a szituáció-rajz is, hol a fiatal tanítónő 
ideológiai előadásba próbál fogni egy 1948

májusi párttaggyülésen (A tanítónő.) És 
teljes érettséggel formálja-alakítja a falu egyet
len piros labdája körüli bonyodalmak szíven- 
Utő jeleneteit is (Krézner Ilonka temetése). 
Ugyancsak érzékletesen pergeti le egy téblá- 
boló ünnepnap impresszióit (Vasárnap van). 
Meg tökéletes óbudai kocsmamiliője is (Este 
van). Még sorolhatnék pár példát!

Állapítsuk meg tehát még egyszer: hallat
lanul invenciózus Módos Péter hangulat
visszaadó ereje. Megkapóan érzékelteti az 
atmoszférát. Emlékezetesek természetrajzainak, 
szituációmeghatározásainak staccatói. De 
jobbadán csak ábrázol, mint kifejez, illetve 
talán pontosabb, ha így fogalmazok: túlzot
tan háttérbe szorul a gondolat, vagy épp 
hiányzik a mondandó. Ezért: emlékszem 
csupán a finom részletekre és nem az elvi 
egészre. És ez ilyeténképp nem igazi olvas
mányélmény !

A kötetben a tizenkét elbeszélés mellé közzé
tett két kisregény gondolatközlése már nyil
vánvalóbb. Bár ezek a nagyobb lélegzetű 
írások szintazonmód hangulatokból, benyo
másokból, emlékképekből vannak felépítve, 
mégis a szerves-szervetlen megszerkesztettség 
biztosítja a helyzet felmérésén, vagy mondhat- 
nók, hogy a kórkép látleletezésén túl a kon
zekvencia sugallását: az értelmiségi fiatalság 
közérzetének lényegi mibenlétét. Meg az író 
véleményét is, alkalmasint.

A futás, jobb híján, szimbolikus cím is 
lehet. Végzős egyetemisták vesszőfutása az 
előadóteremből a kávéházba, a fővárosból 
vidékre és vissza, a Duna-parttól Gdanszkig, 
majd megint mihamarabb a Móricz Zsigmond 
körtérig. Az emberi viszonylatok összevissza
ságáról, keveredettségéről, a fiatalok hely 
nem találásáról, „körbe-karikába” forgásáról 
van itt szó. Módos Péter társadalmi érdekelt
ségbe1, olykor majd esztétikán kívüli eszközök
kel is, jelez egyfajta hiányérzetet, zavartságot, 
bizalmatlanság-tudatot. Az író, helyesen, nem 
kínál valamiféle hamis feloldást, de orientál, 
és figyelemfelhívása aktuális, mind ifjúság 
politikai, mind társadalmi szempontból.

A Találkozások még konkrétabb, tevőleges 
órákat jelenít meg. Egy friss diplomájú 
fiatal féléves németországi tanulmányút nosz
talgiáival érkezik falura, „felelős járási vezető
nek” . A kisregény szerkesztési módszere: 
vágástechnika; a vidék kisszerüségének és 
a világ bonyolultságának összemontírozása. 
És a fiatalember hamarosan feladja az el sem 
kezdett küzdelmet, vonatra ül, természetesen 
Pest felé, elhagyja a küzdőteret. Sajnos, azon-
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ban az író kétfrontos kritikája csak formális 
marad. Sőt: művészi hitelét is elveszti. Azon 
egyszerű okból, hogy a végkifejlet jelentése 
bizonytalanná válik, hiszen mind végig ho
mályban marad, hogy hősünk miértis ment 
egyáltalán falura, például misszióvállalásból 
vagy lcényszerültségből. Ilyen formán nem 
tudni, mit adott fel. A motiváltság hiánya, 
következésképp az esztétikai korlátozottság, 
nem ad morális megítélési lehetőséget, sem 
az írónak, sem az olvasónak.

Végül is Módos Péter első kötete így nem 
jelentett meglepetést. Két okból sem. 
Egyrészt, mert a folyóiratbeli publikációk 
alapján vártuk ezt a teljesítményt. Másrészt, 
mert az írások egymás mellé sorakoztatva 
nem voltak képesek önmagukat megemelni. 
No persze, a tisztességes bizonyításnak nem 
elengedhetetlen kelléke a szenzáció. (Szép- 
irodalmi, 1969)

Borbély Sándor

Horgas Béla:
S éta lo v a g lá s

Horgas Béla legújabb verseiről két, egymástól 
teljesen eltérő méltatást lehetne írni, attól 
függően, hogy elfogadom-e annak a világnak 
törvényeit, amelyet Horgas teremt. Az alap
állás kérdése természetesen mindenfajta köl
tészettel szemben föltehető, és az adott köl
tészet érzékletessége, szimbólumteremtő ké
pessége, magával ragadó ereje dönti csak el, 
hogy az olvasó követi-e a költőt világteremtő 
kísérletében, vagy meghagyja azt magánügy
nek. Horgas mintha nem is akarná hatása alá 
vonni olvasóját. Szabad-asszociációs képeit 
és definícióit egyszerűen közli vele: tényként, 
nem építkezik velük, nem von le belőlük 
tanulságokat. Az egymás mellé állított köz
lések vagy megteremtik a verset, vagy nem, 
és ezért van, hogy csak az igen-nem nagyonis 
szubjektív végleteivel lehet megközelíteni az 
ilyenfajta szakaszait: „A sötétség bundás 
anyahajó, / brummogva vizel a hullámzó 
egekbe, / meztelen nő tétovázik a partján, / 
szeret, nem szeret, fekszik a vízbe hanyatt — / 
hold és hajó öle öblébe lát” . (Lassított fel
vételek) Mégis, az az érzésem, Horgas olyan 
szintézisre törekszik, amelyben kevés szerepet 
szán a szubjektív megítélhetőségnek. Sorai 
ismerősen hangzanak, és alighanem az iro

dalmi köztudatra hivatkozik, amikor a magyar 
és világirodalom alkotásaiból vett strukturális 
elemeket fogalmazza — tudatosan vagy ön- 
tudatlanul — újra. Kétségtelenül tudatosságra 
vall a magyar népköltészet feldolgozása a 
Hippi-dalok ciklusában, vagy a Magos a rutafa 
átfogalmazása Megigézve című versében:

selyemsár hajad,
melled, szád, szavad 

gyöngy, már csupa gyöngy nekem.

Ezért gondolhatok Önarcképének első két 
sora: — „Dobog a hátam, lapos kő a földön, 
/ fürdik a hajam évmilliós szélben” — olvasá
sakor Pilinszky Hideg szél c. négysorosára. 
És amikor József Attila c. versében azt írja: 
„Nem kellenek a mutatványok. / Különbet 
tudok én: a sár / és az álom kancsal pontjait”, 
talán nem egészen alaptalanul jut eszembe 
Eliot bátortalanabb fogalmazása: „ . . .  De 
megragadni / Az időnek meg az időtelennek 
Metszőpontját: szentek foglalkozása. . . ”
(Dry Salvages, Vas István fordítása).

Nem érdemes tovább sorolni a hasonló 
helyeket, nyilvánvalóan azok a sikerültebb 
átfogalmazások, ahol még a belemagyarázás 
lehetősége sem merült föl. Ezek a példák 
számomra azt bizonyítják, hogy Horgas 
oly módon akarja az irodalom eredményeit 
magába olvasztani, hogy a részeket fordítja 
le saját nyelvére. Annál különösebb ez, mivel 
Horgas kikerüli a direkt formulázás csapdáit, 
és éppen a költői áttétel hitelessége ragad meg 
legjobb verseiben. Legújabb költészetünk 
kevés darabja szól olyan magától értetődő 
természetességgel költő és közössége viszonyá
ról történelméhez, mint a Tüskefa, vagy leg
személyesebb kérdéseiről, mint a Hold és Nap 
közt. Gauguin, Sétalovaglás, Homokfelhő, 
Változás c. versei, A ló és a lovas ciklus több 
darabja mutatják fel ennek a költészetnek 
igazi értékeit. Pontosan eltalált hangulatok 
és meglelt képek teremtenek igazi atmoszférát 
ezekben a versekben; itt a költői látomás 
uralkodik, sodró, magával ragadó erővel.

Horgas költészete magába képes olvasztani 
a világ igen különböző elemeit is. Költők, 
festők, szobrászok alkotásai csakúgy megih
letik, mint a gyerekkor emlékei, a hippik vagy 
filozófiai kérdések. Skálája az egyszerű ötlet
től a legmélyebb intellektuális kérdésekig 
terjed, mégis úgy érzem, hogy ennél szűkebb 
az igazi területe. Egyaránt nem érzem szeren
csésnek az ötletek ilyenfajta felhasználását: 
„A kutyafán kutya nem terem, / csak ugatás”
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(Kutyafa) ; sem pedig ismeretelméleti kérdések 
lírizálását: „Elöl a tudhatatlan, hátul a hajít- 
hatatlan tér és — lovasa? lova? — az idő” . 
(A ló és a lovas). Szerencsésebb vállalkozás 
a filozófia költői nyelve helyett a költészet 
filozófiai nyelvének megalkotási kísérlete, 
ebben azonban Horgas természete szab gátat. 
A tárgyakba is lelket lehelő költői alkattól 
távolabb áll a határozószók rejtett tartalmá
nak boncolgatása (Át, Külön, Föl), ami 
nagyon is otthonos lehet Tandori elvontabb 
szemléletén belül.

Horgas költészete, minden fenntartás elle
nére, képes arra, hogy motívumait szuverénül 
használja fel, így például a repülő csészealjak 
sem valódiak — bár magam sem tudom, 
milyenek lehetnek a valódiak —, tehát nem 
azok, amelyekről hírek, kacsák és rémhírek 
terjengenek, hanem egy valóságos, de megnevez
hetetlen szorongás jelképei. Költői bravúrjait 
éppen az ilyen jelképekkel megoldatlanul
megoldott verseiben éri el: „Árulás, néha ezt 
érzem magamban, bár nincs rá semmi okom. 
A csészealjakat meg végképpen nem értem, 
miért félek tőlük, csakugyan, a csészealjak 
mit árthatnának nekem?” (A repülő csésze
aljak). (Magvető, 1969)

Takács József

K ón ya  L a jo s :
Szálló  m agvak

Milyen költő? Ez tulajdonképpen még min
dig tisztázatlan. Most már pedig, régen tú I 
az induláson, a buktatókon, a nagy válságokon 
is, ideje lenne kimondani végre, hogy Kónya 
Lajos költészetében végig megmaradt a peda
gógusi magatartás. Hadd tegyem hozzá mind
járt: a fogalom nemes értelmében. Ügy, ahogy 
nemzet- és embernevelő, sőt mentő szerepük
ről beszélhettünk századok óta. Legfőbb 
jellemzője ez a típusú hűség és tisztesség. Ezért 
rokonszenves. Lírájában ez a tartalom, ez 
az emberi tartás az igazi érték. Ez biztosítja 
helyét a mostani magyar líra csendesebb derék
hadában. És ez a líra nem elkápráztató, de 
elgondolkoztató, nem hangos, hanem halk 
szavú, nem tündöklő, csak egyszerű, nem is 
komplikált, csak becsületes. Ezekkel a voná
saival kapja meg jelentőségét és helyét is.

Hírhedett volt termékenységéről. Szinte 
minden mondanivalóját versbe tette. Voltak

évek, amik két kötetre való verset is megterem
tek (1950, 1951, 1954). Ez a bőség most — 
javára! — lassúbbá, megfontoltabbá vált. 
Legutóbbi, válogatott verseskötete óta (ami
nek csak mintegy negyedrésze tartalmazott 
új verseket) eltelt két esztendő.

Hogy a nép érzésvilágát, múltját-jelenét 
fejezi ki, hogy sok az emlékező verse, hogy 
közérthető, dalszerü — és sokszor rajtakap
ható formai lazaságokon, már sokszor el
mondták kritikusai. Azt keresném, hogy 
eddigi erényein és hibáin túl adott-e újat, 
mást vagy fordulatot ez a könyv?

Nem, nem adott. A lényege nem változott. 
Az alapmagatartás és az önkifejezés olyan 
formája, amit nemcsak a kritikák, hanem 
az önértékelő válogatás is összegezett az előző 
kötetben (Aszú, 1967) ugyanaz. Talán ez 
meghökkentőnek látszik, de nem szántam 
értékelésnek. Mert nem kizárólag az a helyes 
„elvárás” , hogy mindig újat, mindig valami 
mást kíván a kritikus — és önmagától az író 
is. Ez a kissé gyanúsan „divatízü” követel
mény nem lehet általános, sőt: sokszor csak 
a pillanatnyi siker hordozója. Viszont az ön
magunkhoz való hűség erénye is elismerésre 
tarthat számot.

Mit adhat hát, ha nem újat? Önismétlést? 
Azt is! De azon túlmenően egy bizonyos tí
pusú, kialakult, de nem lezárt költői pálya 
egyik szakaszának egyszerű továbblépését. 
Űj abban, amit újként észrevesz, versre 
érdemesít, abban, amit új évek adnak az emberi 
élethez. És ismétlés is: makacs ismétlése egy 
moralista költő már sokszor megfogalmazott, 
de nem elégszer hangsúlyozott követelésének: 
emberséget, igazabb életet, egymás és ön
magunk szüntelen javítását, és képességet 
a szép, a jó, a nemes befogadására. Ez olyan 
cél, ami megengedi az ismétlést s betölthet 
egy költői életművet akkor is, ha a költő- 
próféta-nevelő szerepköre már lejárt.

Saját jóhiszeműségének botlásai után már 
nemcsak szólamszerű, hanem az átélt fele
lősségtudat kiérlelt mondanivalójával jelent
kezett az elmúlt években, és erről vall az új 
kötetben is. A leszámolás elhangzott: inkább 
a tévedés, mint a közöny. A nehezebb, de az 
igazabb út választása.

A kötet a sokirányú érdeklődés és a felelős
ség könyve. Tartalmát így lehetne tagolni: 
az emlékezés, a magyarság, a természet, a 
magánélet versei.

Sok az emlékező vers. Ennek több okát 
kereshetjük. Az első a költői alkat. Ha egész 
költészetére jellemző ez a múltkutatás, szinte
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ebből következik, hogy ez a tulajdonság a 
szálló idővel növekszik. Ilyen verseinek egyik 
típusa a közös nemzeti múlt hagyományait 
idézők, rezignáltak vagy tanulságot keresők. 
A másik a saját múltját, gyökereit kutató vers
típus. A hagyományok, a történeti-népi múlt 
felmutatása nem annyira a kérdéseire választ 
kereső párhuzam, inkább a pozitív emberség, 
a nehéz gondokban-bajokban is helytállás 
példáinak idézése. Saját őseiben, elődeiben, 
elmúlt éveinek emlékeiben is ezt a nemesítő, 
megtartó példát kutatja. Túlmenően egyéni 
önvizsgálatain, másoknak is segítséget akar 
adni, eligazítani kortársait a változó, sokszor 
új, idegen vonásokat mutató világban. Félti 
a felnökvekvő generációt az ürességtől, a rossz 
bálványok imádatától.

Múltkutató magatartása mellett azok a 
versek jellemzik kötetét, amelyekben magyar
ságtudatáról vall. Napjaink egyik központi 
vitatémájára Kónyánál természetes és csakis 
egyértelműen adható a pozitív válasz, a Szálló 
magvak című ciklus. Szegénységhez, múlthoz 
való hűsége elválaszthatatlan a magyarság 
iránt érzett hűségétől. Kónya költészetében 
megbonthatatlanul jelen van a népi-nemzeti 
tudat. A hagyományok, az anyanyelv szere- 
tete, a táj és a nép szeretete szétválaszthatatlan 
egységben jelentkezik, már-már néha him- 
nikus vallomásokban.

Harmadik csoportba a magánélet verseit 
tehetnénk. Természetesen ezek is kapcsolód
nak az előbbiekhez: hiszen az önvizsgálat 
legtöbbször a megtett útnak vagy egy szakaszá
nak áttekintése. Közérzete nem választható el 
igen szuggesztíven átélt magyarsághoz tarto
zásától, kora kérdéseiben elfoglalt állás
pontjától. Korszerűségét éppen a „mindent 
átélni” képesség adja. És itt lelhetők meg 
korlátái is: nemzeti költészete kevésbé ki- 
teljesedetten ugyan, de aranyjánosi vonásokat 
mutat. Magatartásában is van egy nehezen 
megmagyarázható, inkább csak érezhető, 
állandóan jelenlevő aranyjánosi. Halk szavú, 
szerény, szemérmes, bölcsen szemlélődő, 
„őszikés” (kissé korán az!) kötet ez.

Idetartoznak azok a magány-versek is, 
amik ha látszólag ellent is mondanak sok
érdeklődésű beállítottságának, de a prófétai
nevelői hevület sokszor hiábavaló erőfeszítései
nek keserűségét tükrözik.

Ezeknek a verseknek (mint minden köteté
nek) fontos csoportját teszik ki az emberi 
tartás, a morál, a hivatás problémáiról szólók.

Nemcsak olvasni — oly szűkös a szó, 
nem Írni csak — az írás elmosódik — 
tanítani a lét megmaradó 
örömeit. . .

( Fáklyaként)

Ez lenne hát az összegezés, az ars poetica? 
Igen, ezt tükrözi költészete, emberi maga
tartásának versbe írt vonásai.

Végül a kötet negyedik és leginkább új 
része, amit egy kis túlzással „új magyar buko- 
likának” nevezhetnék. A természet rajongó 
szeretetéről szóló versek első nyomai az Emlék 
és intelem című (1960) kötetben bukkantak 
fel, és a Hazai táj című kötetében (1961) már 
jobban magukra irányították a figyelmet 
szépségükkel. Most a kibontakozás tanúi 
lehetünk. Talán ezek a versek tükrözik legjob
ban a bölcs szemlélődést, rezignációt, de 
ugyanakkor az élet új, teljességet hordozó 
örömeire nyíló lehetőségek boldog felismerését 
is. A látvány : a környező természet : mókusok, 
fák, madarak és főleg a Balaton. Azonosulásá
ban leli meg önmagát is. A legszebb sorai ilyen 
verseiből mutathatók fel.

Ez a természetben nyugalmat kereső maga
tartás viszont szükségszerűen vonja maga 
után az elszigetelődést a metropolisoktól, 
a modem városi élettől. És ez is adja kora- 
őszikés, vidéki életet igenlő vonásait. Ezek 
mégsem váltanak ki ellenérzést: meggyőznek 
egyfajta választás pozitív lehetőségéről. Egy 
útról, ami szintén járható, és amit egyre 
többen választanak mindenütt a világban.

Az eddigiek azt bizonyítják, hogy a köz
életi költő szerepe nem egyoldalú: ha kilép 
a szűkén értelmezett közéletiségből, és ember
méretűvé formálja a világ gondjait, könnyeb
ben találja meg a helyes kifejezésüket, oldot- 
tabbá, meggyőzőbbé válik.

Régebben közérthetősége, egyszerűsége 
gyakorta járt együtt formai pongyolasággal, 
felszínességgel. Ilyen szempontból már korábbi 
kötete is és a mostani is kimunkált, kiérlelt. 
Még mindig felbukkan azonban a gyeplőt 
odavető, eleresztett bőbeszédűség, ami fel
hígítja sokszor szép sorait. Amit még mindig 
tanulhat, éppen ez: a tömörítés, a vissza
fogottság. Nem elkalandozni, eljátszani a fel
kapott gondolatokkal, szavakkal, hanem ural
kodni rajtuk a mondandó szolgálatában. 
( Magvető, 1969)

Sinka Erzsébet
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1969/12-es számunkban közölt Perneczky Géza Moholy Nagy kerestetik c. cikk illusztrá
ciós anyaga torlódás miatt kimaradt, későbbi közlésre technikai okokból nem vállal
kozhatunk.
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BÉLÁDI MIKLÓS

Illyés Gyula: T iszták
Az albigens eretnekek utolsó ellenállási fészke Montségur vára volt. Ez a kicsiny 
erősség a Pireneusokban fekszik, ezerkétszáz méter magasan, szinte megközelít
hetetlen sziklaszálon. 1243-ban öreg püspökük vezetésével innen vonult kétszáztíz 
eretnek önkéntes máglyahalálba. E maroknyi csoport pusztulásával le is zárul, 
ezen a tájon, az albigensek vagy katárok — tiszták nagy népmozgalma, s együtt vele 
az önálló provencei tartomány története. A francia királlyal szövetkezett pápai 
hatalom erőszakszervezete, az inkvizíció tökéletes munkát végzett. Nemcsak a más 
hiten levőket irtotta ki mind egy szálig; hitrendszerüket, eszméiket is porrá égette: 
szent könyveikből, irataikból hírmondót sem hagyott. Hitelveikről azt tudjuk, amit 
a vádiratok rájuk szórt gyalázkodásaiból kihámozhatunk. A Tiszták ennek a nyom
talanul elsülyedt — kiirtott vagy beolvasztott — mozgalomnak és népnek valódi 
arculatát, mindenekelőtt az etikait kelti életre.

Illyés drámája természetszerűen csak a helyszín és az időpont értelmében hordoz 
vallási elemeket, egyébként nem vallási tartalmú, még közvetve s még tagadóan sem. 
A szembenálló két oldalon, a katonák mellett, ott látjuk ugyan a vallási vezetőket is, 
En Marty katár püspököt, Pierre Amiéi pápai legátust, de az eretnekek és a hivatalos 
egyházhoz tartozók küzdelme kezdettől egy külön jogaihoz fegyverrel is ragaszkodó 
kis nép és a rájuk törő egyesült két hatalom, a királyi és pápai között folyik. Mont- 
ségurben eleinte az erőszakot elutasító tiszták vannak kisebbségben, a többséghez a 
harcoló várkatonaság tartozik. S a pápai legátus kiátkozó szavainak is az ad nyoma- 
tékot, hogy maga mögött tudja a vár alatt tanyázó keresztes hadak túlerejét. Egy kis 
nép, saját kultúrájához és erkölcséhez ragaszkodó kevesek léte forog kockán, s ez a 
drámai tét: ellenállni vagy elpusztulni.

A drámaíró Illyést nem az egyéniség helyzete, gondja foglalkoztatja. Minden 
drámájában közösség: csoport, nép, nemzet kerül válaszúira, döntésre kényszerítő 
helyzetbe vagy épp végveszedelembe. E gondolat vázán teljes drámai életműve el
helyezhető. A Tiszták azáltal válik ki mégis a drámák sorából, hogy az előbbieknél 
sűrítettebb és végletesebb fogalmazásban beszél a történelem tanulmányozásának 
írói tapasztalatairól. Egyik dráma sem zárul ilyen lehangolóan sötét következtetéssel: 
a legjobb ügyet, a legszebb eszmét is el lehet pusztítani — árulással, erőszakkal, 
fegyverrel. Hiába előzte meg korát Provence tartomány, lehetett irodalma és erkölcse 
a franciánál, olasznál gazdagabb, a rázúduló hatalmak elsöpörték a virágzó életű 
közösséget. Jámbor hiedelem az igaz eszme önfenntartó, önmagát megőrző erejében 
bizakodni.

Amint az nyilvánvaló, hogy a Tiszták elsősorban nem eretnekek és egyházhoz 
tartozók konfliktusát vagy feudális és antifeudális erők kosztümös történetét viszi 
színpadra, éppúgy az is magától értetődő, hogy Illyés korunk viszonyaira is értel
mezhető drámát alkotott. („A történelmi drámákban mindig két korszak egyesül. 
Amelyről szólnak és amelyekhez szólnak” — írja összegyűjtött drámái előszavában.) 
A 20. századot, alapul véve a fasiszta embermészárlást, a hirosimai atompusztítást, 
úgy is szokták ábrázolni, hogy előidézője az emberi, nemzeti együttélési normák 
katasztrofális elértéktelenedésének. A világ minden tájáról sorolhatók a példák, a 1
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nemzeti megkülönböztetés, a szegregáció, sőt genocídium esetei. Ez a világhelyzet 
a Tiszták szemléleti borúlátásának tényszerű kiváltó oka. Ehhez társul még Illyés 
egész életművét átszövő aggodalma egyes csoportok, felekezetek, népek sorsáról, 
jövőjéről, amely az utóbbi időkben nemhogy csillapodott volna, inkább erősödött, 
elmélyült. Nem egy cikkéből, nyilatkozatából ismerjük idevágó megfigyeléseit, gon
dolatait. Századunk történelmének alakulásai arról győzték meg, hogy a gyöngébb 
közösségek akár napjainkban is a fenyegetettség helyzetébe kerülhetnek, mert a 19. 
század nagy világjavító tervei ellenére a nemzetek közötti gyűlölködés nem szűnt 
meg mintegy párhuzamosan a civilizációs haladással. Hol itt, hol ott lobban föl 
újra, modern ragályként pusztítva: hozzátartozik a kor jellegéhez.

Illyés kisnép-féltő aggodalmát pesszimistának szokás nevezni. Pesszimista-e 
ez a mű, amelyet épp a pesszimizmus elviselhetetlensége fakaszt? Amikor a ború
látás véglegesnek, abszolútnak látszik, saját logikáját követve, önnön tagadásába 
csap át. Illyés a megoldást, kiutat kereső művészek sorába tartozik. Pesszimista 
hangoltságúnak tetsző műveiben is pozitív megoldások után kutat. Megérti, sőt 
méltányolja Kafkát vagy Beckettet, de az emberi kiúttalansággal, a félelem lidér- 
cével, a tárgyatlan szorongással, semmivé válással szemben „az emberiség nagy 
összefogó jó-erőit” keresi. Ezért antipólusa a lét semmivé válását minden drá- 
maiság nélkül mozdulatlan véglegességgel ábrázoló művészetnek. Drámáit — 
a legnagyobb közönségű, tehát leghatékonyabb műfajt — nem arra szánja, hogy 
csupán a 20. századi tudatváltozások dokumentumait hagyományozzák át az utó
korra. Figyelmeztető, változást elindító, cselekvést sugalmazó szerepüket tartja lénye
gesnek. Van-e hatása és mennyi az irodalomnak a mai emberre, a társadalom 
alakulására — kötetnyi tanulmánnyal lehetne csak kibogozni a kérdést. Illyés maga 
is nemegyszer vágott neki e problémarengetegnek, következtetései néha kedvezőt
lenek, írói mivoltát ezek a belátások mégsem érintik. írással cselekvő részt vállalni 
egy közösség életében, az emberiesség eszméinek jegyében — ez ma hősiesebb és 
életigenlőbb vállalkozás mint húsz-harminc esztendővel ezelőtt. Némely oldalról 
ez a feladatvállalás romantikusnak vagy idealista utópia-kergetésnek látszik. De 
Illyés nem azon az áron akar korszerű lenni, hogy a hagyományból ma is haszno- 
síthatót elveti.

A drámai eszme magva Perella Rajmond alakjában sűrűsödik. Ő az, aki a pápai 
legátussal az emberiesség nevében próbálna szót érteni, türelemre intve a várkatonák 
forrófejű parancsnokát, s majd ő lesz az, aki legkövetkezetesebben és legmesszebbre 
látón vezeti, amikor már mást nem tehet, a várbeliek küzdelmét. Erélyében és erkölcsi 
emelkedettségében a provenceiak emberibb világa ölt alakot, a várat védelmezve 
egy kis közösség külön létének jogosságát is oltalmazza. Buknia kell és ugyanúgy 
m arad magára, mint a Kegyenc Maximusa. A két darab között nemcsak ez a távoli 
hasonlóság fedezhető föl: a főhőst körülvevő alakok elrendezése is szimmetriát 
mutat. A Tisztákból Perella Rajmond családja: Corba, a felesége, Azalnis, a lányuk 
és Mirepoix, a vejük a Kegyenc Júliájának, Palladiusának és Fulgentiusának felel 
meg, a drámában betöltött szerep elosztása szerint. A szereplőknek ez az elrendezése 
nem a véletlen műve. Jele annak az újszerű drámai szerkesztésmódnak, amely a 
magyar történelmet színpadra állító drámasorozatot (Ozorai példa, Fáklyaláng, 
Dózsa, Különc) a Kegy en elől és a Tisztáktól elválasztja. Illyés eltávolodóban van az 
epikus szövésű, sok elbeszélő elemmel, epizóddal, nagy monológgal építkező drámai
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formától, az Ozorai példa típusú kompozíciótól. De nem az allegorizáló parabola 
felé tájékozódik, ebben nem követi a legújabb magyar dráma kísérletét, hanem az 
elemző történelmi tragédia új válfajával próbálkozik. Ennek a drámatípusnak is a 
gondolati ív: eszmék érvelése és párbaja az összetartó eleme, kötőanyaga; a törté
nelmi szituációban korunkra is érvényes etikai magatartásformák összeütközése 
játszódik le. Illyés nem tételeket ad szereplői szájába, alakjai nem eszmék szócsövei, 
a végkifejlet felé tartó cselekménynek legújabb darabjaiban is jelentéssel teli szerepet 
kölcsönöz. Szereplői a szó régi értelmében hősök, ami a többi között azt is jelenti, 
hogy a történelem kínálta helyzetben végigjárják a maguk útját: nem mozdulatlan 
szobrok, a jó vagy a rossz megtestesítői, változó-alakuló egyéniségek, a drámai 
zárórészre elaljasodnak vagy felmagasztosulnak. A hősöknek ez a belső etikai moz
gása fejezi ki egyszersmind az általános érdekű gondolatot, a történelmi tapasztalatok 
intelembe foglalását. Ezért is nyilvánvaló, hogy ennek a drámatípusnak egyetlen 
kiemelkedő hőse van (Maximus Petronius, Perella Rajmond), s nemcsak a hozzá 
közelállók, egy hiten levők, de a másik oldalhoz tartozók is csupán mellékszereplők. 
A főhős sorsának felvonásról-felvonásra alakuló története a drámai gondolat lé
nyegét sűríti magába. A Kegyeire Maximusa azt, hogy meddig szolgálhat zsarnokot 
becsületes szándékú államférfi s hol húzódik a határ, melyen átlépve a jó  szándékú 
szolgálat is erkölcstelenné válik. Maximusnak az a tragédiája, hogy széles látókörű 
államférfi létére sem vette figyelembe: a közérdeket sem lehet jól szolgálni a személyes 
erkölcsi tartás sérelmére; mert épp ezáltal, miközben jó ügyért áldozta magát, esz
közzé vált, és másokat is eszközzé süllyesztett.

Perella Rajmond útja épp ellenkező irányba, nem belső emberi összeomláshoz vezet, 
eszméihez következetesen ragaszkodik, a köz szolgálata őt nem bemocskolja, hanem 
fölemeli. De ugyanúgy egyedül marad, mint Maximus, erkölcsi győztesként ugyan, 
de elbukottan a túlerővel szemben. Csakhogy ezt az elbukást belső kudarc is motivál
ja. Perella Rajmond megérti az albigensek őskeresztény aszkétizmusát, harcukban 
szívvel-lélekkel támogatja őket, mégis másik világot a provencei életöröm emberies
ségét, szabad szellemét képviseli. Szövetségese a tisztáknak, de hitelveikben nem azo
nosul velük. Leánya, Azalnis, és lányának szerelme, Gérard, a provenceiakhoz pár
toló francia lovag ugyanezt a felszabadultan életigenlő erkölcsöt vallja magáénak. 
Corba, a felesége, a pápai legátus egykori szeretője, épp ellenkezőleg, a testi szen
vedélyeket elítéli, vezeklésképpen megtér az albigensekhez, magára hagyja a kinti 
szövetségesektől is magára hagyott várparancsnokot.

E drámatípus talán legkényesebb pontja, hogyan sikerül a történelmi helyzetből 
és a személyes sorsok motívumaiból származó tragikus elemek szerves egységbe 
fűzése. A köz- és magánérdekű jelenetek ritmusosan hullámzó fölépítése már a 
Kegyeire szerkezetét is meghatározta, — a Tiszták kompozíciója is ennek a ritmusnak 
a vonalán bontakozik ki. Illyés minden előző drámájánál szervesebb egységben. 
Ezért is tekinthetjük a Tisztákat legdrámaibb drámájának.

Dobai Vilmos rendezése emlékezetes, maradandó élményt nyújtott a pécsi Nem
zeti Színházban. Munkájában a gondolati ív csomópontjait hangsúlyozta, s csak 
egy-két alkalommal tett engedményt a látványos hatások kedvéért — talán a 
színészi alkatokhoz is igazodva. A darab eszmei középponti hőse megformálójának, 
Bánffy Györgynek köszönhetően a színpadi világban is valóságos középponti hőssé 
vált. Ő a darab lelke, mozgatója. Mellette Orbán Tibor (Mirepoix Péter), ifj. Kőmives
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Sándor (En Marty), Győry Emil (Gérard) és Karikás Péter (Olivier) játszott darab
hoz illő fölfogásban. A zene (Szokolay Sándor), a díszlet (Vata Emil) és a jelmez 
(Vágó Nelly) tartalmas összhangot talált a darabbal és a rendezői koncepcióval.

A  pécsi Nemzeti Színház szép előadása, lelkes munkája után egy kívánságunk 
lehet: láthassuk a Tisztákat minél hamarabb budapesti színpadon.

M A R T I N K Ó  A N D R Á S

A s tílu s  s z ü le té s e  é s  é le te
(Vázlat)

A „Vázlat” alcím nem ígéret, inkább mentség. Nem a jövő felé mutat, azt ígérve » 
hogy elmondandómat egyszer majd teljesebb, megalapozottabb, korszerűbb formá
ban fogom kidolgozni. Egy évek óta — Arannyal szólva — „félbe-szerbe” maradt 
dolgozat ez, melynek egyedüli érdeme az lenne, ha valakit felingerelne arra, hogy 
megcáfolja, és kifejtse az igazat.

*

Az emberi alkotás azáltal válik művészi alkotássá, műalkotássá, hogy van stílusa. 
Nem mindennek van stílusa, ami szép (ill. ami a szép érzését kelti bennünk). Egy 
táj, a csillagos ég, egy fa, egy felhő, egy női arc stb. lehet szép, még sincs stílusa. 
A stílus tehát csak az ember alkotásához kapcsolódhatik, sőt minden esetben kapcso
lódik is. Azaz minden emberi alkotásnak van stílusa, feltéve, ha . . .  Itt azonban előbb 
arról kell szólni, hogyan keletkezik és mi a stílus.

Sőt még előbb arról, mi a művészi alkotás. A teljesség leghalványabb igénye 
nélkül — s csak végső célunkat: a stílus megragadását tartva szem előtt — meg
említek néhány kritériumot. Minden művészi alkotás egy cél, funkció szolgálatában 
végzett válogatás, választás eredménye. Az egzakt természettudományok terén a 
válogatás-választás lehetősége minimális vagy nulla, a társadalomtudományok 
terén már jóval nagyobb a lehetőség, közelebb is állnak a művészetekhez, olykor 
á t is váltanak bele (pl. történettudomány, irodalomtudomány, filozófia stb.). Itt van 
a mostanában sokat vitatott „pluralizmus” szükségszerű gyökere. (Ahol lehetőség 
van a válogatásra, ott egyénenként szükségszerűen más lesz a kiválasztás kritériuma 
és a választás eredménye.) Csak ennek a kizáró és korlátozó alapelvnek állandó szem 
előtt tartásával térhetünk át a műalkotás következő jegyére: hogy ti. minden műalko
tás információ, illetőleg információk rendszere, a külső és belső valóságanyagnak 
egy válogatással járó egyéni alkotófolyamatban való sajátos: művészi organizációja, 
majd ennek anyagi megjelenítése — realizációja — és közlése. Ez a cél szolgálatába 
állított, válogatást igénylő, egyéni organizálás a tudatban megy végbe: már kifeje
zése is és még inkább közlése csakis jelek, jelrendszer segítségével történhetik. Min
den jelrendszer lényege pedig az, hogy „jelek”-ből, jelzésekből, szimbólumokból 
áll, azaz olyasmikből, amik helyettesítenek, képviselnek, „jelentenek”, mondanak,
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kifejeznek valamit, ami — pusztán anyagi valóságukban véve — nem ők. De a jel
forma és jeltartalom kapcsolata, asszociációja nem önkényes; egyszer valamely egye
temes, emberi, nemzeti kollektív megegyezésen, megszokáson, beidegzettségen, más
kor éppen valóságos, pszichofizikai, idegélettani, ok-okozati törvényszerűségen, meg
felelésen nyugszik. A jel lényegéhez tartozik végül, hogy formai, formális, azaz 
fizikailag felfogható formában és forma által nyilvánul meg, realizálódik.

A művészi információ a művészi je l (jelrendszer) által megy végbe. Maga a művé
szeti, artisztikus jelrendszer azonban még nem stílus; a jel az egész információt 
szervezi, tartalmazza, hordozza, fejezi ki, közli, — a kettő azonosítása tehát a stílus 
és műalkotás vagy legalábbis a stílus és forma azonosítását jelentené. Bár a stílus 
kétségkívül formai természetű: formai elemek rendszere, mindenestül mégsem azonos 
a formával. Az esztétikai érzékelésben és értékelésben a stílus ugyan sokszor magá
hoz vonja a forma egész mondanivalóját, már-már egybeesik vele, amikor is a stílus 
általában mint az adott jelrendszer művészi kiformálásának, felhasználásának sajá
tos módja áll előttünk. Például a képzőművészetben vagy a táncművészeiben: a 
forma  bontás is ítf/i/íefifektusként jelentkezik. Egyszer, régen, az elemi nyelvi stílus
mozzanat — a stilisztikum — eredetét kutatva, rámutattam már, hogy a nyelvi 
jelben a stilisztikum mint (egy célfunkció és választás jegyében történő) elmozdulás, 
viszonyítás és viszonyulás révén keletkezett többlet, a rendszertől elkülönítő, egyedi
leg megkülönböztető sajátosság jelentkezik. A művészeti jel esetében is azt mond
hatjuk: a stílus az információban folyó mozgások, viszonyulások eredményeként 
mindenkor jelentkező sajátos, lényegi, formai többlet, elkülönítő, megkülönböztető 
külső sajátság, illetőleg az ezekből alakult formai rendszer. . .  Nincs tehát stílus 
sem jelrendszer nélkül — melyben a mozgás történik —, sem más stílusok nélkül, 
melyekhez viszonyítani lehet.

Röviden ki kell térni a lényegi, formai és külső jelzők értelmezésére. Az első azt 
jelenti, hogy a stílus nem dekoráció, nem esetleges, szervetlen dísz a jelformán, 
hanem annak szükségszerű és szerves része. — A stílus formai többlet: azt jelenti 
ez, hogy a stílusban, mint a jel egyik tartozékában, nincs semmi, ami nem a forma része 
lenne. — Végül a harmadik jelző : a külső. A stílusnak ez az attribútuma azt jelenti, 
hogy nem tartozik a stílushoz a specifikus érzékelés — látás, hallás — számára 
közvetlenül nem adott mozzanat, például az alkotás valamely rejtett szervezeti 
adottsága (mondjuk: egy építmény belső statikai megoldása), vagy hogy egy hangot, 
hangsort a zeneeszköz milyen rejtett erénye révén állítanak elő stb.

*

Térjünk már most rá tulajdonképpeni mondanivalónkra. A jel életét akarjuk vizs
gálni stílusteremtő működésében, azt, hogy a stílus hogyan származik a művészi 
jel (rendszer) funkcionálásából. Előbb tehát meg kell néznünk: mik a feltételei s 
követelményei a jel létrejöttének és funkcionálásának. Mert ha a jel formai is, léte, 
funkciója és funkcionálása olyan nem formai tényezőkkel kapcsolódik egybe, melyek
től elszakítva egyszerűen — nincs többé jel. A jel lényegi mivoltát így meg sem ért
hetjük tőle látszólag idegen tényezők számbavétele nélkül. A jel informatív és stílus
funkcióját nem önmagában s nem önmagáért végzi, hanem szervesen feltételezve, 
meghatározva számos más olyan tényezőtől, melyek részei a jelnek. (De a levegő, 
a szabad víz, a táplálék sem része az emberi testnek, nélkülük élet mégsem lehet.)
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E vizsgálódásunkban mint legbonyolultabb, legdifferenciáltabb jelrendszer: a nyelv 
s elemi jelformája : a nyelvi je l  lehet részben kiindulási, részben állandó összehasonlí
tási alapunk. A nyelvijeinek lehetséges egy olyan modelljét megszerkeszteni, melynek 
alapján érthetővé válik minden fajta nyelvi stilisztikum létrejötte, lehetséges a számba 
veendő tényezőknek viszonylag kis számra való redukálása s ugyanakkor teljessége. 
A nyelvi jel (rendszer) és művészi jel (rendszer) azonban — az információelméletből 
nézve — olyan lényegi strukturális rokonságot mutat, hogy erőszakoltság nélkül 
lehet a nyelvi jel helyébe a művészi jelet állítani, s ugyanazzal a reménnyel ti., hogy 
sikerül a stílus problematikáját is úgy elhatárolni, a stíluskomponensek számát 
véges értékben úgy megállapítani, hogy közben a teljesség igényének is eleget teszünk.

I.

1. Minden művészeti jel létesülésének, működésének, következésképpen a stílusnak 
is első feltétele: a művészet anyaga és az anyag nyújtotta jelrendszer lehetősége. 
A  stílust primordiálisan meghatározhatja már az is, hogy az adott művészet anyaga 
a nyelvi rendszer, a kő, a festék, az emberi és természeti hang, az emberi (és állati) 
mozdulatok stb. Köztük, mint láthatjuk, vannak természeti anyagok és már a tár
sadalmi ember által létrehozott — de még nem művészi funkciójú! — jelrendszerek. 
Ez utóbbiak közt — mint említettem — a legdifferenciáltabb a nyelv. Az ember 
azonban más anyagban is fölfedezett vagy létrehozott információs jelrendszereket, 
ha ezek nem is olyan gazdagok, differenciáltak, mint a nyelv. Itt vannak például a 
mozdulatművészetek : az alapanyag itt az egyes emberi mozdulatokhoz idegélettani 
alapon hozzákapcsolódott asszociációk, reakciók, de van már bennük társadalmi 
konvenció s kollektív beidegzettség is (például bólintás, fejrázás, megadást, tehetet
lenséget „jelentő” gesztusok stb.). Ez a jelrendszer még inkább jelzés- vagy szimbó
lumszerű: nem jelentéseket, gondolati tartalmakat közöl, hanem gondolati kategó
riákra csak ritkán lefordítható elemezetlen lelki tartalmakat. A zene alapanyaga rokon 
ezzel : az emberi és természeti hangok fizikai ingerekkel és érzékietekkel asszociálód- 
nak, s ezáltal először egy jelzés- és szimbólumszerű kezdetleges jelrendszer alakul ki, 
melyen már megfigyelhető az emberi formáltság és választás is. A képzőművészetek 
alapanyaga önmagában nem rendszer, de a színekhez, vonalakhoz, formákhoz 
ugyancsak asszociálódik (részben biofizikai, pszichofizikai alapon) bizonyos ingér
és érzetrendszer. Még fontosabb, hogy a vonalakat és színeket úgy lehet organizálni, 
hogy valamely tartalom kifejezésére legyen alkalmas: ez legkezdetlegesebb fokon 
az azonosítást teszi lehetővé, azonosítást valami mással, mint ami ő : azaz tud valami 
„nem-ő”-t közölni, márpedig ez minden jel lényege.

Persze az információs alap még nem művészet — a nyelv sem az —, de az alap
elemek határozott célú kapcsolatának, egybeszerkesztésének s gazdagításának, fej
lesztésének (azaz már a művészetnek) elemi lehetó'ségeit és módozatait döntő módon 
meghatározza. És ezzel meghatározza az információtöbbletnek — a stílusnak — az 
egyes művészetekre jellemző természetes lehetőségeit és korlátáit. Erre az anyagra 
rakódik le, s ennek az anyagnak alakítása, organizációja, kiképzése, kiválasztása, 
csoportosítása, új kapcsolatokba hozása során, új funkciók, új jelentések beiktatásá
val termelődik az a többlet, amit mi mint stílust ismerünk fel.

2. Egy másik, az előbbivel szorosan összefüggő, a stílust befolyásoló, olykor sok
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tekintetben meghatározó tényező : a kornak általános s a művészetnek sajátos korabeli 
technikája. E téren inkább a képzőművészetek, az iparművészet, építőművészet s a 
zeneművészet kínálkoznak szemléltető anyagul. A kő, a fa, az agyag, a fémek meg
munkálásának eszközei s technikája, új festékek, égetési, korongolási, öntési eljárá
sok, új építőanyagok (tégla, acél, vasbeton, panel) megannyi lehetőség új formanyelv 
s vele új stílusok teremtésére. Úgyannyira, hogy a szakemberek csupán e szempont 
alapján is felismernek bizonyos stílusirányokat. De a zenében is: sokszor a zene
eszközök fejlődése hoz létre nem csupán új formakészletet, hanem új alapanyagot, 
új hangokat, új hangkombináció-lehetőségeket. (Nem véletlenül történnek kísérletek 
arra, hogy egy-egy kor zenéjét a kor zeneeszközeivel adják elő.) Kevésbé szembeötlő 
az információtechnika és stílus kapcsolata a táncművészet terén, de azért a lehetősé
gek itt sem lezártak : az emberi mozdulatok jelrendszere is gyarapodik például még 
napjainkban is az atletikus tapasztalatok vagy az állati és gépi mozgások elsajátítá
sával. Nem mindig világos és nem mindig könnyen megragadható a „nyelvtechnika” 
adott állapotának és a stílusnak összefüggése a nyelvi művészetekben. Kétségtelen 
azonban, hogy a nyelvi információ technikája kihat a stílusra: például a könyv- 
nyomtatás, de még az írógép is, nem is beszélve a modern hírközlés olyan eszközeiről, 
mint a rádió és a televízió. Például új műfajokat, az új műfajok viszont új stílust is 
hoznak magukkal.

Van azonban egy másik, az egyes művészetekre jellemző, inherens, autonóm, sui 
generis technika is, mely az anyagi és eszköztechnikától függetlenül is, a korábbi 
s meglevő anyag alapján és eszközeivel is új lehetőségeit fedi fel a művészeti infor
mációnak, pl. a perspektíva a festészetben, akkordok a zenében, új formai és díszítő 
elemek az iparművészetben stb. Ez a belső technika a nyelv területére is érvényes: 
az egyes nyelvek fejlődése során egy-egy történeti korszakban az asszociációk, 
átvitelek, jelzők, fordulatok, mondatszerkezetek egy-egy tipikus rendszere jellemző, 
s ez a művészi felhasználás során mint stílus jelentkezik. Egy-egy kor egy-egy művé
szeti ágának belső technikai fejlettségét a stílusvizsgálat során nem lehet mellőzni. 
A „szokványos” , „hagyományos” vagy „újszerű”, „friss” jelzők csak a technika 
lehetőségeinek felmérése alapján lesznek indokoltak és megalapozottak.

3. Harmadik tényezőül ebben a csoportban — említsük meg a külső, természeti, 
fizikai környezetet : a geográfiai, klimatikus tényezőket, a flórát és faunát stb. Ezek
nek a stílusra való közvetlen kihatása csak kevés művészet területén mutatható ki 
kézzelfoghatóan. így az építőművészet terén, mondjuk, nyilvánvaló a cölöpépít
kezés és a fizikai környezet közötti összefüggés vagy a közelben található építő 
anyagok stílusmeghatározó jellege. Egyes zeneeszközök vagy festőanyagok — melyek 
ugyancsak befolyásolják a stílust — előállítása is gyakran a környező faunával, 
flórával vagy ásványi előfordulással áll kapcsolatban; a táncformák is — primitív 
fokon — sokszor kapcsolódnak a környező állat- és növényvilággal. Általánosabban 
s világosabban determináló már ennek a környezetnek élményi tartalma: hogy mit 
ábrázol, mit fejez ki egy-egy táj, környezet művésze. Ez azonban már többszörös 
áttétellel jelentkezik, és más tényezőcsoportokhoz kapcsolódik.

Az imént tárgyalt három tényezőcsoport, ha sok szempontból különbözik is 
egymástól, abban megegyezik, hogy a művészettől függetlenül, a preartisztikus 
— művészi felhasználás előtti — jelrendszerben objektíve adott. Ők alkotják stílus- 
modellünk első szféráját, amit nevezzünk anyagi szférának, s ábrázoljuk így:
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A) Anyagi szféra

1. A művészet anyaga: az adott jelrendszer 
Korabeli általános 2. 3. Fizikai környezet
és sajátos technika

II.

Rokonok e tényezőkkel — de még több szempontból gyökeresen különböznek 
tőlük — stílusmodellünknek azok a tényezői, melyek a következő: a társadalmi 
szférát alkotják.

1. Ide tartoznak mindenekelőtt a társadalmi, gazdasági, művelődési viszonyok s az 
ezekkel kapcsolatos társadalmi tudatformák, ideológiák. Természetesen ezek sem 
közvetlenül hatnak a stílusrendszerekre, hanem sok-sok áttétellel, az egyéni és mű
vészi tükrözés sok-sok módozatán keresztül. Hogy hatnak, az nem vitás, de hogy 
miképpen hatnak: miképpen lesz egy adott társadalom, gazdasági rend, osztályér
dek, gondolati vagy érzelmi élmény kifejezőjévé egy éppen olyan formarendszer és 
stílus, az mindmáig megoldatlan kérdés, noha a marxista stíluselméletnek ez egyik sar
kalatos igénye. Bizonyos azonban, hogy ez a transzpozíció az egyénekben folyik le. A 
gondolattá, érzéssé, akarattá, eszmévé, magatartássá, céllá átélt, átalakult külső társa
dalmi valóság a művészeti teremtő és információs ösztön területén igyekszik — az adott 
művészet addigi jelrendszerének átcsoportosításával, átrendezésével, új kapcsolatok 
viszonyításával, sőt új elemi jelek létrehozásával — egy olyan jelrendszert teremteni, 
mely formai-fizikai megjelenítése az említett lelki, élményi tartalmaknak. Ez a folya
m at — adva lévén az objektív társadalmi-gazdasági forma és egy kollektív objektív 
pszichológiai működés — többnyire rokon formai tükrözésben jelentkezik több 
egykorú művésznél is. így jönnek létre a korstílusok. Am az egyöntetűség korántsem 
teljes, s a formai rendszerbe való kódolás sem mindig sikeres, elég általános jelenség 
a keresés, bizonytalanság, kísérletezés is, erre éppen napjaink művészete a legjobb 
példa. Sőt még az sem bizonyos, hogy egy-egy kor társadalmi közérzete, ideológiája 
számára az éppen megteremtett s elfogadott stílusrendszer a legadekvátabb, már-már 
ok-okozati síkon objektív. Sokat olvashattunk és olvashatunk egyes korstílusok és a 
megfelelő történelmi, társadalmi, gazdasági helyzet s ideológia közti már-már oko
zati összefüggésekről. Engem, bevallom, ezek a magyarázatok — sok elgondolkoz
tató s kétségtelen megállapításuk ellenére — sem győztek meg egészen. Véleményem 
szerint túlságosan egyszempontúak ezek a vizsgálódások, nem veszik tekintetbe a 
stílusalakító, olykor egyenesen stílusmeghatározó tényezők egész rendszerét. Az itt 
érintett kérdés fontossága ezáltal persze nem csökken.

2. Az elmondottak alapján nyilvánvalóan ebbe a szférába tartozik az a helyzet, 
melyben egy-egy kor társadalmi, gazdasági, művelődési ideológiája és élményanyaga 
eléggé általánosan elfogadott esztétikai szemléletté: korízléssé, korstílussá minősül 
át. Ide tartoznak persze az egyes korokban kodifikált esztétikai normák: műfajok, 
prozódia, képalkotás, komponálás, harmonizálás, színezés stb., stb. tekintetében. 
Ez a tényezőcsoport már kézzelfoghatóan stílusmeghatározó. De azért aligha fogad
ható el az a felfogás, hogy csak korstílusok vannak, s az egyéni stílus ennek függ-
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vénye. Fordítva még inkább igaz, legalábbis e kérdések szenvedélyes vitatása idején 
valaki helyesen utalt arra, hogy nincs általában — a művektől külön lebegő, ható — 
(kor)stílus, hanem csak egyénekhez, alkotásokhoz kötött, melyből utólag absztrahál- 
juk a korstilus jellemző jegyeit, s arra is, hogy van autonóm, specifikus művészi 
fejlődés is. Hozzátehetjük: vannak más stílusmeghatározó tényezők is, s hozzátehet
jük : nem a korstilus van objektíve adva, hanem egy, a hagyományból s a korabeli 
alkotó tevékenységből született kollektív művészi jelrendszer, mint alap és lehetőség, 
adva van az információösztön s annak művészetenként jellemző eszköztára és techni
kája, melyek révén lehetővé válik az új információtöbblet, az új stílus.

3. A kor gazdasági-társadalmi ideológiájával, továbbá a korízléssel, korstílussal 
rokon determináns tényező a művészetek mindenkori kollektív funkciója. Úgy gondo
lom, a három alapfunkció : a kultikus, a gyakorlati és az esztétikai. Az előbbi determi
nánsoktól elsősorban az különbözteti meg őket, hogy történelmileg sokkal nagyobb 
korszakot ölelnek fel, sőt egyes vonásaikban mindenkor jelen vannak, akkor is, 
amikor egyikük vagy kettőjük uralkodó jellegre tett szert. E funkciók ugyanis közös 
eredetüknél fogva átválthatnak, s át is váltanak egymásba.így valami például prakti
kum vagy esztétikum lesz, ami kezdetben kultikum volt és viszont. Példákat talán 
fölösleges is adni. Már a kezdeteknél is, amikor a kultikus funkció a jellegadó, 
mindenütt ott van a gyakorlati, majd hovatovább az esztétikai funkció is: gondol
junk csak a barlangrajzokra, a kultikus táncra és zenére, varázsmondásra, imákra . . .  
Hasonlóképpen megmarad egy-egy funkció nyoma akkor is, mikor zömmel átadja 
a helyét egy másik egyetemes funkciónak. Az ötvösművészet például végigjárja a 
három fokozatot, de egy kis rész a kultikus és gyakorlati funkcióból ma is van benne, 
ahogy van a szobrászművészetben is és — nem lenne nehéz kimutatni — megvan a 
költészet egyes ágaiban is (nemcsak a vallásos költészetben!). Az irodalomnak az a 
praktikus funkciója, hogy világ-, történelem- és társadalom magyarázatot (tehát 
ismeretet) adjon, még a múlt században is eleven volt: szépirodalmi munkák föld
rajzot, történelmet, filozófiát stb. is adtak — mint tudományt.

Mégis az emberi történelem nagy korszakaiban — művészetenként más és más 
mértékben és ütemben — egyik vagy másik funkció válik uralkodóvá, s ez a körül
mény sok tekintetben meghatározza a formát meg a specifikus formai többletet: 
a stílust is. A román stílusú építkezésnek eredetileg kultikus gyökerű stílusát így 
nagymértékben meghatározza, hogy gyakorlati: védelmi funkciót is be kellett 
töltenie, ahogy az irodalmi stílusok kialakulásában sem hagyható figyelmen kívül 
a társadalom konkrét, gyakorlati igénye, az, hogy — nem esztétikai síkon is — hasson, 
mozgósítson, eszméket, akaratokat közvetítsen. A zeneművészetben a gyakorlati 
cél stílusalakító hatása felfedhető például olyan „műfajokban”, mint toborzó, induló 
vagy éppen a zenének tánckíséretül való felhasználásában. A szobrászat vagy a 
festészet stílusára sem volt közömbös — és ma sem az —, hogy a műalkotás az épí
tészet, illetőleg lakásdíszítés függvénye-e vagy pedig önállósulva kikerült szabadba 
vagy fel a vászonra. Stb., stb. Az emberiség újabb művészettörténetét kétségkívül 
az esztétikai funkció eluralkodása jellemzi, olykor már túlzott kizárólagossággal 
is, noha egyes művészetekben — mint például az építőművészetben a gyakorlati cél 
továbbra is alapvető.

Az említett funkciók — mint a társadalmi ideológia részei — objektíve léteznek, 
stílusalakító, -módosító vagy éppen -teremtő hatásuk úgy realizálódik, mint az előző
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két tényező esetében . . .  Ez a három tényező alkotja tehát a társadalmi szférát, 
melyet hozzáiktatunk stílusmodellünk már meglevő A) szférájához:

B) Társadalmi szféra

1. Gazdaság, művelődés
Korízlés, korstílus 2. 3. Kollektív funkció

III.

A  következő szférát nevezzük egyelőre összefoglalóan: környezetnek. A két első 
tényező a szituáció és a kontextus, illetőleg konfiguráció ’együttszereplés, együtt- 
előfordulás’ meglehetősen azonos jellegű problémákat vet fel, együtt szólunk hát 
róluk.

1. A stílus minőségére, többlet mivoltának természetére objektíve is döntő, hogy 
egy-egy mű a kor többi alkotásaival összevetve milyen környezetben él, hat, funkcio
nál, szűkebben pedig: hogy egyazon műnek elemei milyen más elemek környezeté
ben lépnek fel. Valóban: más a stílus — ha formája a megszólalásig hasonló is —, 
más a tartalma, funkciója, hatása, valeurje a környezettől függően. A neogótika 
például hiába másolja le az eredeti gótika minden stílusjegyét, a kettő mégis két 
külön stílus, ahogy a mai szimbolizmus vagy szürrealizmus sem ugyanaz, mint az 
annak idejéből való. E kérdéscsoportba tartozik általában minden pre-, post- és 
neoirányzat, melyek esetében mindenkor a korbeli műkörnyezet a döntő. Minden 
stílus időhöz, helyhez, környezethez van kötve, e tényezők a stílusélmény kialakításá
nak és átélésének megismételhetetlen föltételeit hordják. Ez azt is jelenti, hogy a stílus
nak van értéke : formai, technikai, funkcionális értéke, és van környezeti értéke is. 
Éppen ez utóbbi figyelmeztet rá, hogy ez az érték korhoz, környezethez, társadalom
hoz kötött. Lehet ugyan egy stílusformát a ma normái alapján is elemezni, a mélyebbre 
tekintő stíluselemzés azonban (a lehetőség határáig persze) mindenkor figyelemmel 
van a kor művészi környezetére. Vergilius vagy Rubens, Monteverdi vagy Le Corbu
sier, egy németalföldi faliszőnyeg vagy egy mükénéi váza az örök szépet is hordhatja, 
teljes stílusértelme azonban csak a környezetben feslik fel. Egy elszigetelt lelet, egy 
nem datálható műtárgy vagy irodalmi mű stiláris leírása vagy éppen értékelése ren
geteg félreértés, tévedés szülője lehet.

Ebben a stílusmeghatározó csoportban még egész sereg körülményről tehetnénk 
említést : egy absztrakt szobornak egy barokk palota előtt más a stílusa, mint egy 
modern építmény előtt, ugyanúgy más egy katonazenekar a hangversenyteremben, 
mint felvonuláskor stb. A művészi élmény ugyanis nem elszigetelt élményt fog fel, 
hanem a környezet belesugárzását is. Persze nem a stílus objektív jelrendszere vál
tozott meg, hanem az élménnyé válás, esztétikai értékelés szubjektív formai együtt
hatója, ez kap a környezettől valami információtöbbletet.

2. Az egyes mű belső formarendszere is „környezet” ; ennek szerepe is fontos. 
Egy romantikus környezetben felcsattanó realisztikus hang más értelmű, mint egy 
egészében realisztikus műben, egy klasszikus harmóniákkal dolgozó zene-, dalműben
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egy „modern” kakofóniának más a stiláris súlya, mint mondjuk egy Bartók-műben. 
Egy absztrakt rász/efmegoldás más értelmű valamely, zömében figuratív képző- 
művészeti alkotásban, mint egy modern absztrakt munkában. Más a többi részlettel 
való érintkezésben, hozzájuk való viszonyában, az egészben elfoglalt helyét tekintve: 
más a kontextusban vagy konfigurációban. Ez is figyelmeztetés, hogy nem szabad 
műrészleteket az adott mű egészétől elszigetelten elemezni. A stílus: rendszer, egyet
len műé is az.

3. A stílussal kapcsolatos esztétikai benyomások, értékelések szempontjából 
nagyon fontos egy harmadik értelmű környezet: a münem- és műfajtuclat. Ez leginkább 
kitapintható az irodalomban: ott minden stíluseljárásnak változik a funkciója, értel
me, értelmezése már aszerint is, hogy például prózai vagy verses műalkotásról van-e 
szó. Ugyanez mondható el arról is, hogy a stílus regény, dráma, eposz, lírai vers, 
szónoki beszéd stb. műfajához kapcsolódva jelenik-e meg. (Legnyilvánvalóbb e 
környezet stílusmeghatározó szerepe a drámában.) Persze e benyomások, az infor
máció stiláris hírértéke koronként, nemzetekként is változnak. Más művészetek 
területéről is lehet persze példát adni: a zenei és képzőművészeti műfajok szerint 
(mondjuk a zenében: szonáta, szimfónia, zenekari mű, opera; a festészetben: tájkép, 
portré, illusztráció, enteriőr stb. szerint) is változik egyazon formai eljárással kap
csolatban a stílus funkciója, értelme, megítélése. Az építőművészeiben műfajnak 
tekinthető az építmény rendeltetéséből adódó sajátos struktúra: pl. lakóház, középü
let, híd, ipari üzem, színház, sportlétesítmény stb., — s így a fent mondottak ezekre 
is érvényesek.

Környezetszféránk ezek után így kapcsolódik az eddigi szférákhoz:

C) Környezeti szféra

1. Szituáció
Kontextus, konfiguráció 2. 3. Műnem- és műfajtudat

IV.

Az eddigi tényezők közös vonása, hogy nem közvetlenül vesznek részt a stílusalakí
tásban, nem stílus teremtő, csupán stílus determináló tényezők, s a stílusteremtés során 
objektíve nem változnak meg. A most következő szférára, tényezőcsoportra elsősor
ban szubjektív mivolta jellemző. Nem abban az értelemben szubjektív, hogy esetle
ges, hogy nem föltétien adott vagy hogy a stílustól függetlenül nem létezik, hanem 
úgy, hogy ez a csoport képviseli az egyéntő\ függő esetenkénti mást: a mozgást az 
adottban, a változást a — viszonylag — változatlanban. Az egyén szférája ez.

1. Központi szerepet játszik benne természetesen a művész egyénisége: pszichéje, 
fizikuma, vérmérséklete, általános vagy pillanatnyi testi-lelki állapota, eszméi, érzései, 
ízlése, egész tudat- és élményvilága. Az anyagi, a társadalmi, a környezeti szféra csak 
az egyénben, az egyén által művészi élményként átélve és jelrendszerbe szervezve 
fejtheti ki determináló hatását. Az egyéni alkotás, teremtés során megy végbe az a 
már emlegetett s áttételeiben jórészt még ismeretlen folyamat, melynek eredménye
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képpen az, ami anyag, technika, ideológia, környezet volt, itt előbb egyéni lelki tar
talom, majd ennek közlésére, kifejezésére alkalmas szervezett forma, információs 
jelrendszer, sőt sajátos formai specifikummal bíró jelrendszer, azaz stílus lesz. A kér
dés persze végeérhetetlenül sokrétű, de az egyéniség kérdése annyira döntő faktor, 
hogy sokszor szinte egymaga is elégséges kulcsot ad a stílussajátságok kibontásához. 
Buflfon óta nagyon sokan hirdetik is, hogy a stílus elsősorban az egyéniség lenyomata. 
Azonban csak erre építeni éppen olyan hiba lenne, mint mellőzni. Mindkét módszer 
egyformán csonkasághoz vezet, különösen, ha az egyént pszichofizikai elszigeteltségé
ben tekintjük, amikor is a stíluskutatás pszichológiává válik. Nálunk azonban, ahol 
az elmúlt két évtizedben az embert sokszor csak társadalmi lénynek, csak közösségi 
eszmék, érzések, célok hordozójának, kifejezőjének, harcosának tekintették, inkább 
azt kell hangsúlyozni : a művész egyén is, fizikailag, pszichikailag, eszmeileg, maga
tartásában mindenki mástól különböző egyén is, aki mindenkor egy mindenki másé
tól különböző információs művészi jelrendszert is teremt és használ. Egyéni stílus 
tehát nemcsak hogy van, hanem objektíve csak az van, a korstílus — absztrakció. 
Nem lehet egy korstílust egyéni s egyedi alkotások elemzése nélkül vizsgálni, leírni, 
rendszerbe foglalni.

2. Bármilyen furcsán hangzik is, az egyén szférában tárgyalom a tartalom és cél 
kérdését is. Ezt azonban furcsának legfeljebb azok találhatják, akik úgy vélik: 
az író korának objektíve adott tartalmait közli csupán. Valójában a művészi alkotás 
tartalma éppúgy az egyénhez is kötött, mint a formája. A stílust sohasem az objektív 
tartalom határozza meg —- amennyiben meghatározza —, hanem a szubjektíve fel
fogott tartalom, a művésznek a kifejezendő-közlendő tartalomhoz való választó 
viszonyulása, a céllal megtöltött tartalom. — Érintsük röviden azt a kérdést : közöm
bös-e a stílus a tartalommal szemben? Az első pillanatban igennel kellene felelnünk, 
hiszen ugyanaz a tartalom a legkülönbözőbb stílusrendszerben megjelenhetik. De 
vajon ugyanaz-e a tartalom? M ár a művészetek szerinti elkülönülés terén is megálla
pítható, hogy bizonyos tartalmak csak egy-egy művészet sajátos formanyelvével 
kapcsolódhatnak. A zeneművészeti, a képzőművészeti, táncművészeti tartalom más 
művészetek formanyelvével nem — vagy csak igen hiányosan — fejezhető ki, noha az 
áttörési kísérletek zene és irodalom vagy például képzőművészet és irodalom viszo
nyában elég sűrűn előfordulnak. Mégis, ha egyrészt hasonló esetekben nem a forma, 
a művészeti ág határozza meg a tartalmat, hanem a tartalom jellege kíván egy bizo
nyos formanyelvet, művészeti ágat, másrészt a forma is alakítólag hat vissza a tar
talomra. Végső soron a művészi alkotás tartalma nem liszt, melyet az „objektív” 
búzából „objektív” technikával a legkülönbözőbb malmokban azonos minőségben 
tudnak előállítani. Az ad hoc tartalom — és más az alkotásban nincs! — már a meg
formálás szándékával s formarendszerében születik, azzal válik alkotássá. Aki alkot, 
se nem tartalom nélküli formát, se nem forma nélküli tartalmat alkot — bár egyes 
irányzatok megpróbálkoztak az egyik tényező kiiktatásával vagy legalábbis mini
mumra csökkentésével.

Nem lehet tehát formai-stiláris elemzést végezni tartalmi elemzés nélkül, de for
dítva sem. Ha elmondom egy írásmű, képzőművészeti vagy zenemű, esetleg éppen egy 
tánc „tartalmát”, jóformán alig tudok meg valamit a mű művészi sajátosságairól, 
és viszont, ha a legaprólékosabban leírom is a mű információs formarendszerét 
—■ megint csak ábrákat, képleteket, statisztikát, diagrammokat kapok anélkül, hogy
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a mű értelméhez sokkal közelebb kerülnék. Mégis ma nálunk elsősorban a formai- 
stiláris elemzés igényét hangsúlyoznám, ezen a téren inkább le van maradva minden 
szintű oktatásunk, elméletünk, stilisztikánk, esztétikánk.

3. A szubjektív szférának talán leginkább determináns eleme a cél. A célok sok
féleségére itt még csak utalni sem lehet, legfontosabbjai mégis: az önkifejezés, a 
világról, a társadalomról, az emberről alkotott egyéni élmény kifejezése, aztán az 
ábrázoló, festő szándék, majd meg a hatni akarás : érzelmi megindítás, akarati moz
gósítás, értelmi meggyőzés, az ember, a társadalom formálása stb., stb. Persze rend
szerint többféle cél is érvényesül egy időben, s ezek általában ölelkeznek, egymást 
erősítik, színezik, de sokszor gátolják is. Számunkra azonban most elég annak 
hangsúlyozása, hogy a cél mindenkor rendező elvként jelentkezik a jeleszközök 
megválasztásában. Másféle eszközökhöz nyúl, aki egy röpke dalban akarja kifejezni 
egy futó hangulatát, mint aki egy megrázó történelmi élményt akar kifejezni-ábrá- 
zolni. Máshoz, aki tengerparti villát, mint aki állomásépületet akar tervezni. Máshoz, 
aki egy táj, csendélet esztétikumát akarja közölni, mint aki a meggyötört, megalázott 
emberséget akarja elénk állítani. A cél vagy más szóval: a szubjektív funkció vizsgá
lata, felderítése tehát minden stílusvizsgálat elengedhetetlen feltétele.

A cél függvénye a művész közönségeszménye is. Van művész, aki már eleve egy 
szűk, arisztokratikus, vájt fülű és bonyolult látású közönség számára alkot, ismét 
másik elsősorban az értelmiség megértésére számít, ahogy van, akit az ún. széles 
közönség kegye vonz. Csak olyan művész nincs, akiben — akár öntudatlanul is — 
ne élne valamely közönségigény és -eszmény. Ez is választással, célkitűzéssel jár: 
együtt jár az információs jelrendszer eszközei közt való válogatással, következéskép
pen a stílus sajátos formálásával. így kerül bele — szükségszerűen — a stílusvizsgá
latba az író által szem előtt tartott közönség kérdése .Mindez korántsem jelenti azt, 
hogy írói cél, közönségeszmény és a stílusformálás eredménye mindenkor harmóniá
val végződik, sőt a kettő diszparitása, inadekvátsága sokszor a legjobban letapogat
ható és legkiugróbb jegye a stílusnak.

E három utolsó tényezővel számbavételünk teljessé vált:

D) Egyéni szféra

1. A művész egyénisége 
Tartalom 2. 3. Cél, közönségigény

*

A stílust befolyásoló vagy meghatározó tényezőkről szóltunk, a stílus ezek eredmé
nyeként, ezek felhasználása, élményesítése, ezek egybehatásaként, belső dialektikus 
mozgásaként jön létre. A stíluskutatás célja és értelme, véleményem szerint, annak 
vizsgálata : hogyan válnak ezek a tényezők stílussá. Ha pedig most, korábbi megjegy
zésünkhöz visszatérve, arra a kérdésre akarunk felelni: véges, elhatárolható-e a 
stíluskutatás problematikája, azt mondhatjuk: igen is meg nem is. Definíciószerűen 
és ábraszerűen elhatárolható, valójában azonban olyan sokrétű, annyira átfolyik 
más diszciplínákba, hogy a stílusvizsgálat érinti úgyszólván az egész emberi művelő
dés, főleg pedig az emberről szóló tudomány egészét. És bármennyire leszűkítjük 
is az érintett területek bevonását, világos, hogy a megbízható, komplex stílusvizsgálat
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nem szorítkozhatik elszigetelt mozzanatokra s elszigetelt szempontokra. A négy 
szféra közül önmagában egyik sem vezethet el a teljes stílus feltárásához, noha alkalom
szerűen persze nagyobb hangsúly vetődhetik egyikükre vagy másikukra.

Mindez a genezis, az eredet, a magyarázat problémáját érinti, és nem a stílus 
leírásáét. A stílus — mint mondottuk — formai természetű. Az elemzett tényezők 
stílussá válásuk során formai kategóriákká transzformálódnak vagy formai természetű 
esztétikai értékítéletekben érvényesítik hatásukat. Következésképpen a stílus leírása, 
jellemzése már formai kategóriákkal kell hogy történjék; nem történhetik például 
társadalmi, eszmetörténeti vagy lélektani stb. kategóriákkal. A stíluskutatásnak végül 
is formai értelmű megállapításokra kell eljutnia. Ahogy abból is kell kiindulnia! 
Mindenekelőtt ismernie kell az illető művészetre jellemző kifejező-ábrázoló: művészi 
informatív jelrendszert, majd az elemzett tényezők hatásával, befolyásával, determi
náló szerepének vizsgálatával kimutatnia: egy-egy adott művész vagy korszak milyen 
változást idézett elő, milyen válogatást végzett, milyen új megoldásokat hozott 
ebben a jelrendszerben, s végül: leírni, jellemezni az új jelrendszert, az új stílust. 
De — ismételjük — az elemzett tényezők szerepének vizsgálatával együtt. A kutatás 
módszere nem lehet tehát pusztán leíró : a stílus teljes megértéséhez és magyarázatához 
nélkülözhetetlen az érintett tényezők, a genetikus összetevők figyelembevétele. A gépi 
stíluselemzés itt ütközik lebírhatatlan akadályokba: ti. csak a formát tudja 
— úgy ahogy — regisztrálni, leválasztani, osztályozni, esetleg általánosítani is, de 
semmit sem tud megindokolni s összefüggésbe hozni. Az igényes stílusvizsgálatnak 
többé-kevésbé végig kell járnia ábránkat, a stílus magyarázatát és értékelését is el kell 
végeznie, hiszen a stíluskutatás nem öncél, általa az egész műhöz, illetve egy korízlés 
egész terméséhez, annak teljesebb megértéséhez kell eljutnia.

*

De hogyan, mire ügyelve lehet végigjárni az ábrát? A legfontosabb tudnivaló e 
vonatkozásban az, hogy a stílus dialektikus mozgás és kölcsönhatás eredménye. 
A stílus mint információ nem statikus képlet, hanem állandó változás, formálódás, 
folyamat, melyet csak ezek szem előtt tartásával lehet megérteni, feltárni, s végül 
leírni. A stíluskutatás nagyobb s nehezebb része a stílus eme dialektikájának kibon
tása, akár egyetlen műről, akár egy életműről vagy korstílusról van szó. E mozgás és 
kölcsönhatás minden részletére itt már csak azért sem térhetünk ki, mert mindegyik 
tényező mindegyik tényezővel kölcsönhatásban van, az egyes szférákon belül is 
s azokon kívül is ; a szférák is, a szférák tényezői is, így több tucat viszonyt kellene 
megvizsgálnunk. E kölcsönhatások természetesen művészetenként is más és más 
viszonyokat mutatnak fel, de eléggé jellemző csoportosulásban, művészetek szerint.

Az első és leglényegesebb mozgásforma éppen a tényezőknek koronkénti, egyénen
ként, művenként, műfajonként stb. való sajátos egybetársulása, illetőleg egy-két 
tényezőnek szembeszökő előtérbe kerülése révén jön létre. A mozgás és kölcsönhatás 
összetevői folyton át- meg átrendeződnek : egyszer a művészet anyaga válik erősebben 
determinálóvá (például a modern építészetben vagy a nyelvújítás anyaga a XIX. 
század első felében), máskor a kor társadalmi igényei s ideológiája emel központi 
szerepűvé valamely stíluselvet (mondjuk : az egyszerűség elvét Petőfi és Arany demok
ratizmusa), aztán megint a művész személyes, egyéni körülményei, pszichológiai 
beállítottsága (mint például Proust vagy Csontváry esetében). Annyira szoros ez a
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kölcsönhatás s az azt jelző mozgás, hogy a stílusvizsgálat — elvben — bármely 
tényezővel elkezdhető, a komplex vizsgálatnak szükségszerűen el kell jutnia a többi 
tényező felismeréséhez és számbavételéhez. Objektív értéksort is nehéz lenne a 
tényezők közt felállítani, noha — mint az előzőkben már kitértem rá — az egyes 
stíluskutató módszereket éppen az jellemzi, hogy egyik vagy másik tényezőt a többi 
fölé emelve abszolutizálnak, olykor fetisizálnak. Egyik módszer megragad a művészi 
jelrendszer formai vizsgálatánál (vö. nyelvi stilisztika az irodalomtudományban), 
másik a technikát emeli ki, ismét másik a társadalomszféra kizárólagosságát hang
súlyozza, de nem kevésbé makacs irányzat az sem, mely mindent az alkotó személyi
ségéből igyekszik levezetni. Mindez nem jelenti azt, hogy egy-egy mű, életmű vagy 
művész, akár korstílus esetében nem lehet kimutatni, hogy esetükben a tényezők 
egyike vagy másika kiugróan érvényesül (teljesen egyforma mértékben a tényezők 
úgyszólván sohasem fejtik ki determináló funkciójukat), de akkor ennek a stílus
magyarázatban is jelentkeznie kell. Egyetlen tényezőre redukálni a magyarázatot 
azonban még ekkor sem lehet, mert képtelenség, hogy a többi tényezőnek is ne legyen 
— mégoly csökkentett — szerepe is.

A felmerülő viszonyok, hatások, összefüggések, mozgások közül a legproblematiku- 
sabbak az anyag és társadalom meg az egyén szférák köztiek. A felelet leghalványabb 
igénye nélkül, csak mint vizsgálandó problémáról szólok itt ezekről a kérdésekről: 
mint a stíluskutatás feladatairól s nem mint eredményeiről. Hozzátéve: mindeme kér
déseket csak még bonyolítja, hogy a hatás útja visszafelé is vezet, bár művészeten
ként más és más mértékben és jellegben. A képzőművészetben pl. a társadalom és 
egyén szféra úgy hat vissza a művészet anyagára, hogy a collage stílusképzés során 
a hagyományos anyagok helyébe üvegcserepet, drótot, fémdarabokat stb. alkalmaz
nak. Az irodalmi művészetben az új stílus — mint egyéni és társadalmi produktum — 
új anyagot is teremt (szavakat, szókapcsolatokat, új nyelvi asszociációkat stb.). 
Máskor az anyag változása, felgazdagodása, új virtuális lehetőségek megléte befolyá
solhatja az alkotó egyént, a társadalmi ízlést stb. is.

így vehetném sorra az ábra tényezőit, vizsgálhatnám, ahogy a stíluskutatás során 
alkalmakként vizsgálni is kell — többek között gazdasági alap és korstílus, kör
nyezet és funkció, cél és technika, cél és anyag, tartalom és technika, tartalom és 
egyéniség stb., stb. kölcsönhatásait. E vonatkozásban a modell minden tényezőjét 
párosíthatnám bármelyik más és az összes többi tényezővel. Ezúttal rövid példának 
kiemelném az objektív és szubjektív, kollektív és egyéni dialektikáját. Minden művészet 
kollektív is meg egyéni is; egy kollektív jelrendszer egyéni kombinációja, átcsopor
tosítása, gazdagítása, új tartalommal, funkcióval való megtöltése. Ezen ismert tények 
mellett azonban a fizika i objektivitás és a társadalmi, objektív létezés különbségét 
sem szabad elhanyagolni. A társadalomszféra tényezői és anyagai — nyelv, tudat, 
ízlés, korstílus — objektivitása „csak” kollektív, emberi társadalomban gyökeredző, 
nem fizikai érvényű. Egyes emberek hordozzák, tartalmazzák, gyakorolják, élik, 
szenvedik, alakítják. Nem mindenkire mindenkor egyformán érvényesek tehát, nem 
azonos intenzitással, nem egyforma mértékben és érvénnyel birtokolja mindenki. 
A művészek sem persze. Következésképpen még az egyazon korban, egyazon tár
sadalmi-gazdasági formák közt élő, akár még egyazon osztályhoz tartozó egyének 
esetében is jelentős különbségek léphetnek fel, minthogy a társad a lom szféra törvény- 
szerűségei nem olyan egyöntetűen hatnak, mint mondjuk, a gravitáció. Ez a magyará
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zata annak, hogy az előző egyéni feltételek között bizonyos és kétségtelen kollektív 
egyöntetűség mellett stílusban igen jelentős szubjektív eltéréseket tapasztalunk. És 
ez a magyarázata annak is, hogy egyazon korban, egyazon osztályviszonyok között 
különböző stílusok léteznek, vagy hogy egyazon tartalom, eszme, magatartás külön
böző stílusban jelentkezhetik. Az ilyesmi mindig arra figyelmeztet, hogy valami más 
stílusalakító tényező erősebb befolyása után kutassunk. A társadalmilag objektív 
és szubjektív tényezők e mozgása, kölcsönhatása a stílusalakítás és -alakulás talán 
legfontosabb tényezője.

M ert abban hinnünk kell, hogy a stílus és a stílustényezők közt ok-okozati össze
függés van. Enélkül reménytelen vállalkozás bármiféle stílus eredetének és jellegének 
magyarázata. Persze ez a kauzalitás megint nem fizikai, nem ujjal vagy műszerrel 
kimutatható, ma jórészt még a tapogatódzás szakaszában tartunk. Ahogy általában 
ma is elmondhatjuk, hogy a lelki-szellemi jelenségek egzakt magyarázatában több 
ezer évvel el vagyunk m aradva a fizikai jelenségek magyarázó módszerei mögött. 
Az ok-okozati összefüggések felderítési módszere inkább csak a múltra nézve hozott 
— sokszor látványos — eredményeket, gyakran inkább mutatványokat. De ha egy 
stílus ok-okozati magyarázata ilyen egyszerű lenne, akkor arra is vállalkozhatnánk, 
hogy megmondjuk: ötven vagy száz év múlva milyen stílus vagy stílusok válnak 
uralkodóvá. Mégse tehetjük, mert — erről beszéltünk eddig is — a stílusstruktúra 
változó, mozgó, alakuló, tényezőiben egymást kölcsönösen befolyásoló képlet, s ha 
a tényezők egyikében-másikában a jövőbeli változásokat valószínűsíteni lehet is, 
a többség esetében ez teljesen lehetetlen. Általánosságban persze mondhatunk olyas
mit, hogy a stílusstruktúra a jövőben gazdagszik, színeződik, differenciálódik, 
minthogy gazdagodás, színeződés, differenciálódás várható mind a négy szférában 
-— beleértve a művészi alapanyag és az egyéniség szféráját is. A stíluskutatásnak azon
ban egyelőre be kell érnie azzal, hogy történeti és jelen stúdium, s hogy feladata a 
stílusstruktúra múltbeli és jelen mozgását a legegzaktabban kideríteni, de még jó 
ideig nem bocsátkozhatik stílusprognózisokba . . .

M ár csak azért sem, mert stílusábránk tulajdonképpen még nem teljes, mint arról 
m ár bevezetőmben említést tettem . . .  A „modellem” kiegészítendő egy X  tényezővel, 
vagy szférával. Hiszen bármily teljesen végigjárjuk is ezt az ábrát — vagy alkalma
zunk más stílusvizsgálati módszert —, még mindig nem tudunk mindenestül meg
nyugtató feleletet adni arra: egy-egy adott egyéni vagy korstílus miért éppen olyan, 
amilyen. A maya építő- és díszítőművészet megértéséhez például sokban hozzá
segít társadalmi berendezésük, fizikai környezetük, fémipari technikájuk ismerete, 
a napkultusz vagy a kukorica nagy szerepének számbavétele stb. — de még mindig 
felderítetlenül marad valami olyan tényező, mely döntő módon determinálta ezt a 
művészeti stílust. Egy nagy művészi egyéniség képzeletének, asszociációs tehetségé
nek produktuma talán, ami közízléssé vált, valami anyagi, fizikai vagy társadalmi, 
esetleg környezeti tényező talán, amiről nem tudunk, vagy — ez a tartalmában 
ismeretlen X  tényező . . .  És ugyanez elmondható több-kevesebb joggal minden 
stílusró l. . .  De hát ha még a Heisenberg-féle „világképlet” s gyakran általában az 
egzakt természettudomány sem restellt számolni egy X  tényezővel, miért kellene 
náluknál is egzaktabbnak lennie egy stíluskutatónak?
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SZINYEI MERSE ANNA

Fiatal m a g y a r  keram ikusok
Az'utolsó tiz-tizenöt év során feltűnt keramikusnemzedék műhelyeiben sok olyan fajta kezde
ményezés született, melynek gyümölcseivel a nagyközönségnek szinte egyáltalán nincs módja 
megismerkedni. Az üzletekben megvásárolható tárgyak sajnos nem tükrözik a használati és 
díszkerámia alkotóinak képességeit. Hogy ennek milyen okai lehetnek, rövid áttekintésünk 
során megpróbálunk néhányat érinteni közülük. Az új létesítményeket díszítő kerámiák között 
körülnézve szintén csak elvétve marad fenn a rostán jobb alkotás — valószínűleg itt sem mindig 
a tervezőművész hibájából.

Az említett időszak alatt népes gárda hagyta el az Iparművészeti Főiskolát, ezek közül az itt 
tárgyalt kb. negyedszáz keramikussal látszott érdemesnek közelebbről megismerkedni. A tel
jesség igénye nélkül, néhány fontosabb csomópont köré csoportosítva elemezzük legjellemzőbb
nek talált munkáikat, s az összekötő fonalat a szigorú időrend helyett egy-egy műfaj vagy stílus
igazodás adja.

Bevezetőben nézzük meg, milyen területeken mozog egyáltalán keramikusaink tevékenysége. 
Készítenek egyrészt egyedi dísztárgyakat vagy kis készleteket, általában elég primitív technikai 
adottságok mellett, kézműves színvonalon. E tárgyak az Iparművészeti Vállalat és az Üvért 
forgalmazásában kerülnek a közönséghez. Ez az a műfaj, amelyen általában kerámiát értenek. 
Meg is lenne az igény az ötletes, a modern kislakásokat hangulatosan kiegészítő tárgyakra, a 
boltokban körülnézve azonban általában elég alacsony színvonalú választék fogadja az érdek
lődőt. Valami furcsa ellentmondás rejtőzik e jelenség mögött, hiszen a művészek arról panaszkod
nak, hogy az átlagostól eltérő, igényesebb műveiket nem veszi át tőlük a vállalat (pedig a zsűri 
általában örömmel fogadja e darabokat) és ezért kénytelenek silányabb minőségű árutermeléssel 
biztosítani műhelyük fenntartását. Kereskedelmi szempontból talán magyarázható az olcsó 
átlagáru forgalmazása, művészetpolitikai szempontból azonban feltétlenül káros, hiszen éppen 
a kerámia az a műfaj, melyen keresztül a tömegek ízlésének fejlesztése aránylag könnyen meg
oldható lenne.

Hasonló kérdéseket vet fel kerámiakészítő szövetkezeteink és porcelángyáraink tevékenysége. 
Egyáltalán nem kapható az üzletekben olyan, a modern igényeket sokoldalúan kielégítő ét
készlet, mellyel világszerte ellátják a fogyasztókat. A gyárak nem érzik kifizetődőnek a meg
szokott stílusuktól való eltérést, és azok az újabban létesített modern felszerelésű üzemek, melyek 
jó minőségű tömegáruval láthatnák el a hazai piacot, szinte kizárólag külföldi megrendeléseket 
elégítenek ki. A probléma részletesebb exponálását gyári tervezőink működésének áttekintésekor 
végezzük el.

A harmadik nagy terület az épületkerámia — külső és belső falburkolatok, faliképek, ill. külső 
és belső terekbe kerülő kerámiaplasztikák. Jórészt a Képző- és Iparművészeti Lektorátuson 
keresztül bonyolódik, a kétezrelékes beruházások keretében. Sajnos itt is van bőven probléma, 
ezek zöme nem is kizárólagosan kerámiatéma. Egyik legnagyobb hiba, ha az építész eleve rossz 
helyre igényli a művet és épületének egy építészetileg meg nem oldott pontját kellene javítsa az 
oda kerülő kompozíció. Az ilyen munka hálátlan, a keramikus számára szinte megoldhatatlan 
feladat. Máskor gazdasági tényezők határozzák meg az eleve kifogásolható pályázati kiírást, és 
egy falfelület meghatározott négyzetméterére kérik a kerámiakompozíciót. így jönnek létre az 
ún. úsztatott megoldású kerámiaképek, melyek rendszerint szervetlenül illeszkednek a helyiség 
építészeti rendjébe. Ritka az a szerencsés találkozás, mikor hasonló alkatú építész és keramikus 
harmonikus együttműködése alapján sikerült épületkerámia jön létre. A műfaj fontossága egyéb
ként külön tanulmányt igényelne, így e helyütt csak néhány jobb művet fogok elemezni, és azokat 
is inkább olyan esetekben, mikor a keramikus sajátos arculatát szervesen egészítik ki monu
mentális törekvései.

A kissé hosszúra nyúlt általános kérdésfelvetés után most már az egyes művészek házatáján 
nézünk körül.

Csekovszky Árpádot már főiskolai tanulmányai óta (tanára Gádor István volt) az architek- 
tonikus feszítőerőkre épített plasztikák foglalkoztatják. Egyik kedvenc témája a ló, illetve lovas 
figura, melyet archaikus előképek tanulságainak levonásával kezdett formálni. Eleinte folyatott 1
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mázzal is kísérletezett a függőleges tendencia hangsúlyozására, később azonban a samottos 
agyag változatos felületét hagyta érvényesülni. A kocsihajtók csoportjainál a derékszögű forma
rendbe új elemként illeszkedtek a nagy kocsikerekek. E művek érdekes ritmusrendjének tanul
ságát igyekezett levonni a hódmezővásárhelyi műteremházak homlokzatára nemrég készített 
samottos frízein. Régebbi épületkerámiái között még ki kell emelnünk a salgótarjáni Karancs 
Szálló kerámia falát a zodiakus jegyekkel. A kazincbarcikai kórház fala ezzel szemben a sejtek 
mikrovilágába vezet, itt finom szürkés-zöldes-sárgás mázzal emeli ki a folytonosan változó 
organikus világ formai gazdagságát. Monumentális munkái mellett azonban a magyar népi 
fazekasság forma- és motívumkincsének modem feldolgozása; is foglalkoztatja Csekovszkyt, 
elsősorban azóta, mióta az Iparművészeti Főiskolán rábízták a kerámia szak vezetését. ízesen 
formált, korongolt elemekből épülő kályhaszemei és figurális korsói jelzik ezen a területen tehet
ségét.

A népi iránynak egész iskolája alakult a magyar keramikusok között: a közös kiindulási 
pontból aztán ki-ki saját egyéniségének megfelelő vonalban haladt tovább. Papp Jánosra például 
a korongozott vagy szobrász módjára felrakott figurák jellemzőek, elsősorban dolmányos 
kentaursorozata, tüzes színekkel] mázazva. Egyik legutolsó ilyen darabja a „Fesztiválzenekar” 
címet viseli, a legfrissebb divathoz igazodva. Műhelyében néhány érdekes plasztikai kísérletét is 
őrzi az elmúlt évekből — kár, hogy nagyobb szériában készülő ajándéktárgyai mellett manapság 
már nemigen futja ilyesmire idejéből. A siófoki Hungária Szálló zenélő tücskös faliképé viszont 
ízes humoráról, lendületes rajzkészségéről tanúskodik.

Talán Németh Jánosban és Végváry Gyulában élnek tovább legtisztábban a népi fazekasság 
formajegyei és világa A TV Galériában is bemutatott, Zalaegerszegen működő Németh János 
néhány jellemző forma kidomborításával alakítja egyébként igen egyszerű, nagy tömegekben 
felrakott humoros figuráit. Igen jó l sikerült állatsorozata, vagy a trójai ló, a hasából kikandikáló 
harcosokkal, meg a Miska-kancsó elvét továbbfejlesztő figurális korsók. Erős plasztikai érzéke 
aztán különösen szerencsésen érvényesül harkányfürdői épületkerámiáin, ahol az ízesen duzzadó 
formák teljesen belefeszülnek kompozicionális keretükbe. A hódmezővásárhelyi Végváry Gyula 
főleg a helyi formakincsből kiinduló edényeket készít. Táljai, korsói, fedeles edényei a régi 
bütykösök, fazekak szép, egyszerű formáit elevenítik fel, és ezek tanulságát vonja le samottos, 
több elemből épülő kerti vázáin is. Egyébként ő az egyetlen magyar keramikus, aki az évenkénti 
faenzai kiállítók rangos sorában díjazásra érdemesnek találtatott. Végváry is foglalkozik épület- 
kerámiával, e területen egy szegedi új épületbe került faliképé emelkedik ki a levegősen, lendü
letesen komponált halászhálóban ficánkoló hallal.

Kumpost Éva épületkerámiájáról is meg kell itt emlékeznünk: a badacsonyi Hableány Étterem 
külső falára helyezett kompozíciója e műfaj egyik szerencsés képviselője. A művésznő azonban 
elsősorban kedves, humoros figuráival tette ismertté nevét. Változatos témájú, kissé naiv hang
vételű kerámiái a modern otthonok kedvelt, vidám színfoltjai és az Iparművészeti Vállalat 
boltjaiban őszinteségükkel emelkednek ki az átlagos színvonalú anyagból.

A legfiatalabbak közül is megpróbálkoznak néhányan a magyar népi hagyomány tovább
vitelével, mint Kerezsi Györgyi vagy Zákány Eszter. Utóbbi diplomamunkáján korongolt elemek
ből épített állatok álltak egymás hátán (népmeséi motívum), s hasonló módon formálja fülkéit, 
táljait is. Párizsi útja óta a francia gótika ihlette architektúrarészletek kerámiaplasztikába tömö
rítése foglalkoztatja. E néhány kerámikuson kívül még sok fiatalra hatott a fazekasok hagyomán, 
de az ebből leszűrhető tanulságokat vagy nem elég jó színvonalú művekben gyümölcsöztetik — 
és ezekről nem is kívánok itt szólni —, vagy pedig messzebbre távolodva a közös forrástól, külön 
utak nyitásán fáradoznak.

Egy ilyen magányos, eredeti tehetség Vértesi Nándor. Festészettel és kerámiaplasztikával egy
aránt szívesen foglalkozik, mindegyikben az őszinte élmény erejét engedi kibontakozni. Rend
szerint több alakos kompozíciókat mintáz, valamely foglalatosságban elmélyült kis társaságot 
(pl. Ebédelők), a lényegesre redukált, zömében függőleges tendenciájú tömegekkel és gyengéd 
színű, tompa fényű mázakkal ellátva.

Fürtös György, a pécsi Zsolnay-gyár tervezője gyári munkája, illetve néhány monumentális 
megbízása mellett reliefplasztikai kísérleteket folytat korongozott elemek különféle metszésével, 
azok összeillesztésével. Az így születő kompozíciók általában negatív formákból állnak össze, 
néhol egy-egy pozitív, duzzadó formával gazdagítva (Leány madárral). Egyéni, rendkívül érdekes, 
újszerű formavilágot hozott így létre, melyet bekarcolt vonalakkal és a hangsúlyozandó részeken
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némi máz csillogásával alakít tovább a felületen. A kerámia faliképek fülkés megoldását is fel
használja ötletes, egyéni ízű kompozícióin. A fülkék szokásos zártsága helyett azonban függőleges 
és oldalirányban is játékos, de a tárgyhoz szorosan hozzátartozó kis elemeket ragaszt az alap
testhez, melyekkel kifejezőereje tovább növekszik. Érdeklődéssel várjuk további munkáit.

A magyarszombatfai kerámiagyár tervezője, Geszler Mária és a budapesti Polgár Ildikó — 
azonkívül, hogy évfolyamtársak voltak — abban is hasonlóak, hogy .hamar rátaláltak egyéni 
hangjukra. Geszler Mária elsősorban figurális csempéket és kerámiaképeket mintáz szívesen, 
melyeken sajátos mesevilágot alakított ki, akár gyermekszobába való csempesor, akár keleti 
kupolás kompozíció is legyen az. Polgár Ildikó viszont különleges formájú és anyagú díszedé
nyeket vagy faliképeket készít finom, világos tónusú mázakkal. Kár, hogy a Margit-híd cukrász
dába készült kerámiafal szép, tüzes színfoltjait nem tudta valamiféle renddé szervezni, kompo
zíciója teljesen esetlegesnek hat. Harmadik évfolyamtársuk, Thury Levente szintén kedveli a 
tompa, kékes-szürkés árnyalatokat, melyeket főleg legújabb díszedényein használ. Már főiskolai 
tanulmányai befejeztével próbálkozott a hagyományos, egyszerű formájú vázatesteknek bizonyos 
figurális elemmel való gazdagításával. Eleinte csak bajusz, szem, száj került az edényre, később 
már gyűrű módjára vette körül egy-egy sor tömören mintázott emberke a testet. E játékot foly
tatva, tálakra, plakettekre is embersorból készült plasztikus ornamentika. Igen ötletes virágtartói 
sarkantyús lábakon, állnak és stilizált szakállal vannak ellátva. Legeredetibb darabja azonban 
kétségkívül nagy terrakotta-ötvös kombinációjú plasztikája, mely tulajdonképpen egy kerekekben 
végződő lábon álló nagy, kerek hasú harcos, kezében fegyverrel. Egy százhalombattai bölcsődébe 
készített kerámiafala jó humorérzékéről tanúskodik, és az óvodákat, bölcsődéket ellepő unalmas, 
a gyermeki fantáziát lebecsülő primitíveskedő falképek helyett itt természetes módon játékos 
művel találkozunk. Rafinált szín- és formakultúrája esetleg még érdekes megoldásokkal gazda
gíthatja a modern magyar kerámiát.

A két évvel ezelőtt diplomázott Pázmándi Antal is inkább plasztikai érdeklődésű. Groteszk 
fogalmazású figurái mellett tanára, Csekovszky Árpád lovas és kocsis kompozíciói hatottak rá 
erősen. Eddigi legsikeresebb munkája a Barcson felállított halevő madár. Jelenleg a kétnézetes 
térplasztika problémái foglalkoztatják.

A fiatal magyar keramikusnemzedék egyik legmarkánsabb alakja Schrammel Imre. Múlt év 
decemberében az Ernst Múzeumban Fekete György belsőépítésszel rendezett kiállítása mindenkit 
meggyőzhetett plasztikai képességeinek magas szintjéről. Elsősorban a monumentális kerámia 
művelője, bár — mint a főiskola porcelánszakcsoportjának tanára — dicséretes, néha kitűnően 
sikerült kísérletei vannak a porcelán kisplasztika műfajában is. Az ő útmutatása mellett talán 
végre kikerülhet kátyújából — ha a gyárak is úgy akarják — ez a világszerte hosszú ideig el
hanyagolt műfaj. Jó példa erre az 1969. évi porcelánpályázat III. díjas Bohóc-figurája. Épület- 
kerámiája látható a Közlekedési Múzeumban és a várbeli Történeti Múzeumban, az azóta meg
tett fejlődést pedig említett kiállítása tanúsította. Anyagismeretéről magas tüzű, rétegesen épített 
samottreliefjei vallanak, óriási bimbóformájú, belülről kifelé feszülő plasztikáit viszont az ősrégi, 
földbe ásott gödörben történő égetési módszerrel készítette. Hatalmas energiájú kísérletező kedve 
az említett siklósi symposion egyik fő szerzőjévé tette — komoly nemzetközi tapasztalatát nem 
is nélkülözheti ez a szép kezdeményezés. Egész iskola alakult körülötte fiatal pályatársaiból, 
akikkel közösen munkálkodnak az agyagplasztika új lehetőségeinek feltárásán.

Benkő Ilona tipikusan kísérletező művész, és a tapasztalatai folytán nyert technológiai tudást 
gyümölcsözteti munkáin. Magas tűzben égetett agyagsamott-kaolin keveréket formál korongján 
edénnyé. A nehezen alakítható anyag kínálta formák egyszerűek, tömörek, architektonikusan 
zártak. Az edényre ráfújt fémsókkal, oxidokkal mély, tompa színek egészítik ki az amúgy is 
igen anyagszerű, szép textúrát, melyet időnként karcolt vagy benyomott mértékletes, mindig 
háttérben maradó ornamentikával gazdagít. Ha edénye világából kilépve nagy falitálat vagy 
építészeti kerámiát formál, ott is folytatja az anyag által kínált lehetőségek kibontását, és archi
tektonikusan épülő, szép kompozíciót hoz létre. Törekvései világszerte kutatott problémákkal 
találkoznak, a kézművesség hazai elmaradott technológiai és alapanyagellátottsági állapota 
azonban külhoni kollégáival szemben hátrányos helyzetbe szorítja a magyar művészt. A siklósi 
várban szervezett kerámiasymposion ebből a szempontból is döntő fontosságú lehet a magyar 
kerémia fejlődésére. Hiszen a meghívott külföldi keramikusok itt azonos adottságok mellett 
dolgoznak majd, mint magyar kollégáik, és az így létrejövő eredmények elemzése feltétlen tanul
ságos lesz ez utóbbiak számára.
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Horváth Sándor gazdag textúrájú, a rétegződésen alapuló reliefjeit finom színhatású mázakkal 
látja el, a plasztika és a szín egymást kiegészítő szerepét kutatva. Eddigi legjobb épületkerámiája 
a badacsonyi postahivatalhoz készült: a rendelkezésre álló felületet jól kitöltő, lendületes kom
pozíció. Kitűnő dekoratív és kompozíciós érzéke a Váci utcai szövetüzlet kerámiafalán is érzé
kelhető: fekete csempék közé ágyazva színes üvegolvadék-mázas, illetve fémszálas csempék 
ritmusos elosztására épül e fal. Most készülő reliefsorozatán pedig az organikus-anorganikus 
formarendet és e két világ összecsapását mintázza.

Borsódy László legjobb műve és egyben e műfaj egyik legsikerültebb példája az IBUSZ Madách 
téri főirodája számára készített kerámiaburkolat. A két, egymáshoz L alakban csatlakozó falat 
a falsíkból könnyedén kibillentett csempékkel fedte, s e ritmikus, sodró közegben bontakozik 
ki a bejárati oldalon a vasúti sínrendszerekre utaló főtéma. A gazdag felületmegoldás kellemes 
kékeszöld máz alól villan ki, melyet helyenként apró, melegebb színfoltokkal tesz változatosabbá. 
Szervesen kapcsolódik az építészeti térbe, annak szervező erejeként. Borsódy egyébként feleségé
vel, Urbán Terézzel együtt a szentendrei Épületkerámia Szövetkezet tervezője, és ilyen minőségben 
már elég sok színvonalas építészeti kerámia megoldása volt, mint például a győri kórház számára 
készített csobogó, szellőző- és világítórácsok, falburkolatok. Állandó plasztikai kísérletei mellett 
azonban a szövetkezeti tömegcikkek tervezését is el kell látnia, és ez a színvonal sajnos napjában 
többszöri stílusváltást kell jelentsen a fiatal keramikus munkájában. Reméljük, mindez nem térít
heti el nagy plasztikai célkitűzéseitől. Urbán Teréz — férjével ellentétben — inkább festői adott
ságokkal rendelkezik, s ezt a tehetségét gyümölcsözteti szépen mázazott, változatosan komponált 
táljain, csempéin.

. Horváth László is igen jól sikerült kerámia falakat készített, róla azonban a gyári tervezők 
kapcsán szeretnék néhány szót szólni. Eőry Miklós viszont teljesen a monumentális műfajnak 
szentelte érdeklődését: a néhány elem variációjából épülő falburkoló csempék különféle lehető
ségeit tanulmányozza. Mostanában kezd kibontakozni ez a gazdaságos és nagyon szép hatások 
elérésére alkalmas módszer és Eőry érdekes ötletekkel segíti az új stílus kifejlődését. A tatabányai 
Szénbányászati Tröszt vagy a soproni AFIT-épület egyszínű, geometrikus elemekből épülő fala 
az eddig elkészült példa erre, de a diplomamunkái között szereplő, organikus képzésű elemekből 
fémszálra fűzött porcelán térrács is érett, megvalósításra váró terv.

A gyári porcelántervezés különleges követelmények elé állítja az ott alkalmazott tervezőmű
vészeket. Természetesen Vállalniuk kell a gyár profiljába tartozó tárgyaknak a megszabott 
igényeket figyelembe vevő tervezését, de emellett alkalmuk nyílik az egyéni kísérletezésre is. Leg
nehezebb helyzete talán a porcelán kisplasztika tervezőjének van. Sikeres pályázatok ellenére 
sem gyártják a modern ízlést kielégítő, ötletes szobrocskáikat, mert a gyárak folytatják a biztos 
üzletnek számító giccsfigurák termelését, még ha ezért ún. kulturális járulékadót (giccsadó) is kell 
fizessenek. Ezért nem kerülnek a fogyasztóhoz Seregély Márta, Szontágh Éva vagy Ősz Szabó 
Antónia legsikerültebb figurái, kapacitás hiányára hivatkozva. Bátrabb kezdeményezőkészséget 
vár a társadalom e gyáraktól (az igazság kedvéért azonban meg kell jegyeznünk, hogy sok esetben 
a kereskedelem gátolja a néhány bátortalan úttörő lépést) — de nem olyan irányban, mint leg
utóbb is történt. A Finomkerámiaipari Müvek ugyanis olyan felszabadulási pályázatot hirdetett, 
melyben minden dolgozója részt vehet, kivéve a tervező iparművészeket. Őstehetség-kutatás 
álarca alatt a színvonal továbbcsökkentése lenne a cél? Jó lenne megvizsgálni, hogyan lehetne 
újra alkalmazni azt a régebben fennállt gyakorlatot, mikor a gyári zsűri által elfogadott termék 
nullszériáját köteles volt a kereskedelem átvenni. Biztosak vagyunk benne, hogy a közönség 
elkapkodta ezt a néhány kísérleti darabot (hiszen az igény nagy rá, amint azt az ipari vásáro
kon szétosztott közvéleménykutató lapok is tanúsították), a kereskedelemnek is megjön a kedve 
az új darab megrendelésére. Addig viszont nem vállalja a kockázatot.

Térjünk azonban vissza az egyes tervezőkhöz. Seregély Márta tömör testű, lendületesen kom
ponált végtagokkal ellátott, egyszerű festésű porcelán figurákat tartogat tarsolyában, és az 1968-as 
edénypályázaton elsődíjas étkészletének sem kezdték el a gyártását. Ősz Szabó Antónia összes 
apró figurája elkelne a boltokban. Takarékosan, finom, szép színekkel dekorált, ízléses, kedves 
figurái az utóbbi években bábjai hatásával gazdagodtak, ő ugyanis a Csiliben működő Astra 
bábszakkör tervezője is. Törékeny szépségű kis vázái szintén a modern porcelánstílus kialakításá
hoz nyújtanak adalékot.

Horváth László Herenden tervező. Edényei egyszerű formálásúak, szép vonalúak, és általában 
valami finom kis plasztikai díszt hordoznak. Kísérleteket folytat a porcelán anyagának áttetsző-
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ségével, és itt nyert tapasztalatait világitótestek, világítófalak tervezésénél szeretné gyümölcsöz- 
tetni. A jó minőségű városlődi agyagból készült, egyszerű benyomott díszű és grafitos mattmázzal 
ellátott mokkáskészlete a népi formáknak modern használati edényen való szerencsés tovább
élését jelzi. Emellett az építészeti kerámia is foglalkoztatja és a Péti Nitrogénművek igazgatósági 
épületébe tervezett egész egyszerű elemekből egy űjszerü hatású, szép falat. Szekeres Károly 
szintén Herenden kezdte, jelenleg a Városlődi Majolikagyár művészeti vezetője. Egyelőre első
sorban edényeket tervez, de a monumentális műfaj sem idegen kísérletező szenvedélyétől. Az 
1969-es félmilliós egyedi iparművészeti vásárlás anyagába került barna mázas városlődi agyagból 
készült étkészlete alapján joggal várhatjuk a fiatal művésztől, hogy hazánkban is végre világra 
segítse az új vonalú, fumkcióból kiinduló formájú modern étkezési edényt. Halvány színű, plasz
tikus díszű porcelán mokkáskészlete is finom, egyszerű formáival hívja magára a figyelmet. 
Ambrus Éva az Alföldi Porcelángyár tervezője. Egyszerű festett díszű, kellemes formájú készleteket 
és díszedényeket készít. Szávoszt Katalin szintén szép edényeket tervez, és diplomamunkáján az 
elemekből épülő falikerámiához való jó érzékéről adott tanúságot. Láng Erzsébet sokoldalú 
fiatal keramikusunk. Egész egyszerű, félgömbformából kifejlesztett halászléskészlete a hozzávaló 
boroskészlettel hangulatos, jó edény (az 1969-es porleclánpályázat első díjasa), a Romhányi 
Cserépkályhagyár pályázatát szintén megnyerte körkörös díszítésű kályhaszemeivel, ezenkívül 
évfolyamtársaihoz hasonlóan falburkolatokat is tervez, kevés számú, egyszerű elem variációiból. 
Az 1969-es játékpályázaton is díjat nyert ötletes játékterveivel. Végül a csupán egy éve diplomá
zott Florosz Szpirosz egyéni formálású mázas kerámiaplasztikáit és Müller Magda változatos, szé
pen korongozott díszvázáit emelném ki.

LEVENDEL JÚLIA

G yerm ekké te tté l
,,Fát és szenet loptam a Ferencvárosi pálya
udvarról, hogy legyen fűtenivalónk” — írja a 
Curriculum vitae-ben. Az emléket megidézi az 
Eszmélet V. részében; a kép ott is az egész 
gyerekkort, a kiszolgáltatottság és félelem tel
jes birodalmát kelti életre. A gyerek szoron
gása, tehetetlensége túlmutat önmaga határán: 
az ember szorongását és tehetetlenségét jel
képezi. Az Egy kisgyerek sir vagy később a 
Ha a hold süt című versekben is így tűnik fel 
a gyerek alakja: rettegésében rátalál a felnö
vekedett ember a saját félelmére, a mások 
riadtságára. A környezet azonban mindig konk
rét és hiteles, a tárgyak és a mozzanatok nem 

képzelt díszletek, hanem a történelmi valóság, 
a gyerek társadalmi környezetének pontosan 
ábrázolt, köznapi elemei. A szorongás ezekben 
a versekben is a tárgy fölé nő, de nem tárgyat
lan. És nem tárgyatlan a vágyakozás sem. A

felnőttség és a felszabadulás akarása össze
fonódik a társadalmi rend megváltoztatásának 
igényével, az egyén és a társadalom csak együtt 
lehet igazán nagykorú, csak együtt valósíthatja 
meg lehetőségeit. Csak a látomásokban, a 
rend és szabadság után sóvárgó képekben tű
nik fel az alkotó, érett ember, mint például a 
Levegőt! utolsó szakaszaiban, soraiban is:
Jöjj el, szabadság! Te szülj nekem rendet, 
jó szóval oktasd, játszani is engedd 

szép, komoly fiadat!
A játék, a játszás képessége és lehetősége 

más versekben is a személyiség kiteljesedését, 
a társadalom fejlettségét jelzi 1936-ban prózá
ban így fogalmaz: „Nem értem, hogy miért 
volna alacscnyrendű a játék, a gyermekek 
öröme. Én boldog pillanataimban gyermeknek 
érzem magamat, és akkor derűs a szívem, ha
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munkámban játékot fedezek föl. Félek a ját
szani nem tudó emberektől, és mindig azon 
leszek, hogy az emberek játékos kedve el ne 
lankadjon, hogy azok a szűkös életfeltételek, 
amelyek a játék kedvét és lehetőségét szegik, 
megszűnjenek.” A játék és a munka összekap
csolása már alkotás, az egyetlen emberhez 
méltó tevékenység. A produkciót itt nem a 
szűkén értelmezett, racionálisan mérhető hasz
nosság szabályozza, hanem az ember belső 
szükségszerűsége — önmagateremtése —, az 
öröm és a kíváncsiság önfeledt izgalma, élve
zete. A játék feloldja a szüntelen feszítettség 
görcseit, az ember átlép a praktikum kicsinyes 
határán a pazarlás birodalmába.

De ahogyan a visszatérés, a gyerekkor fel
kutatása nemcsak erőt adó, mélységet meg
hódító kaland és utazás lehet, hanem a telje
sebb, magasabb szintű élettől való menekülés — 
a játék is önmaga ellentétébe csaphat át. Többé 
nem a felszabadult ember pazarlása, hanem a 
tehetetlenségbe kényszerült, rabságban és nyo
morban vergődő ember fájdalmának kiveíítő- 
dése, vigasz vagy csak a félelmet és a haszta
lanná vált időt űző manipuláció (Könnyű emlé
kek). A torz játék aztán ijesztően megnő, szinte 
a világot mozgató elvvé hatalmasodik ; a világ 
önámítását, minden ostoba csalását sűríti:

Hétért — magamat kérdem — 
adsz-e hatot?

Játszom. Azé az érdem, 
ki játszhatott.

*

A költő élete mindig védtelen terület az utókor 
előtt: bárki bebarangolhatja kedve és tehet
sége szerint. Az élettörténet, az események és a 
szereplők személye pedig hajszálnyit sem vál
toztathatnak a halállal lezárt mű világán — 
legfeljebb magyarázhatják eredetét, indokol
hatják teljesítményeit. Aki nem az egyszeri élet 
mindennapos valóságát akarja összerakni, ha
nem a költeményekben megörökített — örökre 
érvényesített — világot kutatja, az csak annyira 
hatol be az elmúlt magánéletbe, amennyire a 
versek megengedik és megkívánják. József 
Attila költészete gyakran fölkínálja — elkerül
hetetlenné teszi — ezt a behatolást. Az élet- 
történetében felbukkanó alakok között meg
különböztetett helyet foglal el az az ember, 
akihez a legmélyebb-összetettebb, minden kap
csolatát, az egész világhoz fűződő érzelmi vi
szonyát befolyásoló vonzalom kötötte: a ma
ma.

Törékeny alakját hatalmassá és megrendí- 
tően esendővé tette az emlékezés, a versekből

áradó szerelmes-kétségbeesett szeretet. Utolsó 
fényképét nézem: megtört, beteg, korán öre
gedett arcát, gyöngéd, és a halál előtt is hatá
rozott vonásait. A nehéz munka, a megalázó 
szegénység, a társtalanság nem tudott egyetlen 
durva vonalat sem ráerőszakolni, és az utolsó, 
gyerekeiért szorongó-reménykedő, búcsúzó na
pok még kedvesebbé, szeretőbbé tehették.

A nagymamának — Pöcze Imrénének — öt 
gyereke volt, mikor elkergette férjét a háztól, 
egyedül nevelte három fiát, és két lányát, ke
mény és kérlelhetetlen asszony lehetett. Na
gyobbik lánya, Boriska éppoly nyakas és gőgös 
volt; korán összevesztek; tizenöt éves korában 
elhagyta anyját, hogy hozzá olyan sok min
denben hasonló életet kezdjen.

József Jolán még emlékszik arra, hogy a 
mama „derűs volt”, „játékosan évődő”, meg 
arra: „anyánk szenvedélye az olvasás volt” . 
Az apa eltűnése megváltoztatta: „a gond meg
kövesedett anyánkban, és csak arra jutott ereje, 
hogy enni adhasson a gyerekeinek. Nem voltak 
érzelmes gondolatai, csak kietlen gondjai.” 
Gyöngéd, csak a gyerekeiért élő anya volt, és 
szótlan, komor, fáradt asszony — a kétféle 
kép a valóságban is, József Attila verseiben is 
összefonódik, együtt jelenik meg, egymással 
feleselve. A mama volt az egyetlen a költő 
életében, aki feltétel nélkül szerette, de a mama 
volt, aki nem vitte haza Öcsödről, aki nagy 
betegségében is félholtra verte, a mama, aki 
olyan korán meghalt, elhagyta őt, becsapta.

Mama-verseket az életmű minden szakaszá
ban találunk, alakja feltűnik a szerelmes ver
sekben és a filozófiai-politikai költemények
ben is. A legváratlanabb helyeken, a legkülö
nösebb gondolattársítás útján lép a versbe; 
egy-egy szó, egy jelző elég, hogy megidézze a 
költő: „És az országban a törékeny falvak/ 
— anyám ott született —”. A gondolatjelek 
közé tett mondatot a „törékeny” jelző hívhatta 
életre — nem kapcsolódik szorosan a vers gon
dolatmenetéhez, de melegével visszahat az első 
sorra. Máskor nem ilyen bújtatott a hasonlat: 
„S mint édesanyám, ringatott, mesélt / s mosta 
a város minden szennyesét” — írja A Dunánál 
című versben. A kép tovább él, újra visszatér: 
„És mint a termékeny, / másra gondoló anyá
nak ölén / a kisgyermek, úgy játszadoztak szé
pen / és nevetgéltek a habok felém.” Betegsége 
súlyosbodásával egyre gyakrabban emlegeti 
anyját, egyre több teljes, nagy versben idézi, 
szólongatja.

1935 végén (talán 1936 elején), a Nagyon fá j 
korszak kezdetén születik a Kései sirató. A 
vers összefoglalja a mama-versek valamennyi
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motívumát, drámát épít az ismerős elemekből. 
A szoros emberi összetartozás felelőssége és az 
életben maradás kötelessége felesel a halál el
fogadásával, kikerülhetetlenségével. A vádak 
végletesek, mert összefonódnak az önváddal, 
mert a tragédia kezdettől fogva elkerülhetetlen. 
A nem létező anya, aki távozásával „halálos 
bűnt” követett el, az elmúlás törvényével ér
velhet: bűne megbocsáthatatlan, de érve ki
védhetetlen. A dráma megoldása csak az el
bukás, a beismerés lehet, mint minden sors
tragédiáé.

A vers felépítése az anya nemlétében ön
maga elmúlását fölismerő — és beismerő — 
főhős útját követi. A Kései sirató ugyanolyan 
józan és kétségbeesett vers, mint a Kész a leltár, 
a megoldást mindkettőben a reménytelen „bele
halni” szó foglalja össze. Számvető vers ez is: 
a legmélyebb, legszorosabb emberi összetar
tozás megmérése; és a számvetés itt számon
kérés is. Az anya már a későbbi töredékek 
alakjának vonásait viseli: ő az, akinek vallani 
kell, és aki maga a nemlét — akihez irgalomért 
fordul. Utána sóvárog, őt kívánja fájdalmá
ban. A Kései sirató drámájából szakadtak ki 
az ilyen sorok, kiáltások:

Irgalom, édesanyám, mama, nézd, jaj kész 
ez a vers is!

És még később:

Édesanyám, egyetlen, drága, 
te szüzesség kinyílt virága, 
önnön fájdalmad boldogsága.
Istent alkotok (szivem szenved), 
hogy élhess, hogy teremtsen mennyet, 
hogy jó legyek s utánad menjek!

A Kései sirató első szakasza csupa fegyel
mezett kijelentő mondat, de már a második 
sorban elkezdődik az ütközet, az összegező 
rövidebb sorok már a befejezést vetítik. A „te 
már seholse voltál” vádjával megkezdődik a 
szemrehányások sorozata. Nem azt rója föl 
anyjának, amit elmulasztott, hanem amit meg
tett. A vádak abszurditásukban logikusak és 
indokoltak, bármekkora káromlást elbírnak. 
S az elszabaduló indulat, amely egyre inkább 
elnyomja a vádak hiábavalóságáról meggyőző
dött elmét, él is ezzel a lehetőséggel. A legna
gyobb áldozatokat, a legmeghittebb gyöngéd
ségeket nevezi csalásnak, a sok kedves nő 
között a legkedvesebbet mondja szélhámos
nak, hitegetőnek. Vétkes a mama, mert elvette, 
kukacoknak adta magát, de vétkes a gyerek is, 
aki elfogadta áldozatait, aki siettette halálát. A 
Kései sirató keletkezésének idején irta József

Attila a Jelenet egy büntetőtörvényszéki tár
gyalás irataiból című töredékét, ahol a vádló 
mondja ki félelmetes bűnét, fogalmazza meg 
gyötrő bűntudatát. És a gondolat, az önvád 
meggyökerezik a költőben: ,,.. . de kár, hogy 
édesanyám / beteg volt,. . .  talán most vagyok 
oly / elhagyatott, mint / akkor / a bajok / le
rakódnak / az emberben, mint a / csontokban 
a mész / 13 éves korom óta csak / álörömeim 
voltak / csak azért „örültem”, hogy / ne hő
köljenek vissza / tőlem az emberek, — mihez / 
is fogtak volna velem:/úgy lettek volna ve
lem, / mint én a mamával, / amikor a klinikán 
fe- / küdt csontig lesoványodva / nem ettem 
meg az ételt, ami / ott volt kihűlve az / éjjeli- 
szekrényén . . . / talán ettem belőle mégis és / 
azért köpködök” — vallja a szabad asszociá
cióit őrző füzetnek. A Kései sirató ban is el
kiáltja a rettenetét: „Ettelek volna meg! . . . 
Te vacsorádat hoztad el — kértem én?”

Az ötödik szakaszban megkezdődik a való
ságra eszmélés, ami aztán a két szakasz közötti 
szünetben teljesedik ki. A tagadószóval indí
tott megszólítás („nem hallod, mama?”) már 
magában hordozza a reménytelen választ. Itt, 
a tisztánlátás pillanataiban a legkétségbeeset- 
tebb a vers. A törvény, ami úgy kell a világba, 
ami fegyelmezi, rendbe fogja a szabadságot, 
most közömbösen, kérlelhetetlenül hatalma
sodik az ember előtt. Az ember maga marad, 
reménytelenül és tehetetlenül maga.

*

„Anyás költő lett: anyásabb Petőfinél s Ady- 
nál, különösen anyja halála után. Az utolsó 
emberi támasztékát vesztette el.

Apát keresett az óceánon túlra vándorolt 
József Áron helyett. Milyen árulók vonzalmai!” 
— írja Bóka László.

Kétségbeesetten keresi a korán elveszített, a 
soha meg se kapott védő szeretetet, a mindig 
biztos menedéket, és szinte minden kapcsolat
ban újraéli gyerekkori ambivalens érzelmeit. 
Milyen bonyolult és ellentmondásos szálak 
kötik testvéreihez, gyámjához — Makai Ödön
höz. És milyen árulók a szerelmei! Mennyire 
felelevenítik a mama alakját, a mama-élményt. 
Mennyire hasonlít Judit a mamához, egyéni
ségük, sorsuk között is milyen sok közös vonás 
van. József Attila tudja, érzi, hogy Judit épp
olyan áldozatokat hoz érte, mint valamikor a 
mama, hogy ő is dolgozik, küzd érte, mégis — 
nem sokkal öngyilkossága előtt — olyan sérel
meit eleveníti fel, amiket a mamának is felrótt. 
„ . . .  én lementem volna a / boltba, ha a mám a/ 
nem küldte volna / vissza oly sokszor, / amit
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hoztam, ez na- / gyón megalázó volt, / hiszen 
én magam meg / kellett ott hogy nézzem, / hogy 
jó-e az áru, az- / tán én ha már elfogad- / tam, 
hogyan vigyem / vissza / meg az is oly meg
alázó / volt, hogy én vigyek le / egy tyúkot 
legelni a /  térre és a többi fiuk / röhögjenek 
ki . . És Juditot így emlegeti nővérének: „Én 
feleségül vettem volna Juditot, de ő nem akarta. 
Aztán amikor már akarta, nem lehetett. Hát 
lehet feleségül venni azt a nőt, aki nyilvánosan 
pofon vág egy férfit? Meg aztán sem lehetett, 
mert egyszer K.-éknál, amikor meg akartam 
csókolni, ellökött magától. És azt mondta: 
Menj innen!. . .  Miért mondta ezt?”

Egyre kétségbeesettebben keres biztos tá
maszt, gyöngédséget, és egyre ingerültebben 
utasít el minden áldozatot, minden törődést. 
Verseiben néha nagyszerű embernek álmodja 
apját, feledni igyekszik a hiányt, amit elvesztése 
okozott („Anyám szájából édes volt az étel, 
/ apám szájából szép volt az igaz” .), megérti 
a mama keménységét (Mama, Boldog hazug), 
de tartósan semmilyen kompromisszumra, el
nézésre nem képes; minden bántás hatalmasra 
nő szívében.

Az Edit-szerelem aztán ijesztően felnagyítja 
vágyainak ellentmondásait. Már nem kéri, 
hanem követeli az anyás gyöngédséget, görcsö
sen, kétségbeesetten kapaszkodik. Gyűlöli az 
orvosnőt, mert megtagadja magát tőle, de 
gyűlöli a saját kívánságát is. Gyűlöli, hogy 
gyerekként koldulja a simogató gügyögést, 
amikor felnőtt társ akar lenni. Az elme és szív, 
az indulat és ész harmóniája megbomlik, az 
lesz a „legutolsó menedék” , amitől menekülni 
akart.

Az első Edit-verset, a Gyermekké tettél-1 a 
gyengéd sóvárgás uralja, még a parancsoló 
mondatokban sem érezni a Nagyon fá j vagy az 
Aki szeretni gyáva vagy hangját, de már meg
szólaltatja a kapcsolat feloldhatatlan ellent
mondásosságát.

A formai zártság, a szorongó összefogottság, 
az éles cezúrák és a rövid mondatok lökésszerű 
lüktetése keményre kalapálja és megszaggatja 
a verset, „mint alvadt vérdarabok” hullanak a 
szavak. Két-két szakaszonként megáll, új len
dülettel újraindul a vers; a három rész egymás
nak feszül.

Az első két szakasz a jelenvaló, reménytelen 
helyzet, szorongató állapot pontos, de zakla
tott rajza. A második szakaszban ismét az 
anya-gyerek kapcsolat képében tör fel a féltő, 
szerelmes gyöngédség, a menekítő-védő ösztön 
és a pánikszerű félelem — de a két ember 
szerepet, helyet cserél: „menekülnék, hogy

meg ne fojtsanak”. A kép, mint a „gyermekké 
tettél” — „gyermekem vagy” kettős kiszolgál
tatottságának absztrakciója csattan. S mert a 
menekvés reménytelen, éles fordulatot vesz a 
vers. Nem indokol, nem színlel, nem kér — 
követel. Nem örömöket, hanem a végső em
beri szükségleteket követeli, a test és a szellem 
létfeltételeit, az ember önmegvalósításának 
alapjait — az „ehess, ihass, ölelhess, alhass! 
A mindenséggel mérd magad” teljességének 
csontvázát. Azt, amit az Óda Mellékdalában is 
megálmodott.

„Mondd — távozzon tőlem a félelem” —, 
szól a bibliai Sátánűzés parafrázisaként az 
utolsó kívánság. Aztán, mintha maga is meg
döbbenne kimondásától — ezért az emlékező- 
mentegetőző megállás. De nemcsak megdöb
ben, készülődik is. A következő két sor a 
lehetetlent követeli: a szeretett és kívánt asszony 
kéri, tegyen róla, hogy ne legyen rá szüksége, 
hogy ne kívánja. Itt van az első felkiáltójel 
(első fogalmazásban több volt, de mint az 
Ars poeticá-ból is, később kihúzta), itt ütközik 
másodszor áttörhetetlen falba az egész szere
lem önellentmondásába.

A harmadik rész első szava: anyám. „Anyám 
kivert” . Nem a gyengéd, szerető-gondoskodó 
mamát idézi, hanem az elűzőt — az utolsó 
menedéket megtagadót. A szakasz harmadik 
sora, múltból jelenbe ívelő mondata után még- 
egyszer átkiált, visszakiált a második részbe: 
az „Óh, hogy alhatnék!” kívánsága a létfel
tételekre figyelmeztet. Aztán újból a lehetet
lent, a hiábavalóságot ostromolja: „Nálad zör
getek” . Annál keres menedéket, aki védtelenné 
tette, annál zörget, akitől távozni szeretne.

A befejező sorok nem oldják fel a verset, át
rugaszkodnak az illúzió, a „lehetne” és a 
„kellene” világába, a megvalósulás minden reális 
feltételét nélkülöző ábrándba. A harmonikus 
együttélés, az önmagával való megbékélés lá
tomássá nő, mint később a Flóra-versekben.

Hatalmas aránytalanság választja el a világtól. 
Gyönge, törékeny termetét, érzékeny szellemét, 
egész sérülékeny gyermeki lényét nyomják a 
kínok, a mások gondjai, szenvedései, a társa
dalom börtönrendje; fogva tartja, ránehezedik 
a csillagokkal berácsozott mindenség. A Hét 
Toronyba zárt ember nem menekülhet, nem 
térhet ki sorsa elől, a leselkedő halált is csak a 
sors beteljesülésének érzi, nem dicsőséges, vi
lágot megváltoztató halálnak, csak összeom
lásnak, kivédhetetlen pusztulásnak: „Bolondot 
játszottak velem / s már halálom is hasztalan” .
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Egyre gyakrabban kiáltja el vereségét: „Ma
gadat mindig kitakartad, / sebedet mindig el
vakartad, / hires vagy, hogyha ezt akartad. / 
S hány hét a világ? Te bolond” . A betegségét 
kiáltja, úgy nevezi, ahogy a „többiek” , úgy 
szólítja magát, azzal a szóval, amely végleg 
kirekeszti a világból (Le vagyok győzve, Drága 
barátaim). Az idegen világ idegen szemével néz 
önmagára, a félelmetes és nevetséges őrültre. 
Megalázó és ostoba ez a vereség. „Én tulma- 
gasra vettem magamat / s nehéz vagyok, azért 
süllyedtem mélyre” — összegezi ellentmondá
sos sorsát. És a gondolat — különösen az 1937- 
es versekben vissza-visszatér: „Én, akit föl- 
taszit a ló, / s a porból éppen hogy kilátszom. / 
nem ember szivébe való / nagy kínok késeivé.

játszom.” vagy: „Tejfoggal kőbe mért harap
tál?/M ért siettél, ha elmaradtál?” Kitaszí
tottságában a maga-formálta „formáló alak”- 
hoz szól: „Kinek mindegy volt már a kin,/ 
hisz gondjaid magamra vettem, / az árnyék
világ árkain / most már te őrködj énfelettem.” 

Az aránytalanság egyre jobban ránehezedik. 
„Öcsödön rossz volt — veti papírra szabad 
asszociációiban — kellett volna két kis ló, 
/ . . . ,  kis eke / kis ház, kis kutya, kis csikó, / 
kis kacsa, kis búza — / minden arányosan 
hoz- / zám, mint ahogy min- / den arányos 
volt a ne- / velőapámhoz / . . .  vajon arányos-e 
hozzám most minden, ami / van” . Később még 
hozzáteszi: „kelj föl és járj” .

MIKLÓS PÁL

A nem lét képei
(A „Nyugati utazás” című XVI. századi kínai regény Csongor Barnabás

fordításában)

„Kieresztette a bodhiszattva végtelen hatalmát, s nagy kegyességében átváltozott 
az Űrbe Emelkedő Mester formájára.

— Csudálatos! — szemlélte végig Szun Vu-kung. — Csak azt mondd meg, 
hogy most démonbodhiszattva vagy-e vagy bodhiszattvadémon? — jegyezte meg 
kajánul.

— Szun Vu-kung is — felelte 
is, a démon is csak képzelet; ha 
csak.”

A varázserejű majomkirály eget-földet felboly- 
dltó kalandjai ma már az egyetemes műveltség 
közkincsébe tartoznak bele. Nem a mester, a 
tudós Hszüan-cang kapta meg a világhírt, bár 
ő volt az, aki sok tízezer mérföldet végigzarán
dokolt, hogy a szent könyveket Buddha szülő
földjéről hazavigye Kínába, hanem testőre, az 
embermódra viselkedő és ravaszkodó, de va
rázshatalmával az istenek trónjára is ácsingó
zó majomkirály, Szun Vu-kung. A terjedelmes 
történetet, a régi Kína egyik leghíresebb nép
könyvét sokáig valóban csak a nép olvasta, az 
írástudók — ha olvasták is — nem méltányol
ták. Amikor azonban az európaiak is megis
merték, Szun Vu-kung a kivonatos fordítások 
segítségével is hamarosan elfoglalta helyét a 
világirodalom és a művelődéstörténet figurái 
között. A magyar irodalomba is bekerült 
negyedfél évtizeddel ezelőtt: Szabó Lőrincnek 
alighanem valamelyik angol fordítás lehetett

erre a bodhiszattva nevetve —, a bodhiszattva 
a végére jársz, megtudod, hogy a nemlét képei

olyan élménye, hogy filozofikus kicsengésű 
versre ihlette — más keleti olvasmányok mel
lett — a majomkirály egyik híres kalandja 
(Szun Vu-kung lázadása).

Az egyházatya Hszüan-cang könyve nyu
gati útjáról tudós útleírás: belső-ázsiai városok 
tömör jellemzése. A VII. századi könyvecske 
a régészek, a Belső-Ázsia titokzatos múltját 
kutató tudósok fontos forrása. Ennek is van 
magyar vonatkozása: Stein Aurél ezt ismerte 
(bár alighanem csak másodkézből), és amikor 
a tunhuangi barlangtemplomoknál járt 1907- 
ben, a befalazott kolostori könyvtár tekercsei
hez úgy jutott hozzá, hogy a kegyhelyet őrző 
jámbor pappal (aki viszont csak a népkönyvet 
ismerte) elhitette, Szun Vu-kunghoz méltó 
ravaszsággal, hogy ő a nagy szent, Hszüan- 
cang tanítványa, akit mestere égi jelekkel 
vezetett a szent iratok nyomára.

A népkönyvnek azonban már alig van köze
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a történeti Hszüan-cang útleírásához: a mesés 
zarándokút mesebeli tájakon vezet végig. A 
népkönyv voltaképp a majomról szól, annak 
kőtojásból való születését és vitézkedéseit, 
próbatételeit, a varázserőhöz vezető útját me
séli el bevezetésként, majd pedig a szent zarán
dokú tját is a minden veszéllyel szembeszálló, 
minden démonon és pokolbéli fejedelmen győ
zelmet arató majomkirály kalandsorozataként 
beszéli el. A zarándokúiról szóló legendák már 
XIII. századból fennmaradt elbeszélésekben is 
feltalálhatók, s már a majom is szerepel ben
nük, de a históriát hatalmas, összefüggő el
beszéléssé csak a XVI. században kerekítette 
egy Vu Cseng-en nevű kishivatalnok, akinek 
életében csak versezetei szereztek szűk körű el
ismerést a városkában, amely szülőhelye is 
volt, s amelyben szerény életét leélte. Ez az 
öregkorában írt fantasztikus történet ma már 
kibogozhatatlan keveréke az eredeti legendák
nak és saját képzelőereje teljesítményeinek. 
Mindenesetre remekmű, a kínai irodalom egyik 
klasszikusa. Értelmezésén ma is sokat vitatkoz
nak a szakemberek. A magyar fordítás utósza
vában Csongor Barnabás sajátos, jelképes tár
sadalmi szatírának jellemzi. A „kínai menny
ország regényében” a kor sajátos társadalmi 
problematikája tükröződik, de tegyük hozzá, 
a mitikus világ, a vallási és misztikus képzet
rendszer tükrében.

A történet ugyan a buddhista egyházatya 
útjáról szól, a három eszmerendszer lényegé
ben egyenrangúként szerepel benne. Ahogy a 
regény egyik intelme megfogalmazza: „Tisz
teld mind a három hitet, Buddháét, a Taóét, a 
bölcs Konfuciuszét, akkor örökkön fennma
rad birodalmad!” Ha egyenrangúak is, szere
pük az elbeszélésben nem egyforma. A leg
inkább külsődleges a buddhizmus szerepe: 
néhány alakot (földit és mennyeit egyaránt) 
szolgáltat, néhány jelképet és szentenciát mind
össze. A taoista misztika már fontosabb funk
ciót tölt be: a démonok, akikkel a majomnak 
az út minden állomásán meg kell küzdenie, 
ennek panteonjából valók, de maga a majom 
is taoista praktikák útján tanulja ki a hetven- 
kétféle átváltozás és a felhőbukfencezés tudo
mányát. A két vallás, mondhatjuk, a históriák 
alapanyagát adja, a természetfölötti lények és 
attribútumaik, képességeik univerzumát: a 
„nemlét képeit”. Rejtettebb s bizonyos tekin
tetben alapvetőbb a „bölcs Konfuciusz” esz
méinek szerepe a történetben: ez hozza moz
gásba ennek az univerzumnak a gépezetét. Bár
milyen fizikai erővel és varázshatalommal bír 
is Szun Vu-kung, a küzdelmekben sokszor —

első összecsapásnál mindig — vereséget szen
ved, alulmarad, fogságba esik vagy visszavonul. 
Csakhogy mindig meg tud szökni, és — főként 
— tudja, hogy melyik mennyei urasághoz kell 
fordulnia az éppen kellemetlenkedő démon 
megfékezéséhez. A majomkirály, bár „fizikai” 
és varázslati erőben egyenrangú a démonok
kal, végül is csak azáltal tud győzni rajtuk, 
hogy jól ismeri a hierarchiát, a mennyei hivatal 
beosztását, s meg tudja keresni az illetékes 
felsőbb hatóságot, attól aztán hol kikönyörgi, 
hol kierőszakolja, hol meg kiravaszkodja a 
beavatkozást. A konfuciánus államrend esz
ményei, törvényei abszolút erejűek ebben a 
mesében, sőt, éppen ezek adják a mese mecha
nizmusának struktúráját. Minden küzdelem 
eleve formalitás csupán — s erre csak a naiv 
olvasó nem jön rá —, mert a majom győz, ha 
magasabb a rangja, mint ellenfelének, de akkor 
is győz, ha rangja esetleg alacsonyabb, csak 
ekkor felsőbb hatalom segítségével. Győznie 
kell, mert ez a mese törvénye, de ez a konfuciá
nus rend eszménye is.

Ennek a törvénynek az érvényesülése azon
ban csak a regény második, nagyobb felében 
szembeötlő. Az első hét fejezet, amely a kő
tojásból született kőmajom csodálatos genezi
sét mondja el egészen az égi birodalom fel- 
dúlásáig és az érte kiszabott bűnhődésig, a 
képzelet szabad csapongását, ötletek váratlan
ságát tekintve felülmúlja a többit. Ötlet és 
különös kaland van a zarándokúton is bőven, 
de ott már csaknem szabályossá rendeződve: 
az út akadályainak sorát a vándorokra törő 
démonok sora adja. Az akadályok és legyőzé
sük lényegében azonos séma szerint adódnak. 
Vlagyimir Propp ugyan az európai tündérme
sék közös strukturális vonásait állapította meg 
híres elméletében, de ebben a mesesorozatnak 
is felfogható históriában is felfedezhetjük a 
közös struktúrákat. Még Propp mesefunkcióit 
is megleljük, ha némileg más is elrendezésük. 
Mindig az eltávozás, a tilalom és annak meg
szegése indít egy kalandot: a majom felderítő- 
útra indul valami jel vagy hírhozó figyelmez
tetésére, a szentnek meghagyja, hogy veszteg 
üljön; a szent azonban türelmetlen s elindul, 
csapdába is esik másik két kísérőjével együtt. 
A bűvös eszköz megszerzését itt mindig a ma
jom átváltozása és egyéb varázslatai jelentik: 
kitépi egy szőreszálát, s azt alteregójává változ
tatja. Amikor pedig harcra kel, előkapja fülé
ből varrótűnyire kicsinyített fütykösét, és azt 
hatalmas démonverő doronggá bűvöli. Az első 
küzdelem után következik a felsőbb hatalom 
(Proppnál közvetítő) felkeresése, majd újabb
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küzdelem annak segítségével, és végső győze
lem. Ezek a sztereotipjei minden egyes kaland
nak, a variációkat a körülmények koloritja 
adja: az ijesztő, de igen változatos külsejű 
démonok attribútumai a cethalfejtől a madár
farokig és a mindent elolvasztó bütyköstől a 
tüzfúvásig minden gonosz varázshatalmat vé
gigjárnak. Változatosak a csapdák színhelyei 
is : folyó mélye és parasztkunyhó, kolostorrom 
és barlang, fényes palota és sivatag, s még sok 
más hely ad hátteret és funkcionális környe
zetet. A csapdák csalija — szép delnőktől sza
kállas hullákig, vadállatoktól szerzetesi ál
orcába bújt démonokig — és maguk a csel
vetések is különböző formákat öltenek. A 
párbeszédek is sztereotip szituációkat elevení
tenek meg: a szent fél, a többi kísérők is, a 
majom bátorítja őket — másrészt a majom 
hetvenkedik, a szent pedig megszidja. De az 
argumentumok, példázatok, hasonlatok, népi 
mondások itt is élőbbé színezik a sémát: ma 
is eleven népi mondás („Hogyha nincsen 
egyebed, finggal dagaszd a szelet!”) és ezen 
elmélkedési tézis („Egy tenyér hogyan tapsol
hat?”), kínai kozmogóniai magyarázat és budd
hista moralizálás egyaránt előfordul dialógus
ékítményként.

A kolorit, a variációk részleteinek pompája 
és szimbolikája azonban már felnőtt szemet 
igényel: az elbeszélés ilyen mélyrétegeinek él
vezetéhez szükséges a kontextus, a művelődés- 
történeti háttér valamelyes ismerete. Különben 
marad az egzotikum nyújtotta szenzáció, és 
ami hazájában is népkönyvvé tette ezt a varázs
mesét, a naiv gyönyörködés és belefeledkezés 
a színes leírásokba, a fordulatos kalandok 
izgalmaiba. Még logikát és racionális motivá
ciót sem szabad mindenütt keresnünk, hiszen 
a mese általános törvénye, hogy nem motivál. 
A majomkirály története azonban műmese, 
minimális motiváció is van benne: azért tör 
minden démon Hszüan-cang életére, mert ő a 
többszöri újjászületés és szent életei által a 
tökély fokára érkezett el (buddhista tan sze
rint), tehát húsából enni az örökélet elnyerését 
jelenti (taoista hit szerint). A motivációban 
tehát két, bár nem kibékíthetetlen, hitvilág 
osztozik. A mese logikai koherenciája csak a 
mese szintjén van meg: a mesevilág törvényei 
helyettesítik.

Ez a mese azonban, így, ahogyan most a 
magyar olvasó kezébe kapja, ízesen és belső 
rendjében értelmesítve, nem egyszerűen a kínai 
legendáknak Vu Cseng-en által megszerkesz
tett és megnemesített, egységes históriába ön
tött szövege, hanem kevesebb is annál — meny-

nyiségileg — és több is annál. Ez a változtatás 
a magyarító, értelmező és fordító Csongor 
Barnabás munkáját dicséri. Csongor professzor 
többi kínai műfordításai is kitűnőek, több ki
sebb munkája mellett a másik nagy klasszikus 
regény, a Vízparti történet bravúrjaira is hadd 
emlékeztessek itt. Ez a fordítás azonban, úgy 
vélem, a legkiválóbbak közé tartozik a magyar 
műfordításkultúrában is. Nemcsak azért, 
mert a rendkívüli nehézségekben bővelkedő 
nyelvi és művelődéstörténeti anyag tudós bir
toklójaként látott neki feladatának — hiszen 
ilyen felkészültségű fordítónk több is volt és 
van, s végül is minden nyelvnek és kultúrának 
megvannak a maga nehézségei a tolmácsolás 
esetére —, hanem főként azért, mert ezt a 
távoli és idegen voltában oly nehezen meg
közelíthető anyagot olyan nyelvi leleménnyel 
adja vissza magyarul, hogy az művészinek 
minősül. Kétségtelen, a sinológus professzor 
tudománya volt szükséges ahhoz, hogy a túl
ságosan terjedelmes kínai szöveget a magyar 
olvasó számára elviselhető méretűre rövidítse 
(kb. az eredeti szöveg felére), de olyanformán, 
hogy az anyag lényeges, egyben érdekes részeit 
megőrizze, és ahhoz is, hogy az enciklopédikus 
gazdagságú anyagot filológusként értelmezze, 
sőt, a kihagyások zökkenőmentes átkötésére 
európai szemmel értelmezze. Ahhoz azonban, 
hogy ezt a filológiailag és olvasóként is értel
mezett szöveget élvezetes magyar nyelven adja 
vissza, hogy szellemes hajlékonysággal, szük
ség szerint archaizálva vagy népi ízekkel fű
szerezve, stílusokat és hangnemeket váltogatva 
tolmácsolja, olyan nyelvi művészettel kellett 
rendelkeznie, amilyet a költőktől szoktunk el
várni. Ha csak a szókincsét nézem, akkor is 
olyan gazdagságot találok, amilyen mai mű
fordítási gyakorlatunkban, sajnos, ritka. (Csak 
kapásból néhány telitalálata: félkézkalmár, 
evesség, melledző, koporsógyám, léggel töl
tött labda, csöcs nélküli lopótök; ráeszüdik, 
bucsálódik, gorál stb.) Merít régi nyelvrétegek
ből is, népnyelvből, akár tájnyelvből is, de 
teremt is : a buddhista s taoista kínai nevek és 
jelképek lehetőség szerinti megmagyarítására 
törekszik minduntalan. S ezekkel olyan han
gulatát tudja megteremteni a történetnek, amely 
ben egzotikum és régiesség, kínai kulturális 
hagyomány és népkönyv ötvöződik sajátos, 
költői értékű atmoszférává.

A szókincs segítségével történő atmoszféra
teremtésnél is merészebb, de sikerült bravúrnak 
kell ítélnem — az eredetivel való összevetés 
alapján — a magyar szöveg színessé, gördülé
keny olvasmánnyá varázslását. Akinek csak
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halvány fogalma is van a kínai nyelv sajátos
ságairól (a morfológia és a szintaktikai aláren
delés teljes hiánya, hogy csak e két leglényege
sebbet említsem) és e sajátosságok stilisztikai 
következményeiről a népkönyvek nyelvében 
(tömörség a többértelműségig, sztereotip for
mulák az egyhangúságig stb.), az tudja igazán 
méltányolni Csongor fordítói művészetét. De 
azt hiszem, a jó fülű magyar olvasót sinológiai 
minimum nélkül is meggyőzi a szöveg élménye 
maga. S bizonyára észreveszi azt is, hogy a 
fordító egyforma ügyességgel és mozgékony
sággal kezeli a szöveg változásait is: népies 
prózát és versbetéteket, rímes és ritmikus pró
zát, ékítményes szövegtípusokat egyaránt 
t

könnyed biztonsággal ad vissza. így válik for
dításában a megrövidített szöveg stílusában is 
homogén, tarkaságában is egyöntetű művé; 
magyar nyelven, magyar olvasó számára meg
szólaló Nyugati utazássá, az eredeti méltó pár
jává.

A majomkirály története (magyar alcíme) a 
klasszikus kínai irodalom egyik fő műve: a 
kínai mítoszok világának enciklopédiája, s 
ilyenformán a régi kínai gondolkodásnak tükre, 
egyben, tömegek olvasmányaként, egyik ala
kítója is volt. Magyar fordításban való meg
jelenése jelentős kulturális tett s ennek értékét 
még növeli, hogy tolmácsolása is remekbe 
sikerült.

(Európa, 1969)

Ifjúság és irodalom

Fiatal írók k é t an to lóg ia  tükrében
í .

Pályakezdő író művét mindig kíváncsian ve
szem a kezembe. Izgat az ismeretlen világ, ame
lyet minden ifjú íróember produkciója igér, az 
egyéniségnek, a valóságérzékelésnek, a világ
képnek újszerűsége, amely az irodalomhoz 
amúgyis mindig elsősorban vonzott. Érdekel a 
„társadalmi” ember, akit még nem ismerek, 
s aki mégis hírt hoz számunkra életünkről. 
A nemrég megjelent két fiatal író-antológiát, a 
Naponta más című prózagyüjteményt s a 
Költők egymás közt című lírai válogatást is 
ezzel a várakozással forgattam át, — oly belső 
feszültséggel, mintha felfedező utakra kellett vol
na mennem. Annál is inkább, mert ezek az anto
lógiák az átlagosnál jóval tágasabb mezőnyt 
mutatnak be, 17 prózaírót és 15 költőt. Azzal 
kecsegtetve, hogy ezúttal harminckét emberi 
világban kereshetem meg a magamét.

Ezt a világot azonban nem mindig találtam 
meg, s ahol megtaláltam, ott is időnként elraj- 
zoltan, vagy leegyszerűsítő, kezdetlegesen 
felrakott színekkel. Mégsem okoztak e fiata
lok csalódást, sőt, — s itt mindjárt vitába kell 
szállnom a különféle fanyalgó-lebecsülő kriti
kai ítéletekkel — gyengeségeik, különféle kor
látozottságaik gyakran reményt keltőbbek vol

tak számomra, mintha teljes írói vértezettséggel 
léptek volna már a kezdet kezdetén az írói 
porondra. Kétségtelen, hogy az előttük járó 
nemzedékek, az Emberavatás tói kezdve meg
jelenő, manapság már lassan irodalomtörté
netté váló antológiák fiataljai látványosabban 
és lendületesebben, elemibb, feszítőbb élmé
nyekkel és néha gyakorlottabb írnitudással 
kezdték pályájukat. De nagyobb illúziókkal is. 
Különféle hangzatos jelszavak, kérészéletű 
politikai és művészeti divatok által befolyásol- 
tabban is. S a kiugró sikerek, az egycsapásra 
történő beérkezettség révén jobban elzárva a 
szerves fejlődés, az önépítés, a szüntelen önkor
rekció — magyarán a tanulás és az újabb él
ményszerzés lehetőségeitől.

2 .

Amit ebben az új írói gárdában a legrokonszen
vesebbnek érzek, az őszinte, feltétlen és belső
leg mélyen átélt elégedetlenségük a világgal, 
világukkal. Non-konformista elutasítása annak 
az életkörnyezetnek, amelybe beleszülettek, 
amelyet elődeiktől örököltek, s amely egy 
csigahéj páncélzataként borul rájuk. Mi sem 
lenne helytelenebb, mint ezt valaminő poli
tikai elégedetlenségnek, vagy éppen a szocializ-
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mus jelenével való szembenállásnak felfogni. 
E fiatalok lázongása, keserűsége, panasza és 
elvágyódása nem ideológiai-világnézeti jel
legű — a legtöbben egy tudatosan kialakított, 
elvszerűen magukénak vallott világnézeten 
még innen vannak —, hanem annál sokkal meg- 
határozatlanabb és egyetemesebb : az életérzés, 
az élethangulat síkján bontakozik ki. Az a ter
mészetes, fiataloknál épp az egészség, a lelki 
épség jeleként megnyilatkozó szükségszerűség 
mozgatja őket, hogy kialakítsák a maguk vilá
gát. Pontosabban: hogy maguk formálják ki 
saját maguknak azt a világot, amelyben élniök 
kell, hogy ne csupán adott, készen kapott, 
„tálcán nyújtott” keretek között alkossanak.

A prózaíró fiatalok közül a túlnyomó több
ség, így Ajtony Árpád, Lugossy Gyula, Marosi 
Gyula, Módos Péter, Mózsi Ferenc, Nádudvari 
Anna, Szántó Erika, Vathy Zsuzsa egyaránt 
elégedetlen a léttel, a társadalommal, melyben 
élnie adatott, — s így van ez jól. Tehetségesek
nek és kisebb képességekkel rendelkezőknek, 
munkásfiataloknak és értelmiségi származású
aknak, félig-meddig teenagereknek és megálla- 
podottság felé tartó harmincon felülieknek 
egyaránt alapvető érzésvilága és írói témája e ki
ábrándult elhúzódás a jelen hétköznapok adott 
világából, s már e sokféle indíttatás közös 
nevezője is mutatja, hogy nem valamiféle 
,,kinövés”-ről van szó. Hanem egy magától 
értetődő életkori-fejlődésbeli sajátosságról, 
amely minden valamirevaló, a maga sorsán és 
egyéniségén munkáló fiatal alkotónál óhatatla
nul fellép. Mert éljünk bár a kommunizmus 
legfelsőbb fokán, egy tökéletesen gépesített és 
automatizált társadalomban, az emberi jólét és 
harmónia legnagyszerűbb adottságai közepet
te, a majdani fiatalok, ifjú írók és poéták akkor 
is elégedetlenek lesznek. Kesernyések, füstöl
gők és lázadók. Azok lesznek, mert fiatalok: 
vagyis igényesek a fennálló, azaz készen kapott 
világgal szemben; mert tettvágy hevíti őket, 
azaz alakítani akarják azt, ami szemükben meg
haladottnak, maradinak és múlékonynak tű
nik; s mert erre az alakításra, önnön egyénisé
gük érvényesítésére gyakorta éppen nem nyílik 
lehetőségük. Illúziótlanok, kiábrándultak, s 
jelennel szembefordulók a fiatal írók? Baj is 
lenne, ha nem azok lennének.

Az igaz, hogy e fiataloknak nem adatott meg 
a magyar forradalom nagyszerű élménye, a fel- 
szabadulás és a fényes szellők atmoszférájának 
páratlan sugárzása, vagy az ellenforradalommal 
szemben tanúsított helytállás drámai lendülete. 
Őket nem vette szárnyára a nekilódult történe
lem, mint a Juhász — Simon — Nagy László

nemzedéket vagy a tűztáncosokat. Annál hely
telenebb azonban számon kérni rajtuk az egy- 
szervolt világnézeti sodrást, amely eleve hittel, 
bizalommal, nagyot akaró intenzitással töl
tötte el a korábbi nemzedékeket. Az volt a 
rendkívüli, a magyar történelem ritka pillana
taiból adódó írói lehetőség, amellyel minden 
összetevés, fanyalgó méricskélés eleve méltány
talan, — ez pedig, a fiatalok életet változtatni 
akaró spleenje, lefojtott cselekvési ösztöne oly 
természetes, mint a csillagok járása.

Másért kell bírálni szerintem e fiatal novel
listákat. Nem azért, mert rossz közérzetüknek 
hangot adnak. Sokkal inkább azért szolgáltak 
rá a bírálatra, mert elégedetlenségük, fiatalos 
lázongásuk, változtató indulatuk kifejezésében 
meglehetősen erőtlenek, nem eléggé eltökéltek. 
Hiányzik belőlük az igazi szenvedély forrósága. 
Nádudvari Anna novellájának címe, Úgy élni, 
ahogy kell voltaképp az egész írónemzedék ez 
idő szerinti legfőbb gondját és problémavilágát 
is magában foglalja. Gondolkodásuk, útkeresé
sük középpontjában az áll, hogy nem tudnak és 
nem akarnak megbékélni a szokvány-hétköz- 
napisággal, az üres megállapodottsággal. Irri
tálja őket az emberi kapcsolatok sokszor gépies 
mechanizmusa, a kispolgári individualizmus, 
amely bizony még sok vonatkozásban béklyóz
za nemcsak az ő, de valamennyiünk életét. 
(Más kérdés, hogy a fiatalok szemében gya
korta kispolgáriságnak tűnik az is, ami az élet, a 
munka elkerülhetetlen velejárója.) Ezt az elé
gedetlenséget azonban túlságosan elégikusan, 
fájdalmas rezignációval, mondhatni „örege
sen” fejezik ki, híján annak a láznak és lendü
letnek, amely — különösen fiataloknál — az 
alkotó irodalom igazi próbaköve. Tiltakozásuk 
többnyire enervált, visszafogott, mintha eleve 
lemondanának a változtatás lehetőségéről.

Másrészt amikor nagy kérdéseiket megfo
galmazni próbálják, azt tudniillik, hogy mihez 
kezdenek életükkel, hogyan találják meg helyü
ket a társadalomban, e problémákkal túlságo
san is „önmagukhoz” fordulnak, önnön lelki
világukra koncentrálnak, ahelyett, hogy a vilá
got vallatnák, a társadalmat figyelnék, a köz
élet visszásságait bírálnák. Az „itt és most” 
társadalmi konkrétsága, időszerűsége, helyi 
realitása vajmi kevéssé van meg náluk. Amilyen 
sokat tudunk meg kétségeikről, a céltalan, 
távlattalan élettel, a kispolgárisággal szemben 
való ellenérzéseikről, olyan keveset ember
ideáljaikról.

Meglepően szűk körű a prózai antológiában 
a magyar valóság különféle élettájainak, 
miliőrétegeinek, társadalmi problémakomp
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lexumainak felderítése. A fiatalokban — s 
ebben ugyancsak eltérnek elődeiktől, mind az 
1945—55-ös indulásúaktól, mind az 1960—61 
táján indultaktól — csekély a szociográfiai 
érdeklődés. Ebben a nemben az egyetlen erő
teljes írás Simonffy Andrásé, ő viszont csak élet
korát tekintve sorolható a fiatal írók közé. 
Simonffy a változás vágyát, amely a csoport 
legtöbbjében munkál, társadalmilag éli át, s e 
karakterisztikus társadalomrajz keretében — ha 
benne a jól kitaposott Móricz Zsigmond-i ösvé
nyen halad is — feszültséget, sűrű légkört tud 
teremteni. A többiek, ha más sorsokat, alako
kat rajzolnak, s nem a maguk fiatalságát, akkor 
jórészt csak foltokat raknak egymás mellé, 
helyzeteket ismertetnek, megfigyelésekről szól
nak, amelyeket tényként el lehet fogadni, de 
irodalmi megjelenítésnek nemigen.

Kevés továbbá írásaikban az irónia és a 
humor, a groteszkség és a hangulati kontraszt, 
a derű merészebb, kritikusabb, társadalmibb 
színei. Ilyen tekintetben csupán a spontán dina
mikájú, a fiatalság fékezhetetlen vitalitását, 
kölyökkutya-mohóságát árasztó Császár István- 
elbeszélés jöhet számításba, s az önmaga régeb
bi fásultságát, naiv, introvertált világfájdalmát 
önironikusan kikacagó Vathy Zsuzsa-novella. 
Az utóbbi azért üdvözlendő különösképpen, 
mert már ironikusan tudja megítélni tegnapi 
énjét, s írásában sok mindent vissza tud tük
rözni ebből az ironikus önszemléletből. Nem
csak művészi, de szellemi előrelépésről is tanús
kodik ez. No, de nem fonák dolog egy életfor
májával elégedetlen generációtól épp az irónia, 
a groteszk komikum ábrázolási jegyeit, hangu- 
latiságát kérni számon ? Ellenkezőleg : egy rossz 
közérzet feszültségét semmi olyan színváltóan 
ki nem fejezi, mint a humor szabadsága, s a 
Naponta más irócsoportjának „illedelmessége”, 
szordínós hangja a humornak e csekély szerepé
vel is összefügg.

Jobbára a maguk életét írják hát — tele tisz
tasággal, vallomásos személyességgel — e fiatal 
prózaírók. Rendszerint ezek az ifjúkori él
ménynovellák a jobbak, művészileg sikerül
tebbek is, a kiforrottabb szövetű alkotások, így 
Marosi Gyuláé, Császár Istváné, Nádudvari 
Annáé, Módos Péteré. Attól viszont óvakod
nék, hogy ennek alapján ítéljem meg a fiata
lok képességét, még inkább, hogy erre az élet
rajzi novellatípusra orientáljam őket. Ez ugyan
is prózában a legkönnyebb, a legkevesebb ellen
állás legyőzését kívánó tematika és műfaj, 
egyszersmind a legminimálisabb alkotói tanul
sággal is ez szolgál. Hogy is mondta Friedrich 
Schlegel ? Egyetlen regényt írni mindenki tud a

maga életéből, ifjúságából. Valóban: az igazi 
író az alkotói invenciónál, a találékonyságnál, 
a képzelet tevékenységénél kezdődik. Éppen 
ezért bármily elvontak és művészileg egyenet
lenek Bereményi Géza, Nádas Péter és Ung- 
váry Rudolf parabolái, a fejlődés hozadékát 
tekintve, egyszersmind táviatosabbnak tűnnek, 
mint társaik érettebb, spontánabb élmény
novellái. Ők mindenképp megpróbálkoznak 
egy „második természet”, egy öntörvényű írói 
világ megalkotásával. S ez a merészebb kísérle
tező kedv még akkor is biztató, ha nem mérle
gelik eléggé azt, hogy a parabola cselekményét 
és szereplőit olyan komolyan kell venni, mint a 
hagyományos elbeszéléstípusét, az anakroniz
musokat meg éppenséggel a leggondosabban 
kell felépíteni, hiszen a példázat groteszk mű
faja valóság és képzelet borotvaélen táncoló 
egyensúlyán épül. S tegyük hozzá, hogy olyan 
is akad már a fiatalok között, aki sikerrel pró
bálkozik meg a parabola műfajával. Mózsi 
Ferenc szellemes Robinson Crusoe-története 
egy olyan ,,Robinson”-ról szól, aki nem megy 
el a messzi tengerekre, hanem hallgat a tisztes 
atyai rábeszélésre, s derék, otthon ülő nyárspol
gár lesz belőle. A novella természetesen aligha 
lenne több jó ötletnél, ha az író nem venné 
tárgyát „komolyan”, s nem lényegítené át az 
otthoni kalandokat fájdalmasan groteszk, 
romantikusan elvágyódó lírájával.

Az eddigi kritikák többsége általában szem- 
léletileg bírálta a prózai antológia szereplőit, 
s ugyanakkor hozzátette, hogy művészileg fel
készültebbek, mint elődeik voltak annak idején. 
Nos, én inkább úgy látom, hogy produkció
jukban épp itt tapasztalható a legtöbb gyenge
ség. Szerkeszteni, komponálni még nemigen 
tudnak, az elhallgatásokhoz, az idővel való 
takarékossághoz, a filmszerű vágásokhoz, át- 
tűnések alkalmazásához, a metszetekben való 
jellemzéshez — vagyis az irodalom „szakmai” 
fogásaihoz — kevéssé értenek. A cselekmény 
váltását, több szálú kontrasztáló fejlesztését 
csupán Módos Péternél figyelhetjük meg. Az 
írás többüknél így még a leírással egyenlő, azaz 
a hétköznapi közlés, az átlagos-általános 
magánbeszéd szintjén marad. Kétségkívül eré
nyük ebben a közvetlenség, a természetesség, a 
szerepjátszás hiánya. De ez az erény egy ponton 
már ellentétébe hajlik át, — kezdetlegességnek 
lesz a melegágya. A mindennapi beszédízek, a 
természetesség, feszélyezetlenség, alakítatlan- 
ság atmoszferikus hatását összetévesztik az 
utca és a család beszédstílusának szokványos 
átlagával. Holott a művészi stílus „mindennapi- 
ságát” éppúgy meg kell komponálni (ha nem
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jobban), a használt szókészlet szintén oly erő
teljes válogatásra szorul, mint az egyéb stílus
nemeknél. A mindennapi élet természetes pró- 
zaisága irodalmi műben éppenséggel természet- 
ellenesnek, mesterkéltnek hat.

Mind e formálási fogyatékosságok súlyából 
azonban sokat levon az a tény, hogy e prózaíró 
fiatalok — mint arra már utaltam — egyelőre 
saját egyéniségük kialakításával vannak elfog
lalva, önmagukkal kénytelenek viaskodni. Az 
irodalmi alakításhoz szükséges distanciákról 
náluk így még nem lehet szó, energiájuk nagy 
részét ez az egyéniségteremtő belső harc köti 
le. Imponáló, feltűnést keltő eredményeik még 
kétségkívül nincsenek. De az imponáló, fel
tűnést keltő eredmények többnyire a mélyen 
megélt válságokból, világgal elégedetlen belső 
dilemmákból születnek.

3.

Érdekes módon a költők másfajta karak
terűek, jóval érettebbek, a fejlődés magasabb 
pontjára jutottak már el, mint a prózaírók. 
Nemcsak abból fakad ez, hogy — mint köztudo
mású — a prózaíró nehezebben érik, mint a 
poéta, hanem elsősorban abból, hogy általá
ban idősebbek, többnyire jóval túl vannak már 
a harmincon. Úgy hogy például legjobbjaikat, 
Beney Zsuzsát, Iszlai Zoltánt és Kiss Benedeket 
már semmiképp sem nevezném,, pályakezdőd
nek : önálló arculatú, kiforrott költők mind a 
hárman. Emellett a költőknek ezúttal helyzeti 
előnyük is volt novellista társaikkal szemben: 
míg az utóbbiakat egy-egy elbeszélés reprezen
tálja csupán, amely pedig nyilvánvalóan csak 
egy-egy oldalát mutatja meg a prózaíró egyéni
ségnek, addig a költők általában 10—20, eset
leg még több versükkel szerepelnek, mintegy 
egy-egy ívnyi alkotással. így sokkal mélyebben 
be lehet pillantani műhelyükbe, alaposabban 
és összetettebben megismerhetjük alkotói jel
lemüket.

Amit mindenekelőtt javukra kell írnunk, az 
megszólalásuk energikussága, költői állásfog
lalásuk szenvedélyes-intenzív jellege. Annak el
lenére, hogy lírikusok, vagyis alkatilag hajla
mosabbak lennének a lágyabb, elomlóbb han
gulatokra, az elrévedező befelé fordulásra, 
műveik éppen nem ily fogantatásúak. Az élet- 
és cselekvésvágy éhsége, az eredeti s az értetlen 
vagy ellenséges környezettel szembeszálló 
egyéniség eszménye sarkallja e költők legtöbbjét 
is, de érzéseiknek és elszánásaiknak jóval ka
rakteresebben s nem utolsósorban nagyobb 
művészi átéléssel adnak hangot, mint prózaíró

társaik. Alkatilag s költői ars poetica terén egé
szen más költőegyéniség a meditatív-fanyarul 
filozofálgató Iszlai Zoltán és a népballadák 
sejtelmes játékosságával és tragikus zeneiségé
vel megszólaló Tölgyessy Miklós, de program
juk eltökélt szilárdságában nincs köztük kü
lönbség.

,,S ha mégis csak a csakazértis. 
a muszáj villáma világít, 
a saját vállán kapaszkodva 
izzíthatja fel csak lámpáit,

akkor is újra, újrakezdi, 
ahonnan indult, ugyanonnan.
Hogy mennyit számolt, nem felejti, 
lépése ugyanannyit koppan.”

— vallja Kapudöngető című versében Iszlai 
Zoltán, s hasonló magatartást vállal magáénak 
Üzenet című versében Tölgyessy is:

„emeld fel két kezed 
emeld fel életed

poloskát űző lámpafénnyel 
szállj szembe végső végzeteddel

mindig-igazra éhes szájjal 
üvölts a fékek sikolyával

vállad kiszökő pirosával 
véred vakogó vonatával

szökj vissza élni a halálból 
hozz egy virágot tavaszából.”

Nem lehet kétséges, hogy a művészetben csak 
az ilyen hajthatatlanul „kapudöngető” , meg
győződését, céljait vállaló magatartásnak van 
jövője.

De nemcsak rokonszenves makacsságukkal 
örvendeztetnek meg a poéták, Apáti Miklós, 
Kertész Péter, Kiss Benedek, Oravecz Imre, 
Pardi Anna, Petri György, Rózsa András s a 
többiek, hanem műveik elemi, belülről fel
fakadójellegével is. Hosszú évek rezonőr-speku- 
latív-hűtött költői divatai után ők a lélek mélyé
ről ömlő, vallomásos, bensőséges líratípust 
művelik többnyire ismét. Nem csupán eszméle
tünkre, de érzékeinkre is kívánnak hatni, nem 
feledkeznek meg a líra elsődleges érzelmi funk
ciójáról. Nemcsak filozofálásuk gondolati vég
eredményét adják műveikben, hanem önmagu
kat is, s elsősorban ez a kétségek és remények 
közt hányódó lírai én az, ami felkelti érdeklő
désünket műveik iránt. S emellett olyan ha
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gyományosnak tekintett és az utóbbi években 
megvetett költői ábrázolási és magatartás- 
formákat is vállalni mernek, mint az alliterá- 
ciókban gyönyörködő játékos zeneiség, a bal
ladái homály, az epigrammatikus zártság, a 
népdalinspiráció, az elégikus dalihlet, a táj
leíró élmény, az ősi halottsirató jeremiádok 
tragikuma vagy az önmegszólító verstípus. 
Vagyis nem tartózkodnak többé a hagyomány
tól, sőt modem tudat- és érzésvilágukat épp 
ezek évszázados, sűrített felhajtóerejével képe
sek kifejezni.

A küzdő ember mellett már annak világa is 
jelen van alkotásaikban. Vallomásaikat, laza 
asszociációjú önfeltárásaikat épp az teszi meg- 
kapóvá, hogy szerepet juttatnak benne a ter
mészetnek, tájnak, az élet animális érzékletei- 
nek. S nem is csupán aláfestő-hangulatkeltő 
szerepet, de konfesszióik megindítása, tova- 
lökése, az asszociációs impulzusok felkeltése is 
gyakorta e természeti, környezetfestő elemek 
révén történik. Sajátos módon pedig e táji 
mozzanatok vagy a biológiai tenyészet vilá
gának felvillantása révén többet és bensősége
sebbet tudunk meg a lírikusok egyéniségéről, 
mint esetleg még oly affektiv személyes vallo
másokból. Példája ennek Kiss Benedek és 
Beney Zsuzsa költészete. Kiss Benedek örök
mozgó, mindig-égő lelkiségét, lobogó szenve
délyességét épp oly hitelesen, ellenpontozó
erősítő érvénnyel tolmácsolják a természeti 
képek, mint Beney Zsuzsa költészetté finomult, 
szüntelen elégiákban kivetülő tragikus szenve
dését.

Vallomásosság, érzelmi affektivitás, termé
szetközeli látás ? Azt jelentené-e ez, hogy fiatal 
poétáink immár visszatérőben vannak a magyar 
líra évszázados emocionális egyoldalúságához, 
s az utóbbi évek intellektuális-gondolati lírai 
megújulása, a gondolkodó érzékenység közel
múltbeli sikeres próbatételei körükben nem 
találnak folytatóra? Szerencsére szó sincs erről: 
Kertész Péter verseinek fanyar-groteszk okos
sága, dezillúziós drámai meditációi, kiábrán
dult-elszánt igazságra törése erre éppúgy garan
cia, m int Oravecz Imre egyetlen metafora ki
bontásából álló, szimbolikus témaversei s Pardi 
Anna ironikus tudatossága, racionális fogalmi-

sága, világot értelmező szenvedélye. Ők mint
egy második vonalát képezik a Költők egymás 
közt poétagárdájának, nem kisebb elhivatott
sággal, mint említett társaik.

4.

Az eddigieknél nyilvánvalóan az tűnt ki, 
hogy a fiatalok költői termése magasabb szín
vonalú, mint a prózaírók produkciója. Mégis 
óva intenék nemcsak a jósolgatástól, de bár
minő rangsorolástól. Utaltam már arra, hogy a 
prózaíró fejlődése több időt kíván. Hadd te
gyem hozzá, hogy ugyanakkor verset írni ná
lunk jóval könnyebb, mint prózát: költőink 
mögött ott él és hat mint hajtóerő a magyar 
líra nagy lélegzetvétele, sok évszázados klasz- 
szikus hagyománya. S még egy erőteljes tényező 
játszott itt közre egyoldalúan a lírikusok javára: 
a válogatás. A Szépirodalmi Könyvkiadónál 
megjelent költői antológia összeállítása, szer
kesztése, kiállítása sokkal jobb, kerekebb, jóval 
differenciáltabb képet ad a fiatalokról, mint a 
Magvetőnél közreadott szépprózai gyűjtemény. 
A költők eddigi belső fejlődésrajza is kivehető 
többnyire belőle, amelyről a prózai válogatás 
esetén nem lehet szó. /

Az összkép ? Mindenképpen az örömé, a meg
elégedésé. Akkor is, ha a prózaírók gyűjtemé
nye eszmei és művészi okokból egyaránt nem 
kevés bíráló megjegyzésre adott okot. S az 
ifjonti hibák, fiatalos kiérleletlenségek mérlegét 
messze ellensúlyozza a másik oldal: a majd há
romtucatnyi fiatal alkotó tömeges, közelesen 
egyszerre történő jelentkezése. Méghozzá 
olyanoké, akiknél a többség elhivatottságához 
kétség is aligha férhet. Alig volt erre példa az 
elmúlt évtizedek hazai irodalmában. Amint azt 
Benjámin László, bemutatva az egyik költőt, 
érzékenyen meg is állapítja: „ . . .  ilyen rövid 
idő alatt annyi új névvel, annyi szót kérő és 
kapó fiatallal, mint a legutóbbi három-négy 
évben, korábban nem találkoztunk.” Úgy 
gondolom, a két antológia mindenfajta meg
ítélésénél ebből az alapvető tényből kell ki
indulnunk.

Fenyő István
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Elérhetetlen föld
Fiatal irodalmunk már hosszú évek óta a nagy 
vajúdások korát éli, a fiatal költőkről alkotott 
kép az egyszerű olvasóban kibogozhatatlan 
káosznak látszik.

De mintha a hosszas vajúdások után a 69-es 
esztendő egy új szakasz kezdetét jelentené, a 
letisztulásét, az irányok kirajzolódásáét; abból 
a homogénnek tetsző egyszínű masszából, ami
vé a „Fiatal Költők” sommásító megnevezés 
gyúrta a fiatalokat, kibontakozik lassan az 
egyes fiatal tehetségek arculata. Ez a rég várt, 
lassan megindult erjedés nagyon szorosan 
összefügg az elmúlt két év néhány eseményével : 
Az Első ének, az Universitas, a Költők egymás 
közt, az Elérhetetlen föld  című antológiák 
tették lehetővé, hogy a fiatalok együttesen, 
egyszerre és viszonylag sok verssel jelentkez
zenek, és így az olvasók is pontosabb képet 
kaphassanak róluk; de összefügg a fiatal költők 
lillafüredi konferenciájával is, amely egy csapásra 
közüggyé tette a fiatal írók és költők problé
máit, és lezajlása óta nem telt el egyetlen hónap 
sem úgy, hogy valamilyen országos fórum ne 
foglalkozott volna az ott tárgyalt problémák
kal vagy általában a fiatal művészek problémái
val.

Az antológiák közül 1969 decemberében 
utolsóként az Elérhetetlen föld látott napvilá
got, — az Első ének és a Költők egymás közt 
tízezres példányszámához viszonyítva kis, 2800- 
as példányszámban. Nagy László bevezető 
szavainak keltezése szerint az utoljára kiadott 
kötet elsőként készült el : a — minden bizonnyal 
a teljesen összeállított kötet elé megírt — be
vezető dátuma: 1967. december 23.

Az Elérhetetlen föld szerkesztése eltér a már 
hosszú ideje szokásos antológia-összeállításo
kétól : költőit nem a véletlen vagy egy szerkesz
tő önkénye hozta össze egy alkalomra. A kilenc 
fiatal — Győri László, Mezey Katalin, Molnár 
Imre, Kiss Benedek, Oláh János, Koncz József, 
Kovács István, Rózsa Endre és Utassy József— 
már évekkel ezelőtt is együvé tartozónak érez
te magát, csoportjukat belső erők, a rokon 
világlátás, az eszmei és költői szövetség tartot
ták össze. Vagyis verseskötetük nemcsak 
kilenc különálló fiatal költő egyenkénti bemu
tatkozása, hanem egyben egy csoporté is. Ezért 
— annak ellenére, hogy „a fehér papírlap fölött 
végül is mindenki egyedül van” , a tehetségek 
sem egyformák, így a szembetűnő közös voná
sok sem egyaránt és egyenlő mértékben jellem
zik a kötet valamennyi költőjét, — a főbb közös

vonásokat szemügyre véve pontosabb képet 
kapunk az összetartó erőkről, mintha csak 
egyenként vizsgálnánk őket.

Valamennyien hasonló társadalmi környezet
ben, fizikai dolgozók gyerekeiként születtek; az 
egyetlen Kovács István kivételével valameny- 
nyien a „háborús évjárathoz” tartoznak, — és 
néhányuk verseinek ma is vissza-visszatérő 
témája a frontokon elpusztult apa alakja; a 
gyermekkorra sem gondtalan, rózsaszín álom
ként emlékeznek, van, akinek nem volt isme
retlen az éhezés, az árvaság, van, aki „csak” el
gyötört, megroppant emberi életek látványát 
hordozza magában kitéphetetlen emlékként; 
legtöbbjüknek a fizikai munka sem ismeretlen: 
középiskoláik után egy ideig kétkezi munkával 
keresték kenyerüket.

Aztán Budapest, az egyetem: valamennyien 
az ELTE bölcsészettudományi karán végez
tek; de közös élmény a szükebb közösség, az 
Eötvös Kollégium is. Végül pedig a Bölcsész
kar Alkotóköre, ahol már verseikkel is meg
találják az utat egymáshoz. Az első közös 
próbálkozások: az Alkotókor „Tiszta Szívvel” 
című folyóirata, amely azonban néhány meg
jelent szám után objektív akadályok miatt 
elakadt. Több mint két éve elkészült közös 
antológiájuk, — „de kiadására nehezen akadt 
vállalkozó” . Tudták: nem tartoznak a „tönkre- 
prófétált”, „agyonsegített tehetségek” közé, — 
és két esztendőn át példát mutattak a ki-és össze
tartásból, önmaguk megalkuvás nélküli meg
őrzéséből, míg végül valóban együtt, egy kötet
ben léphettek az olvasók elé.

Ennek a közös múltnak tapasztalatai állan
dóan ható tényezői költészetüknek. Sokszor 
vallanak versekben is eredetükről, foglalkoz
tatja őket a múlt, az „elmúló” , „fagyos világ”, 
amely egyrészt meghatározója elkötelezettség
érzésüknek, és az otthonból, gyermekkori él
ményeik világából kiszakadva is ide tartozó
nak, innen-szólónak érzik magukat, másrészt 
azonban szorongó költeményekben ébrednek 
rá esetenként „szarvassá változásukra”, arra, 
hogy nemcsak az elszakadás, de a visszatérés is 
lehetetlen már. De a megélt múltba vissza
tekintve nem egyforma a magatartásuk. Győri, 
akárcsak az egész „különös világra”, múltjára 
is a könnyednek tűnő hetyke hang és a pergő 
ritmusok mögé rejtett borongós nosztalgiával, 
csodálkozó merengéssel gondol. A maga mö
gött hagyott világ, amelyet visszatekintve „el
fogyó”, „fagyos, elmúló világnak” érez, a
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Rákóczi telep és az otthon nem a maga fiát 
látja már benne (Különös világ; Kiver a láz, 
földem eltemet). Rózsa Endréből teljesen 
hiányzik ez a kritikus hangon is átderengő 
nosztalgia, bár talán ő foglalkozik a legtöbbet 
a múlt és a jelen „magtalan világa” közti kap
csolattal. Őseire illúzióban keménységgel te
kint vissza, — már pár soros önéletrajzában is 
Így ír: ,,Sem osztályomtól, sem önmagámtól 
nem voltam soha elragadtatva.” És ő teszi föl 
egyik költeményében azt a kérdést, amely más 
és más formákat öltve ugyan, de társainál is 
minduntalan visszatér:

. . . légvárakból visszafelé 
építhetek-e elfogulatlan múltat 
lakatlan mítoszt mely mindenkié

( Napraforgó)

A magának adott válasz — az ugyanilyen 
illúzióban leszámolás :

csatamezőkön lázadó őseim éhét 
fűbe harapva se csillapította a rög 
nem válthatom meg magammal jövőjüket már 
s az én gondjaim sem ők.

„Nincs mese, föl kell gyújtanom gyermekko
rom” — olvashatjuk ugyanebben a versében, 
-— és mintha visszhangként felelne rá Utassy 
egy verssora: „én utálom gyermekkorom”. De 
a véletlen egybeesés ellenére az ő viszonya ehhez 
a múlthoz eltér Rózsáétól. Illúziói ugyan neki 
sincsenek, — de ez a múlt mégis az, ami lép
teit a jelenben is irányítja, ebből meríti forra
dalmár indulatát: „S anyám — kit koldus 
hazámnak hívok — / . . .  Megszült hát engem : 
forradalmat.” (Kit koldus hazámnak hívok) 
Az ősök — „holtak. / De élek én! s a kopor
sómig : / szavukat hallom a föld alól is, / a föld 
alól is.” — írja a „Föld alól is” című versében.

Mint látjuk, eltérő módon ugyan, de a 
„Kilencek” a múlt töviseivel szívükben fordul
nak a jelen felé. És jelenbe fordulásuk példázza, 
hogy az eltérő származás és szellemi talaj 
ellenére mennyire hasonló eredményre jutot
tak a velük egykorú fiatalokkal, pl. az Első 
ének című antológia költőivel. Ugyanazok a 
kérdések gyötrik őket is, ugyanazokat az el
lentmondásokat érzik eszményeik és a környe
ző világ között, amely éppen ezeket az eszmé
nyeket volna hivatva megvalósítani. És verseik 
belső feszültségét, intellektuális és érzelmi 
telítettségét az adja, hogy nem akarnak meg

ragadni a szemlélődő meditálás állapotában. 
„Az a nehéz, hogy olyasvalamit szeretnék ver
semmel megoldani, ami nem elsősorban a köl
tészet feladata” — írja Rózsa.

A megoldás, a kiút keresése a fiatalokban — 
talán életkoruk miatt? — még erősebb, társa
dalmunk hibái láttán talán még sommásabban 
és nyersebben fogalmazzák meg ítéletüket, 
mint az idősebbek, — de a kérdés lényege mégis 
közös. Általános, közkeletű megfogalmazásban 
így tehetnénk föl, mit értsünk forradalmiságon, 
közéletiségen egy olyan korban, amikor ezek
nek a fogalmaknak a hagyományos értelme
zései valóságunkról leperegnek, alkalmazhatat- 
lanoknak tűnnek, és hogyan szerkessze meg a 
forradalmak példáján nevelődött költő „itt 
benn a harmóniát” ?

Pontos választ adni a kötet költői nem tud
nak — ez „nem elsősorban költészet feladata”. 
A bennük feszülő cselekvésvágy is tárgyát kere
si még, — de lefojtottságuknak, a kiúttalanság 
érzésének, az erőiket szétmorzsoló ellentmon
dásoknak nevet adni valamennyien megpró
bálnak.

. . .  Ellenem fordult eszmékben élek, 
három szaváért meghalok

— írja érzését paradoxonná kihegyezve Kovács 
István. És ugyanilyen költői paradoxonban
— mintegy a feloldatlan ellentmondások meg
ragadására legalkalmasabb formában —, írja 
Oláh János:

A béke iszonyú pillanata ez, 
feledjétek el a győzelem mámorát.

Mezev Katalin verseiben többször is visszatér 
az alábbi motívum:

Jaj, mit ér az ifjúság, 
ha önmagába fullad!

A múlt „lakatlan mítoszával” leszámoló Rózsa 
látomása sem vigasztalóbb:

Amit én földobtam madárnak, 
mind visszahullt rám kőnek,
Máig sem tudom: nyíltabb égbolt, 
vagy szív kell hozzá könnyebb.

És a sort folytatva, ugyanerről az életérzésről 
tudósít Kiss Benedek „kőevő embere”, Utassy 
szavai a „júdás időről”, a „Nagy Szavak 
körútjáról” . . .
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A múltba nincs visszatérés, és a múltból ho
zott sebeket a jelen sem gyógyítja be, — merre 
hát az előrevezetö út, amely kivisz a „termé
ketlen ég” alól ? Hogyan védje meg a költö, 
az ember-eszményeit, amelyekhez hűnek 
maradni az egyetlen lehetőség, hogy meg
őrizhesse önmagát? A fiatalok kutatva tekin
tenek körül példaképekért, hogy annak fényé
ben a saját kérdéseikre feleletet kapjanak. így 
tesznek a Kilencek költői is, — de a keresett 
példákat nem más égtájak alatt, hanem a ma
gyar történelemben és hagyományban talál
ják meg.

Mindenekelőtt: Petőfiben. Mintha halálá
nak 120. évfordulóján Petőfi új életre kelt volna 
verseikben. De mi sem áll tőlük távolabb, mint 
a bronzszoborrá merevített Petőfi formai 
abszolutizálása; az ő számukra Petőfi nem lobo
gó, amelyet a XX. század költői újításai elleni 
hadjáratban lengetnek maguk előtt. Nem öniga
zolásként rángatják elő a múltból Petőfi tör
ténelmi ereklyévé glóriásított képét, — nekik, a 
velük egykorú, huszonegynéhány éves Petőfi 
a példa, a „hétszer-gyávák” láttán fölháborodó, 
a verskedvelő szatóccsal elborozgató, a szabad
ságvágytól izzó poéta a példa. Amikor Pető
fiért, vagy általában a magyar történelem és köl
tészet hagyományáért nyúlnak vissza, nem azért 
teszik ezt, hogy az így megtalált előképek kopí- 
rozásával teremtsék meg a saját világukat, ha
nem hogy magukat mérjék föl, saját helyüket 
tudatosítsák ennek a visszapillantásnak a fényé
ben. Petőfi, Március, Világos, negyvennyolc — 
állandóan jelen van gondolkodásunkban, köl
tészetünkben, mint eleven, számukra ma is 
emberi és költői magatartásuk iránymutatója
ként ható hagyomány. (Kovács István: Vilá
gos, 1849; Segesvári éjszaka; Szervátiusz Tibor 
szobrai; Kopjafák. Győri László: Százéves 
ballada. Utassy József: Zúg március. Stb.)

De negyvennyolc mellett időnként ugyan
ilyen közvetlen formában tűnnek fel a magyar 
történelem más alakjai és korszakai: Dózsa, a 
végvárak, — és a forradalommal szemben a 
„dér-zápolyák, zuzmara-horthyk” , „a taps 
érsek-jei, haynaui”.

Ezek a történelmi példák különböző módon 
alakították ugyan költői magatartásukat, — de 
valamennyiüknek erőt adtak a küzdelem válla
lásának, a helytállás etikájának és szükségsze
rűségének megfogalmazásához, a szocialista 
forradalom eszményeinek megalkuvások nél
küli őrzéséhez. Rózsának talán a legbonyolul
tabb a kapcsolata a „fojtó, fagyos, különös” 
világgal:

MINT SZÖRNYETEG GYÜMÖLCSÖT 
mely nem tud leszakadni / és felfalja a fát /  
már te nem rázhatom / ha itt terem szivemben 
I e magtalan világ.

És éppen mert a benne termő „magtalan világ
gal” kell megbirkóznia, szkeptikusan és rossz
kedvűen, önmagán is ironizáló szavakkal fogal
mazza meg, — de mégis megfogalmazza ! — a 
maga groteszk „hűségnyilatkozatát” : „mint 
kutya az elásott / csontot őrzöm ami nincs a 
világot.”

A „sunyi vágy, kény, vád, temető”, a 
„Déva-falak” látomása riasztja Kiss Benede
ket is, — de a kétkedés és a reménytelenség fölé 
emelkedve, mégis a bizakodás hangjai csendül
nek föl „Cavatina”-jában:

Latinmód mégis szebbet remélek,
Itt a tavaszra vérbükkös ősz jön.
Bort iszom egyre, nyarat idézek, 
nem vagyok részeg, 
bírnom kell, győznöm.

Az évszázados forradalmi örökség folytatha
tósága, illetve a folytatás mai, korszerű lehető
ségeinek megoldatlan volta miatt nyúlnak 
vissza a magukénak vallott történelmi példá
kért, hogy az ő magatartásukon és forradalmi- 
ságukon megmérve a jelent, saját költői maga
tartásukban teremtsék meg a kontinuitást.

A hagyomány szerepének ilyen erős hang- 
súlyozása a „Kilencekkel” kapcsolatban termé
szetes, — hiszen ők maguk is számtalanszor 
hangsúlyozzák kötődésüket a történelmi örök
séghez. De nem szemléletük alakulására volt 
ilyen nagy hatással: ahogy ezt a történelem és a 
költői magatartás példái, úgy nyelvüket, verse
lésüket, gyakran verseik kompozícióját, képei
ket is a népköltészet, Balassi, Csokonai, Petőfi 
a végvárak és a kuruckor költészete terméke
nyíti meg. Nem artisztikus archaizálásról van itt 
szó, — céljuk, hogy a hagyomány v a g y  új
szerűség látszat-alternatíváját verseikben a 
hagyomány é s újszerűség szintézisében old
ják föl; olyan költészet az eszményük, amely 
egyszerre magyar és korszerű, — így szándé
kaikban nem állnak egyedül mai költészetünk
ben sem, elég Illyés Gyula, Juhász Ferenc, Nagy 
László nevét megemlíteni.

De nem a XX. század feje fölött átnyúlva, 
a modern költészet új dimenzióit figyelmen 
kívül hagyva keresik a kapcsolatot a hagyo
mánnyal — szinte minden jelentősebb müvé-
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szeti áramlat gazdagította egy-egy színnel köl
tészetüket. Tehetségüket bizonyítja, hogy „di- 
csérnivalóan csak a romolhatatlan sókat szív
ják  magukba”, — ahogy Nagy László írta róluk 
bevezetőjében.

Az Elérhetetlen fold című antológiával kilenc 
fiatal költő jelentkezett az irodalomba. Ter
mészetesen a kötet versei nem egyformán jók, 
a tehetségek sem egyformák. De nem vagyunk 
velük szemben elfogultak, ha úgy érezzük ver
seik nagyobb részét olvasva, hogy amiről írnak,

annak másként nevet adni nem lehet, — hogy 
jó versek. „Csak a vers a fontos” , ahogy az 
előszóban olvashattuk, — és ez a legfőbb bizto
síték arra, hogy a kötet költőivel még az előt
tük álló nehéz út, az akadályok ellenére is 
találkozni fogunk. Emberi és költői erőből 
egyaránt kiállták a próbát, — és mindkettőből 
telik még újabb győzelmekre is.

(Az írószövetség KISZ-szervezetének kia
dása, 1969)

Kőnczöl Csaba

I fj ú sá g sz o c io  I ó g  la

Az ifjúságról alkotott társadalomkép valószínű
leg sosem lesz mentes a sablonoktól. „A  fiatal
ság bolondság”, „az ifjúság öröm” , „addig jó, 
amíg fiatalok vagyunk”, mondogatják az embe
rek évszázadok, évezredek óta, s hiába a mora
listák gyakori intelme, Cicero vagy báró Wes
selényi Miklós kritikája a sémákról és balíté- 
ietekről, ezek a mondások tartósak maradtak. 
Igazságtartalmuk ugyan semmivel sem értéke
sebb, mint a nemekről vagy az öregkorról szóló 
mindennapi bölcsességeké, de annyiban min
denesetre különböznek az utóbbiaktól, hogy 
régóta szerepelnek a politikusok érvtárában. 
Az államférfiak és a társadalmi mozgalmak 
vezetői mindig igyekeztek megalapozottnak 
láttatni bizalmukat az ifjúságban, s rendszerint 
a közvéleményt képviselve alkalmazták e böl
csességeket. Ezen a köznapi szinten jól megfér
nek egymás mellett a társadalmak — tág érte
lemben vett — nevelésrendszerének patetikus 
szólamai, a „rajtatok múlik, milyen lesz a 
jövő” -féle buzdítások és mindennapi őskon
zervativizmus megnyilvánulásai „bezzeg, a mi 
időnkben . . . ”). Ez a kényelmes együttes nem 
vezetne semmi rosszra, ha megmaradna a sablo
nos általánosság hatástalan közegében. De a 
sablonokból érvképzö premisszák lesznek, és 
bevetésre kerülnek, mihelyt az ifjúság nem olyan 
vagy nem akar olyanná lenni, amilyenné az 
iskola és a szülők, a munkaadók és politikusok 
formálnák. Mihelyt az érvek konkretizálásá
nak igénye felvetődik, azonnal megteremtődik a 
lehetősége annak is, hogy a köznapi bölcsessé
gek leplébe burkolják a valóságos konfliktuso
kat.

Mi sem egyszerűbb, mint életkori sajátosság
nak feltüntetni a hagyományellenességet, s ily 
módon a’priori igazat adni az ifjú nemzedék
nek — hiszen az újat képviseli —, ugyanakkor 
minden konkrét kérdésben ugyanezt az a prio
rit a fiatalokkal szemben alkalmazni — mert 
újat képvisel. Az ilyen konfliktusokban bizo
nyosodik be, hogy a köznapi szemlélet — s a  
belőle származó érvek — naturalizálják a törté
nelmet, és nem az ellentmondások elemzésére 
sarkallanak, hanem álszent módon — az ifjúság 
védelmére hivatkozva — eltérítenek azoktól. 
Az érvek bevetését jól illusztrálják azok a mon
datok, amelyekkel Bernd Rabehl, a nyugat
berlini diákmozgalom egyik vezetője mutatja be, 
hogyan manipulálták ellenük a közvéleményt: 
„A lázadás .lényegét’ a fiatalság szellemi szo
rongására vezették vissza, a diákok radikális 
politikai kritikájából pedig a generációs-problé
ma idillje lett. Ez volt a kiindulópont ahhoz, 
hogy a társadalmi uralom elleni pozíciót lélek
tani és élettani nézőpontból ártalmatlanítsák. 
A beat-divatú ifjak, az LSD-t használó hippik 
ártalmatlan kitörési vágyakozása lett az egész
ből.” A Springer sajtó annál is inkább megdol
gozhatta a közvéleményt, mert a nyugatnémet 
diákmozgalom sosem hódította meg a fiatalok 
többségét. Sőt, Karl H. Bönner 1967-ben, 
Dutschke fénykorában azt állapította meg vizs
gálataiból, hogy a fiatalok túlnyomó többsége 
inkább a jobboldal, mint a baloldal felé „nyi
tott”. („Deutschlands Jugend und das Erbe 
ihrer Väter” című könyvében.) A kérdés ezek 
után még jogosabb: miért — és mikor, hogyan 
— vezetnek egy kisebbségnél éppen politikai

36



rebellióhoz — nem pedig például hazafias 
lelkesedéshez — az életkori sajátosságok?

Ha a fiataloknak tulajdonított élettani
lélektani generációs jegyeket elégséges magyará
zatnak tekintjük, akkor az előbbi kérdésre 
nincs válasz, viszont egyetlen látványos csomag
ba kerülnek a sporteredmények, a beat-költé- 
szet, a kínai vörösgárdisták, a hosszú haj, 
Rudi Dutschke és Zalatnay Sarolta. Ily módon 
lényegében ugyanazt jelenti fiatalnak lenni 
Pekingben, Berlinben és Budapesten. Ha viszont 
lemondunk a nemzedéki szempontról, akkor 
hogyan magyarázzuk meg a tokiói és pesti 
tizenéveseknek, a párizsi vagy belgrádi maóista 
fiatalok Ízlésének, erkölcsének, magatartásának 
esetleg közös vonásait?

Könnyű megfogalmazni az ellenvetést: van 
mód arra, hogy megtartsuk a nemzedéki szem
pontot nem pusztán természeti szinten, hanem 
társadalmi tartalmai szerint kezelve. De van-e 
az „ifjúság”-nak társadalmilag általános jelen
tése? Van-e valami közös Villon és Saint-Just 
életében, a márciusi fiatalok és a NÉKOSZ- 
nemzedék sorsában? Félek, ha gyors válaszra 
törekszünk, nem jutunk túl a mindennapi 
bölcsességeken. Ezekkel viszont egy tapodtat 
sem léphetünk előre. Szükség van tehát arra, 
hogy a tudományos megismerés ezen a területen 
is érvényesítse képességeit és erejét. Szükség van 
az ifjúságszociológiára.

Az előrelépés nyilvánvaló igényével szüle
tett meg az „Ifjúságszociológia” című anto
lógia. (Régóta várták már, és hamar elkapkod
ták 3100 példányát az érdeklődők.) Huszár 
Tibor és Sükösd Mihály, a kötet szerkesztői 
főként a „Jugend in der modernen Gesell
schaft” című gyűjtemény anyagából válogat
tak — innen került át K. Mannheim, E. H. 
Erikson, H. Schelsky, N. de Maupeou-Leplátre, 
D. Riesman és J. Habermas egyik tanulmánya. 
Közölnek a szerkesztők részleteket A. K. Co
hen, W. F. Whyte és H. E. Salisbury könyvéből, 
olvasható egy lengyel és egy szovjet felmérésről 
szóló írás, G. Amendolának az Olasz KP állás
pontját megfogalmazó cikke és egy 1964-ből 
származó, Jean-Paul Sartre-ral folytatott in
terjú szövege. A vizsgálati módszerek sokféle
ségét, a teoretikus problémák elágazásait, a 
terep tudományos birtokbavételének világ
nézeti és metodikai nehézségeit megmutatja az 
antológia. Már az első tanulmányból, Kari 
Mannheim Írásából kitűnik, mennyi elvi nehéz
ség származik az életkori (természeti) és a szo
ciológiai (társadalmi) szempontok egyesítésé
ből, hogyan távolit el a problémától a neopozi- 
tivista és a romantikus kérdésfeltevés. (Az vi

szont nem derül ki sem itt, sem később, hogy a 
biológiai és a szociológiai kérdésfeltevés el
különítése milyen fontos elvi következmények
kel jár. Mannheim ugyan felsorol 5 tényt, de 
ezek sokkal inkább magától értetődő megálla
pítások, semhogy az elkülönítés igazán tudo
mányos eredményeit láthatnánk bennük. (Erik
son elemzi az ifjúkor jellegzetes lélektani me
chanizmusát, az identifikációt és eredményeit, 
majd olyan írások következnek az antológiá
ban, amelyek a szociológia hagyományos témái 
felöl közelítenek az ifjúsághoz (politikai maga
tartás, vallásosság, munkához való viszony, 
egyetem, szubkultúrák). A kötet széles hori
zontja és neves szerzőgárdája tehát képviseli 
az ifjúságszociológia mai állását — mégis 
hiányérzetük marad az antológia elolvasása 
után. A nemzedéki kérdés elvi körülhatárolásá
nak, módszereinek és eljárásainak nehézségei
vel történt megismerkedésünk során alig 
olvastunk az ifjúságról: szerelemről, iskoláról, 
kalandról, szülőkről, sportról, családalapítás
ról. Nem érdektelen az a tanulmány, amelyik a 
vallásosság szerepével foglalkozik a lengyel 
fiatalok világnézetében, olvashatunk a francia 
tanonchelyzetről és a német egytemeken ural
kodó állapotokról. Mégsem ismerjük meg azt, 
hogy milyenek a lengyel, francia, német 
fiatalok. Nem rajzolódnak ki azok a vonások, 
amik az európai ifjúság életének lényeges tar
talmait jelzik, nem áll össze egy olyan gondolat
sor a megfontolások sokaságából, amit az 
antológia tanulságaként magunkénak érezhet- 
nénk. Ludasak ebben a teoretikus alapkuta
tásokkal foglalkozó írások is (közülük főként 
a neokantiánus Cohen unalmas fejtegetései), 
de nem találom szerencsésnek sem az NSZK- 
beli, sem a szocialista országokból való tanul
mányok kiválasztását sem. Legjobban az ame
rikai ifjúságról szóló művek és részletek, Sartre 
interjúja és P. Bourdieu—J. C. Passeron cikke 
tetszett.

W. H. Whyte kitűnő könyvének, az „Utca
sarki társadalom”-nak a befejező fejezete talán 
a legérdekesebb írása a válogatásnak. A szerző 
hosszabb ideig tartózkodott az észak-amerikai 
Comeville galeritagjai között. Tudományos 
módszere nem az interjú, hanem a — nézetem 
szerint sokkal megbízhatóbb — megfigyelés 
volt. Olasz bevándorlók fiai alkotják ennek az 
utcasarkokon élő, zárt baráti csoportoknak a 
tagjait. Whyte módszeresen írja le lakóhelyü
ket, munkáikat, szórakozásukat, az egyes 
csoportokon belüli sok szintű személyi kap
csolat-módszert és a csoportok közötti viszo
nyokat. Ily módon felváltva fest portrékat, kö
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zöl élményeket, de arra is képes, hogy általá
nosítsa megállapításait a galeritagokról, a 
csoportok élettevékenységéről, az „utcasarki 
társadalom” egész jelenségköréről.

Színvonalas írásnak tartom P. Bourdieu és 
J. C. Passeron dolgozatát. „Az örökösök — a 
főiskolások és a kultúra” a felvételi vizsgák 
rendszerét vizsgálja a francia egyetemeken. 
A szerzők számba veszik azokat a körülménye
ket, amiknek eredményeként érdemmé lesz a 
társadalmi kiváltság, és csődöt mond az egyen
lőség. Szociológiai érvekkel torpedózzák meg 
az „ésszerű pedagógiát”, a műveltségi mono
póliumok közegét, és bebizonyítják, hogy „a 
közoktatási rendszernek egyéb funkciói mel
lett az a feladata, hogy egyszer s mindenkorra 
és egész életükre kiválogatott és hierarchizált 
szubjektumokat termeljen” . (239—240. 1.) 
Feltárják a demokrácia oktatásügyének anti- 
demokráciáját és azokat a lépéseket, amik egy 
valóban ésszerű pedagógia kialakítását lehe
tővé tennék.

Schelsky ezt írja: „ . . .  az, hogy valaki ,ifjú’, 
szociális tekintetben mindig csak az egyik 
,szerep’ lehet az egyén szereprendszerén be
lül. . (99.1.) Majd Geigerre hivatkozva, az
összetartozás érzésének lehetőségét tagadva, 
a „tényszerű kölcsönös függőség” elismerésé
nek perspektíváját tűzi ki a nevelők feladatául. 
Ez az elismerés azt jelentené, hogy az ifjúság

jóváhagyólag tudomásul venné a sorsának 
irányítására törekedő manipulációs tendenciá
kat. Az antológia szerzői közül Sartre az, aki 
a leghatározottabban tiltakozik ez ellen: „Azt 
akarják, hogy a fiatalok így gondolkodjanak: 
,Nos igen, a világ két tömbre szakadt, a harma
dik világ pedig ébredezik, de nem mi vagyunk 
azok, akik meneszthetik vagy marasztalhat
ják Hruscsovot, vagy akik döntenek, hogy 
Johnsont vagy Goldwatert válasszák-e meg. 
Hol van itt a mi helyünk? Sehol. Csak messzi
ről nézhetjük az eseményeket.’ S abban a pil
lanatban, mihelyt meggyőzték a fiatalokat, 
hogy a megismerésben nem rejlik semmiféle 
hatékonyság — a megismerés egyszerűen a 
lehetetlenné vált cselekvés pótlékává válik.” 
(125—126.1.) Ezzel szembeszállni, a manipulá
ció elleni harcot vállalni nem egyszerű ügy, de 
ez az ifjúságnak is feladata — mondta Sartre 
1964-ben s valósították meg a francia, olasz, 
német fiatalok a 60-as évek második felében. 
Nem utolsósorban nekik köszönhető, hogy az 
„ifjúság” szó hallatára, a „mai fiatalok”-ra 
gondolva nemcsak a hajviselet és a táncdal
fesztivál jut eszünkbe. Az ifjúságnak ma is van 
igazi ,,avantgarde”-ja mindenhol a világon, s jó 
lenne, ha az antológia — reméljük mielőbb 
megjelenő — folytatásában többet olvasnánk 
róla.

(Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1969)

Somlai Péter

U ta ss y  J ó z s e f  versei
Bizonnyal magyar közmondás az, hogy fia
talkorában minden tisztességes ember verset 
ír. Illyés Gyula is versírás és tisztesség e kizáró
lagos összefüggéséről beszél szép versében: 
„Nem lehet tisztességes ember, / Ki a versírást 
abbahagyja. / Az igazmondást hagyja abba.” A 
magyar vers sajátossága, hogy a társadalmi cse
lekvés hiányzó formáit pótolja. E tényállás két le
hetséges szélső következményéből, a társadalom 
egy-egy alternatívájának nagy lírai összefogla
lásából s a verselő dilettánsok megszaporodásá
ból ma — úgy látszik — a második jelentkezik. 
Az elsőt semmikor sem szükségszerűség hívta 
elő. Mégis látnunk kell, hogy legtöbbször a 
demokratikus fordulatlehetőség felismeréséből 
vagy a lehetőség elszalasztásának keserűségé
ből táplálkozott. A másodikat tulajdonképpen

csak jobb híján neveztük dilettánsok művé
nek. Tökélyre vihetik a technikát, de verseik 
mögött nincs világ. Termékeik természetesen 
nem tükrözik dömpingjük elöljáróban említett 
okát. Jórészt maguk is a politikától távol eső 
területekre sodródnak, vagy legföljebb gesztu
sokkal tisztelegnek az áhított politikai aktivitás 
előtt, jelenkori költészetünk a kettő között áll, 
egy-egy réteg életkérdéseinek megragadásával, 
egy-egy tipikus (nemegyszer illuzórikus) élet
helyzet, hangulat felidézésével.

Utassy József most bemutatkozó verseinek 
politikáját szeretnénk megkeresni. Nem pusz
tán a közvetlenül politikai tartalmú versekre 
gondolok, hiszen József Attila óta világos, hogy 
a politikai tartalom a költő egész munkájából 
fejthető ki. Utassy nem dilettáns. Versei vagy
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legalábbis néhány verse mögött határozott, bár 
szűkös, kevés elemből épülő világ áll, s más, 
jelentéktelenebb versei, ha nem gazdagítják, 
nem is hazudtolják meg azt. Tehetségét első
sorban hangulatok szép és pontos megfogalma
zásai mutatják. így például Ragyogásban című 
rövid versében:

Aj, hogy ragyog rajtam ez a 
szikrás hómező-ing!

Ilyen ragyogásban tűnt el 
apám is, s most ő int

a Hadak Útjáról felém: 
csillagág öt ujja, 

zubbonyát, a zörgő zöldet, 
fújja a szél, fújja.

A fehér ing a hómezőn elpusztult apa emlékét 
költi fel. A különbséget, amit a békeidő jelent, 
a fehér ing ellentéte mutatja az apa „zörgő zöld 
zubbonyával” . Az emlék távolodóban, a min
dennapokban leginkább csak mozdulatok, a 
hanghordozás vagy éppen egy ing színének 
váratlan asszociációjával játszik bele. Ez a han
gulat, éppen mert véletlen, nem robbant, az 
utolsó, népdalszerű sor csendes fájdalma jogos 
és igaz csupán. A hangulat rövid, de tartalma 
jelentőségteljes. A költő igen mértéktartóan és 
tömören formálta meg: egyedül a „csillagág” 
jelzőnél gondolkodhatunk el arról, nem áldo
zott-e itt a vershez nem tartozó szépségeszmény
nek. Igénytelenebbek, de e típusba tartoznak a 
Gúnaram, jajgass, a Senki földjén, a Tiizem, 
lobogóm!, a Hegyi legelőn, a Szüret után és az 
Abortusz után. Ez utóbbi így hangzik:

Szemed égi csordakutján 
holló szemöldököm verdes.

Hol a gyerek?!
Beleugrott!

Ropogtatja ránk a holdat, 
mennyei savanyucukrot.

Ne sirj.

A költő finoman használja föl a kútba ugrás, e 
régi paraszti öngyilkossági mód motívumát, 
szép a hold-hasonlat, az egész vers találóan 
idézi fel két ember szomorúságát. Mégis hiány
érzetünk támad, alighanem azért, mert az igen 
konkrét cím egy hangulatnál többre készít elő. 
Ironikus jelenség, hogy a minden politikától oly 
távol álló költő, mint Weöres Sándor, e kérdés
ben messze tovább megy:

Vágyad nehéz. De sulytalan-szeliden 
a sötétben felhőzve itt sajog 

kettőnkben a kis harmadik, ki nincsen, 
Kérlelve átfonsz, hogy csontom ropog, 
követelőző véredben lobog 
a tejszagu és gyérhaju fejecske, 
az irány nélkül nyulkáló kezecske, 
kit lakás nélkül nem fogadhatok.

(Szeretők a nagyvárosban)

E példa már jelzi első kritikai észrevételünket, 
amely a hangulatképek elégtelenségére vonat
kozik. A Ragyogásban művészi sikere abban 
rejlik, hogy a látszólag elfelejtett, de sorsunkat 
sok szempontból meghatározó tény, apáink 
háborús nemzedékének sorsa, bármikor föl
bukkanhat emlékezetünkben, természeti erő 
módjára, akaratlanul. E kettősséget, a társa
dalmi meghatározottságot és a közvetlen fel
idézés természeti véletlenét a vers az utóbbi ol
daláról közelítette meg — művészi joggal. 
Mégis világos, hogy kevés az olyan verstéma, 
mint a háborúban odaveszett apa, ahol a tény 
egyszerű kimondásából már következhet a 
tartalom, ahol az már önmagában jellemez, 
hogy az emlékezés erre könnyen rátalál, s létre
jön egy tipikus hangulat. Mindenütt, ahol mé
lyebb meghatározásokra volna szükség (az 
abortusz például már nem ilyen evidencia), a 
hangulatkép felmondja a szolgálatot. Az evi
denciák egyre csökkenő világa mellett termé
szetesen csak a hangulatképeknek van egy 
önálló területük, az emberi élethez hozzátartozó 
hangulatok — önmagukban.

Minden cselekvést — és minden verset — 
körülvesz egy bizonyos hangulat. Rövid időre 
— elsősorban az ember közvetlen, természetes 
viszonyaiban — önállósulhat, jellegzetessé vál
hat. Mindenki tudja, milyen könnyű egy boldog 
szerelmi hangulatot a szerelmi boldogsággal 
összevéteni. Utassy verseskötetében a szerel
mes versek mind hangulatképek (Szerelemhaj
nal, Viktória, Fákat altat a szél, Hogy kibírjam, 
Illegális nászéjszaka, Ezüsthid). Ennek az a 
következménye, hogy a szerelem emberi, társa
dalmi oldala helyett csak természeti — közvet
len oldala került előtérbe. A versek termé
szetességének, naivitásának e hátulütője mu
tatkozik meg a tulajdonképpeni természetver- 
sekben is. A természet és az emberek világa 
kissé összemosódik e kötetben, a hasonlatok, 
az analógiák túlontúl összerántják e kettőt. 
Balul sikerült kísérletében, a Kis fehér kakas
ban Utassy szaggatott, drámai módon írja le 
egy kiskakas „tragédiáját” , akit a katonák le
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lőnek. „Ó, hogyne! Emlékszem a hős fehér 
kakasra.” — fejeződik be a költemény. Óha
tatlanul komikussá válik, mert olyan gyászt és 
felháborodást mutat, amit csak ember érdemel 
meg. Az életrajzi adatok ismeretében sejthető, 
hogy kisgyermekkori élményről van szó. A 
gyermek emberként sirathat meg egy kiskakast, 
hősnek láthatja, sőt, „halálában” foghatja föl 
a háborút. De csak a gyermek. A Hurrá, a . . .  I 
a természet változásainak szinte megfelelteti a 
társadalom nagy változásait. így beszél a „fák 
forradalmáról”, „dér-zápolyákról, zuzmara- 
horthykról” . E visszaesés a szó legkomolyabb 
értelmében elavult költői és világszemlélethez 
mélyen érthető. Az a helyzet varázsolta újjá, 
amelyben az emberek nem érzik, hogy valami 
közük van a történelem, akárcsak saját, egyéni 
„történelmük” alakulásához és társadalmuk 
vak természethez válik hasonlóvá. Ezért hal
lunk őszinte kétségbeesést jövőváró versében:

Kikeleti ágablakok nyílnak, 
piros rügyek, becsavart lobogók.

Én, amíg a remény ága renget, 
tüzek, tüze, márciusi gyermek, 
a feslő fák erejére mondom: 
győzni, győzni kell a gyökereknek!

A „remény ága” nem József Attila „semmi ágá
nak” áthallása, hanem nagyon érdekes — talán 
öntudatlan — idézet. Az ingó, törékeny, ve
szélyeztetett kép előkészíti a remény alap
jainak feltárását, azt, hogy a fák változásának, 
a rügyek, a gyökerek életének természeti tör
vényeibe — analógiáiba — kellett a költőnek 
kapaszkodnia. A verset a gyermekien ma
kacs „győzni, győzni kell" zárja le. Ez vál
tozik legfontosabb verseiben naiv „asztalra 
csapássá” . Utassy természetszemléletében mes
terei, Nagy László és Juhász Ferenc útját 
követi. Ők is, nagyobb tehetséggel, tágabb 
mezőben, elkövetik azt a hibát, hogy a társa
dalom megoldhatatlannak tűnő konfliktusai
val szembe a természeti, tehát ebben az össze
függésben elvont világ gazdagságát és „igazsá
gát” állítják. Nagy László verseiben féktelen 
dinamikával, a külső és belső természet pá
ratlan invencióval kitalált és megformált rob
banásaiban születik meg ez a tartalom. Az, 
hogy problémája időnkénti felismeréséből és 
mély átéléséből milyen nagyszerű — főleg kis 
terjedelmű — versek keletkeztek, nem tartozik 
ide. (Juhász Ferenc még jelentősebbnek induló 
költészete még bonyolultabb mai problemati
kájának egymondatos jellemzésére nem is mer

nék vállalkozni. Mai kísérleteinek hatása Utas- 
syra amúgy is szükségképp távolabbi, mint 
Nagyé.)

Nagy László egyik versében találóan nevezte 
költészetét „Káromkodásból katedrálisnak”. 
Utassy is káromkodásból építkezik. Sajátossága 
a naiv, tiltakozó kiáltás. (A naiv jelzőt nem a 
szokásos, cinikus értelemben használom, amely 
legyintéssel intéz el indokolt törekvéseket, mint 
kilátástalanokat.) Meghatározó élménye a sze
génység. Tisztességét mutatja, hogy saját nincs- 
telensége nem töri meg „jókedve kőtömbjét” 
(Sejhaj), szenvedélyes haragját, elkeseredett
ségét egyedül másoké váltja ki. E versek (1955, 
Itt, Filléreitek, Zug Március) képlete igen egy
szerű: a forradalmak eredeti törekvéseit azzal 
állítja szembe, hogy

. . .  bérüknél még fejjel magasabbak 
itt

az árak, s a kis nyugdíjból sóra,
kenyérre telik. S egy szép koporsóra!

E szembesítés jogos, de nem elégséges. Utassy 
néhol továbbmegy ennél, s így lendületes ver
sében, a Zug Márciusban a bőség kosarának 
tolvajai mellett a jognak asztalánál lopókról, a 
szellem napvilágának elorzóiról is beszél. Még
sem igazságtalan azt állítani, hogy a szegénység 
kérdése határoz meg és rendez el mindent e 
versekben. „Az árak bércein el-eltünődöm. 
/ Belátni onnan múltam és jövendőm.” — írja 
A nagy szavak kőrútján című versében. Csak
hogy éppen a mi évtizedeinkben tanít meg ben
nünket is gyakorlati példájával a modern kapi
talizmus, hogy az általános jólét szükséges elő
feltétele ugyan a szocializmusnak, de nem szo
cializmus. Az árak csökkenése nálunk is csak 
egy az előfeltételek között, de jövendőnk nem 
látható be onnan. S a naivitás, amely ez egyet
len, de emberek tömegeit érintő kérdés föl
vetését és manipulálhatatlanságot jelent Utas- 
synál — s ezért indokot és erőt, hogy az asz
talra csapjon —, a másik oldalon tovább- és 
végiggondolatlanságot, ami miatt valóban csak 
egy gesztusra képes. A kielégítetlen — termé
szeti — létszükségletek nem illeszkednek be 
más, alapvető és kielégítetlen emberi szükség
letek sorába.

Ezért szegényes szenvedélyes Petőfi-versének 
(Zug Március) tartalma. Ereje egy evidens 
igazság egyszerű kimondása. Nagyon kétséges, 
hogy ez továbbfejleszthető irány. E kétellyel 
nem Petőfi csodálatos, 48-as forradalmunk jó 
szerivel egyetlen következetes radikális alakját 
kérdőjelezem meg, s a „Lobogónk . . . ” áldat
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lan kérdésének fölelevenitéséről sincs szó. Ha
nem arról, lehet e ma Petőfi gondolat meneté
hez közvetlenül kapcsolódva konkrét, tartal
mas költészetet csinálni. Azt hiszem, éppen így 
értve igazak Ady sorai: „Petőfi szavánál van 
szükség jobb szóra: / Mindent meglátóra, min
dent felrugóra.” Utassy mélyen tisztességes 
gesztusa új gondolatok, új értelmek nélkül nem 
építhető tovább szilárd, minden konfliktusra 
kérdező magatartássá verseiben. Mai legjobb 
műveinek az az érdekessége, hogy egy kevéssé 
végiggondolt és csak a legközvetlenebb élet- 
tapasztalatokra támaszkodó, de nem belenyug- 
vó és jogos keserűséget fejez ki. Eddigi leg
fontosabb versében, amely nem kötetében, ha

nem az Elérhetetlen jóid  című antológiában 
jelent meg, ezt sikerült összefoglalnia. Ez a vers, 
az Ember az őszben sem mentes költészete 
szerves hibájától — természeti intonációja üres. 
A helyzetleírás — „Hitfogyatkozás játszik na
pommal” — mesterkélten megfogalmazott fe
lületes igazság. Mégis: igazság— éppen ebben 
a felületességben általános élettapasztalat. S a 
vers következő részei, amelyek e kevéske tar
talomból, e közhelyből röppennek fel, vissza
igazolják e sor őszinteségét. Valóban, egy em
bert ábrázolnak, aki nem hagyja magát bepa- 
lizni, aki szerény eszközeivel azzal próbálkozik, 
amivel nagy elődei, — nem alkuszik.

R a d n ó t i  S á n d o r

V i t a f ó r u m

BREUER JÁNOS

Egy zenekritikus panaszai
Kapitalista országokban, ahol többnyire rossz 
a kulturális élet szervezettsége, a művészek 
általában a rendszerben keresik a hibák forrá
sát. Szocialista társadalomban, ahol a kultúra 
terjesztésének organizációja része az állam 
programjának, a hibák legfőbb okozója a 
közhit szerint a kritika. Ha van, hát azért, ha 
nincs, ha mennyiségében nem megfelelő, akkor 
éppen ez okból kifolyólag. A kritika pőre 
művészeti áganként más-más módon, változó 
hevességgel, ám megszakítás nélkül, évek óta 
folyik. A legnyíltabban nyilván az irodalom 
területén, hiszen itt a kritikus számíthat arra, 
hogy a szintúgy betűvetéssel foglalkozó iró 
„visszafelesel”.

A zenekritika szenvedő alanyai, zeneszerzők 
és előadóművészek nálunk mostanság általá
ban nem szólnak vissza, legfeljebb a folyosón 
polemizálnak. Mi több, a muzsikusok korlátlan 
eszmei hatalmat juttatnának a kritikának, 
mondván, hogy képviselőire korunkban a kép
zett zenei menedzserek sokoldalú feladatköre 
hárul. Megtisztelő lecke ez, igyekszünk is 
követelményeinek megfelelni. Évek óta, rend
szeresen napirenden tartja a zenei sajtó a 
magyar előadóművészet gondjait, egészen 
olyan részletekig, hogy a muzsikusok szégyen

teljes gázsiért játszanak. (Erre nem azért van 
szükség, hogy a zenei élet illetékes állami vezetői
nek lelkiismeretét ébresztgessük. Tudják ők 
jól, hol szorít a cipő. A téma rendszeres tár
gyalása arra való, hogy a zene funkcionáriusai 
a pénzügyek gazdáival tárgyalva, a publiká
ciókat érveik mellé, nyomatékül felhasznál
hassák.) Menedzseri mivoltunkat komolyan 
véve nyomjuk meg a riasztócsengő gombját, 
ha azt tapasztaljuk, hogy kortárs zeneszer
zőink alkotásai ritkábban hangzanak el, mint ar
ra lehetőség nyílna, ritkábban, mint az szükséges. 
(A magyar művek játszottsága épp a legutóbbi 
időben rohamosan lezuhant, s nem mondhat
nám, hogy ez a kritika békés egyetértésével 
történt.)

Ki menedzseli azonban a kritikusokat? Ki
mondom: senki a világon. A muzsikustársada
lom feladta a leckét, árgus szemmel őrködik 
azon, hogy végrehajtjuk-e, de fütyül arra, hogy 
megvannak-e a feltételek a ránk rótt teendők 
színvonalas megvalósításához. Tavaly ősszel a 
Rádió vitát rendezett a zenekritikáról, s az 
egyik adásban szót kapott zeneszerzőink és 
előadóművészeink néhány reprezentánsa is. 
Lehel György, a Rádiózenekar kiváló vezető 
karnagya azzal kezdte: nincs magyar zene
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kritika. (Kevés, rövid, szórványos, rendszerte
len, ami megjelenik.) Élénken egyet kell érte
nem vele, mégha Szabolcsi Miklós körülbelül 
egy esztendővel ezelőtt úgy vélte is, hogy a 
zenekritikát pozitív példaként lehet az iroda
lomkritika elé állítani. Zenekritikusnak lenni 
ugyanis nem foglalkozás Magyarországon. 
Egyetlen olyan kollégáról tudok, aki ezt a 
mesterséget hivatásszerűen, státuszban űzi, 
havi fix fizetést kap érte — mint a becsületesen 
dolgozó emberek általában —, ha megbeteg
szik táppénzt, ha állásában tisztességgel meg
vénül, nyugdíjat. Ő az egyetlen profi a pályán, 
s mindenki más amatőr a szó legtisztább ér
telmében. (Hogy mennyire amatőrök vagyunk 
jól szemlélteti az a tapasztalatom, hogy hét 
eszendővel ezelőtt, amikor egy szédült pillanat
ban — ma már az indítékra sem emlékezem — 
felvételemet kértem a Magyar Újságírók Orszá
gos Szövetségébe, simán elutasítottak, mond
ván, hogy hiába írok rendszeresen napilapba, 
hiába csinálok szerkesztőségi munkatársi mi
nőségben folyóiratot, mivel munkajogilag nem 
vagyok a sajtó főfoglalkozású dolgozója, nem 
kellek a MUOSZ-nak. Sajnos, nem tettem el 
az említett visszautasító levelet, amelyet pedig 
amatőri mivoltom igazolványaként használ
hatnék fel alkalmas pillanatban.) Nem kívá
nom abszolutizálni a marxizmus ama alap
tételét, mely szerint a lét határozza meg a 
tudatot, ám egyszer már mégiscsak kikívánko
zik belőlem — még ha rossz néven veszik is 
némelyek —, hogy Magyarországon a zene- 
kritika-írás olyan hobby, amelynek anyagi 
bázisát tanítással, könyvtárosi munkával, ki
adói lektorsággal, tisztviselősködéssel teremt
jük meg. A fent említett vitában heves tempe- 
ramentumú fiatal pianistánk, Fellegi Ádám 
szóba hozta a zenekritika hitbizományjellegét. 
Hát én eddig úgy tudtam, hogy a hitbizomány 
valami komoly dolog, mondjuk 20 000 holdas 
birtok, kastély, ménes . . .  az én úgynevezett 
hitbizományom viszont havonta háromjegyű 
számmal pontosan rögzíthető, és társaimé az 
enyémtől minőségileg nem különbözik. Kérem 
az olvasót, ne tartson anyagiasnak, hogy egy
szer — és soha többé — erről is szót ejtek, 
de hát akkor sem voltam merkantil beállított
ságú, amikor, teszem, előadóművészeink so
vány jövedelmét reklamáltam. Még egy apró 
adalék a hitbizomány kérdéséhez: az Országos 
Filharmónia műsorfüzete, amely összegszerűen 
ma is pontosan annyival honorál egy-egy kri
tikát, mint alapításakor, vagyis 1954-ben, még 
mindig a legjövedelmezőbb sajtóorgánumunk, 
pedig az elmúlt 16 évben — enyhén szólva —

mozogtak az árak, igaz másutt a bérek is!
Szemérmes titkainkat nem azért verem nagy

dobra, hogy sajnálkozást vívjon ki. Nem! Azt 
szeretném érzékeltetni csupán, hogy munkánk 
feltételei többé-kevésbé meghatározzák mód
szereinket. A Rádióban folyt vita során Lehel 
György szóvá tette: soha nem lát próbáin 
zenekritikust s az is fölöttébb ritka, hogy 
koncert után elkérjék tőle a frissen bemutatott 
magyar mű kottáját. Igaza van, így kellene 
előkészülni a kritika megírására. Aminthogy 
a színikritikus többször megnézi az előadást, 
elolvassa a darabot — pláne, ha új a színmű —, 
mielőtt leírja a véleményét: aminthogy a film- 
kritikus többször is megnéz egy-egy filmet, és 
elolvassa a forgatókönyvét, hogy lelkiismeretes 
munkát végezhessen. Igen ám, de a színház és a 
film bírálóinak léte alapjában különbözik a 
zenekritikusétól. A lapoknak vagy saját stá
tuszukban van olyan színi- és filmkritikusuk, 
akiknek fő feladata a kritikaírás a hozzátartozó 
felkészüléssel együtt, vagy olyan szakemberek
kel íratnak, akik valamely hetilap vagy folyó
irat kényelmes szerkesztőségeiben szerzik meg 
a valóban lelkiismeretes munkához szükséges 
szabad időt és anyagi biztonságot. Mi, zene
kritikusok viszont. . .  de ezt már elmondtam.

Nekem, személy szerint, szerencsés a helyze
tem, mivel munkahelyem átjátszatja magnó
szalagra a Rádióban már bemutatott új ma
gyar műveket, amelyekkel a hangverseny
bemutató előtt meg tudok ismerkedni. Ugyan
ezzel az előnnyel rendelkeznek rádiós kollé
gáim is. De nemcsak a magyar bemutatók elő
készületei érdekelnének. Hallatlanul izgalmas 
dolog lenne próbákon, in statu nascendi meg
lesni, miként formálódik ki a karmester mun
kája nyomán — mondjuk — egy Mozart-szim- 
fónia lassú tétele. Ehhez persze szabad idő 
kell s az aztán nincs.

Miután a színi- vagy filmkritikus kellően 
felkészül (azért választottam éppen ezt a két 
műfajt, mert éppúgy alkotással és előadással 
foglalkozik, mint a zenekritika), ha régi darab
ról van szó) utánanéz a mű magyarországi elő
életének, ha filmről, a rendező eddigi munkás
ságának, szépen teleír három-négy árkus papírt 
a véleményével, sokat és lehetőleg bölcsen 
érvel, hogy érzékeltesse, mit látott. (Ha a cikk 
végül mégsem lesz elég bölcs, arról nem a 
tágasra méretezett keretek tehetnek.) Ezzel a 
lehetőséggel — már ami a terjedelmet illeti — 
a napi- és hetisajtóban tevékenykedő zene
kritikusok csakis operai bemutatókkal, fel
újításokkal kapcsolatban élhetnek, a koncert
élet ismertetésekor soha. E tekintetben egyedül-
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álló az Élet és Irodalom, amely nem kívánja for
málisan követni a zenei élet eseményeit, ha
nem egy-egy csomópontban foglalja össze az 
időszerű tanulságokat. Részletes analízisre te
hát általában nincs mód s ezzel, a kör be is 
zárult. Ha ugyanis a zenekritikus hivatásának 
gyakorlásához hiányoznak egyfelől az anyagi 
feltételek s másfelől a sajtó igénye az alapos 
elemzés iránt olyannyira hiányzik, hogy egy 
mégoly jelentékeny vagy éppen korszakalkotó 
új magyar kompozíció méltatásának tizedannyi 
hely sem szentelhető, mint egy közepes magyar 
drámának, a zenekritika a vele szemben tá
masztott jogos követelményeknek megfelelni 
nyilvánvalóan nem fog.

Ha már itt tartok, szólni kell arról is, hogy 
nem mindig jogosak a zenekritika iránti köve
telmények. Míg ugyanis egyfelől megfogalma
zódott az elvárás, hogy a kritikus legyen a 
magyar zene menedzsere — a gondolat Mihály 
Andrástól származik —, másfelől ehhez az 
eszméhez csatlakozik — ugyancsak Mihály 
András megformulázásában — az a nézet, 
hogy nálunk a bírálat általában nem eléggé 
koncentrál a műre, mint a zeneművészet leg
fontosabb elemére. A példakép — mi más 
lehetne — Tóth Aladár kritikai életműve. 
Csakhogy Tóth Aladár nem a magyar zeneszer
zés „menedzsere” volt, hanem két zseniális 
mesteré. Bartók és Kodály mellett — igaz — 
felismerte a fiatal Szabó Ferenc tehetségét, de 
azért inkább megértő elnézéssel, mint lelkese
déssel fogadta a 30-as évek fiatal s idősebb 
magyar mestereinek kísérleteit. Nem is szólva 
arról, hogy Bartók és Kodály nemzetközi 
kortársaitól még a megértő elnézést is meg
tagadta — nem öncélúan, igaz, hanem azért, 
hogy itthon helyet csináljon, közvéleményt 
teremtsen a két magyar zseninek. Tóth Aladár 
még Bartóknak sem hitte el, hogy Sztravinszkij 
nagy zeneszerző, pedig Bartók előadásaiban, 
nyilatkozataiban mindig hangsúlyozta, milyen 
nagyra becsüli Sztravinszkijt, akinek művei 
közül nem egyet műsorára is felvett. Megtehet- 
nők ma is, hogy a mintegy félszáz tevékeny 
magyar zeneszerző közül kettőt kiemelünk, 
s mindenki másnál magasabbra értékelünk — 
bár magam nem vagyok teljes mértékben meg
győződve arról, hogy közöttünk új Bartók és 
Kodály él és alkot —, ám akkor el kell tekin
tenünk menedzseri funkciónktól, le kell mon
dani arról az önként vállalt feladatról, hogy a 
mai magyar zenének teremtsünk érdeklődést, 
értő társadalmi közeget — annak a magyar 
zeneszerzésnek, amelyet az egyes müvek meg
nyilvánuló megannyi stiláris és tartalmi külön

bözőség ellenére vasabronccsal tart össze a 
közös iskola, múlt és hagyomány: annak a 
magyar zeneszerzésnek, amelynek növekszik, 
ha lassan is, a közönségbázisa.

Említettem az imént, hogy öt-hat mondatnyi 
terjedelemben foglalkozunk nemegyszer jelen
tős művekkel is. Már hallom is a jogos ellen
vetést: ki követeli, hogy magunkba fojtsuk a 
mélyebb elemzést. Természetesen senki, a szer
kesztőségek a legkevésbé. Csakhogy a zenei 
recenzens belső parancsa, hogy előadómüvé- 
szeti kérdésekkel is foglalkozzék. (Tudom, forró 
parazsat gyűjtök a fejemre, mégis megjegyzem: 
bámulattal olvasok némelykor kandidátusi 
disszertáció vázlatának beillő színikritikát, 
amelyből megtudható, milyen a darab, de az 
már nem, hogy milyen volt a színház.) Buda
pesten, az évad sűrűbb hónapjaiban legalább 
40 hangversenyt rendeznek, közülük szeren
csésebb kollégáim 12-ről tudnak írni (ennyi 
helyük van), én 8-ról. Ha adott esetben csak 
bemutatókkal foglalkoznék, a hónap negyven 
hangversenye közül 38 maradna említetlen, s 
természetesen az oly sok nehézséggel küszködő 
magyar előadóművészek is elesnének attól a 
minimális propagandától, amit egy újságcikk 
jelent. Nem vagyok éppenséggel kritikátlan 
nyugatimádó, de azt bölcs dolognak tartom, 
hogy valamennyi nyugati napilap — még a 
Volksstimme, az Osztrák KP újságja is — 
három-négy zenekritikust foglalkoztat, és leg
alább fél oldalt szentel naponta a zenei élet 
eseményeinek. Nálunk a napilapok egyetlen 
kulturális oldalára persze hogy nem fér ennyi 
zenei írás. Azelőtt, mint ismeretes, a rotációs 
papír hiánya gátolta meg a kulturális rovatok 
terjeszkedését. Az új gazdasági mechanizmus 
jótékony hatását leggyorsabban a rotációs- 
papir-ellátás javulásában érzékelhettük, s- így 
lehetővé vált — az apróhirdetések közlésére 
fordítható oldalak számának jelentős bővítése. 
Persze igaz az is, hogy a szerkesztők jó része 
nem szereti a zenét és úgy vélekedik, hogy nem 
szereti más sem. Annak a három-négyszázezer 
embernek a kedvéért, akit a zeneművészet 
érdekel, valóban nem is érdemes a dologgal 
többet foglalkozni.

Panaszkodjam-e még? Azt hiszem, ennyi 
éppen elegendő lesz ahhoz, hogy jó kis botrány 
keveredjék, épp elég tyúkszemre léptem rá már 
eddig is. Meg aztán a művészetkritika más 
ágazatait nálam alaposabban ismerő barátaim 
figyelmeztettek, hogy ha zöldebbnek látom is 
a szomszéd rétjét, azaz kedvezőbbnek más 
területen működő kollégáim munkakörülmé
nyeit, éppoly száraz az a mező, mint a mienk.
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Meglehet. Ha így van, nem örülök neki, ha 
másutt jobb a helyzet, nem irigykedem miatta. 
E gyászbeszédet is elsősorban azért írtam, hogy 
felhívjam a figyelmet: nem elég a kritikát s a 
zenetudományt megbízni az ország zenei életé

nek szellemi menedzselésével — s utána ele
gánsan szemlélni: mire jut a feladott leckével 
az a kritika meg tudomány. A megbízatáshoz 
munkafeltételek is biztosítandók.

K r i t i k a

Vonó Egnác kutyabőre
„Te hogyan élsz? Keresel több mint kétezer forintot, lakásfestést vállalsz, mosol, 
főzöl, csókolgatod a fiadat. Láttál már színházat belülről ? Elolvastál egyetlen köny
vet is ? Pedig te vagy ennek a hatalomnak a birtokosa, esztergályos főnemes . . .  !” 

Zentaiból, Hábetler Jani talajt vesztett sógorából buggyannak ki ezek a vádló, 
joggal vádló szavak, de mondhatta volna közvetlenül Fejes Endre is. Azazhogy ő 
mondja. Tragikus-keserűen a Rozsdatemetőben, érzelmesen a Mocorgóban, s gú- 
nyoros fintorok közepette ebben az új, furcsa játékában, amelyet most m utatott be a 
Madách Színház, s mely mind ez ideig az évad legjobb színházi sikere.

M itől más, mitől több, miért érvényesebb ez a Fejes-dráma, mint a korábbiak? 
Vannak írók, akiknél kronologikus rendben kimutathatóak az életpálya egymásra 

hierarchikusan épülő fejlődésstációi. Mások életüket, művészetüket egyetlen prob
lématengely köré szövik. Oldáshoz, kötéshez lesz-e jó — nem keresik. Nem fejlődnek: 
kibontakoznak. Egyre tisztábban, egyre céltudatosabban mondják ki azt, ami alkotó 
munkára kínozza őket, legfeljebb a nagyobb erejű hitetés szakmai praktikáit tanulják 
el vagy találják ki. Ez utóbbiak közé tartozik Fejes is. Minden novellája, riportja, 
drámája mögött egyet keres: Miért élnek lehetőségeik alatt, a történelem sodrától 
távol eső tocsogók között azok, akik rendünk „új nemessége” lehetnének?

Első írásaiból — de a már érett írót mutató Rozsdatemető után is csak azt 
hallottuk ki, ami tárgyválasztásának felszínén mutatkozott. Szabálytalan, nem 
tipikus, csorba életek történeteit. Hamar készen állt a kényelmes ítélet: Н а X az 
értelmiség írója s Y a parasztságé, úgy Fejes a VIII. kerület s az Angyalföld deklasz- 
száltjainak krónikása. Kényelmes ez az ítélet, mert abban a látszatban nyugszik meg, 
hogy az író elbeszélt gondja csak nagyon szűk körben érvényes. Mivel az ő hősei 
nem a forradalmi munkásosztály tagjai, nem is a feltörekvő iparosemberek közé tar
toznak, még csak nem is azok, akik a parasztságból kiemelkedtek — ezért a Fejes
hősök kitérők. Kívülük létezik a számszerű többség, mely okosan él a hatalom adta 
lehetőségekkel, nem korrumpálódott a kispolgáriassággal, s nem is vádolható a 
Hábetler család bűnné sűrűsödő lelki restségével. A magyar munkásosztály tehát más. 
De vannak még hibák — s Fejes a „de” alá vonható kivételekről beszél. Csakhogy 
Fejesnél másként kerekedik elő ez a „de” . Igaz, szélsőségeket ragad meg, szélsőségek
ben ragadja meg azt, amit általánosan érvényesnek tart. Fejes utálja, marja hőseit
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tunyaságukért, s szereti őket mindazért, ami bennük van, ami révén többé lehetnének. 
Átkozódás és áldásvárás kettős hangja jellemzi írásait, de egyidejű szintézisben csak a 
Vonó Ignác színpadi változatában jelentkezett ez a kettősség, visszamenőleg is új 
megvilágításba helyezve Fejes írói programját.

Korábbi írásaiban más-más figurában testesítette meg a lázadót, a felszínre ver- 
gődőt, a boldogságra vágyakozót, a hazudóst, a sunyit, a tétovát. Hőseit egyetlen 
tulajdonság határozta meg, jóllehet valamennyien osztoztak a sikertelenségben. Vonó 
Ignácban minden korábbi élmény egyszerre van jelen, gyakran úgy, hogy egyetlen 
gesztustevés is több jelentésű. Már Vonó első mozdulata is: a szerbiai lövészárokban 
azt hazudja, hogy csodaszép nőt lát a távolban. Szavait hitelesítendő a szépség felé 
mutat — s ellövik a kezét. Csakhogy ez a szerencsétlenség szerencse is : nem kell 
többé életét kockáztatva a fronton lennie— hivatalsegéd lesz a sírig biztos menedékecs- 
két jelentő OTI-ban. Ám ebben a szerencsében megint ott a következő kudarc: a 
jobb emberekkel való kitüntető érintkezés asszimilációra készteti Vonót, ahelyett, 
hogy szolgaéletének igazi tartalmát felismerné. Megszokja, hogy part mentén hajó- 
kázzon, szépségéhségét jóllakassa közhelyekkel, politizáló kedvét uraktól már meg- 
csócsált banalitásokkal, szerelmét lakásadónőjével játszott vallomás-persziflázsok- 
kal helyettesítse, s 6 maga, egész egzisztenciája a társadalmi osztályok között támadt 
hajszálcsöveken szivárogjon föl. Nem annyira föl! Csak annyira, hogy megéljen.

Messzire vinne annak elemzése, hogy miért érezzük mindezekért a pótlékokért 
egészen a felszabadulásig tartó életszakaszban elsősorban a korszakot felelősnek. 
Fejes előtt legdirektebben a népi írók foglalkoztak azzal, hogy mi az oka a faluról 
városba kerülők kulturális, magatartásbeli elsekélyesedésének. Illyés a Puszták népé
ben jegyzi meg, hogy a béres, aki a tanyán a maga dalait énekelte, városba kerülve 
lenézi korábbi —jóllehet értékesebb — önmagát, s az új környezet mértékét követve 
slágereket kezd dalolni, jóllehet azok élményéhez semmi köze. Ugyanígy foglalkozik 
Németh László is tanulmányaiban, regényeiben is ezzel a jelenséggel. De József 
Attilánál is ott a motívum „a vállán kis batyuval kilábolók”-ról. A jelenséget s így 
Vonó magatartását is, indokolhatjuk az előző korszakban azzal, hogy az uralkodó 
osztály mértékrendje vált törvénnyé — írva s íratlanul is — mind etikában, mind 
esztétikában, s aki ezekkel nem tudta szembeszegezni a maga kialakult mértékét, 
óhatatlanul elfogadta azokat. Csakhogy — s itt lép tovább Fejes — miért marad 
mértékadó a letűnt, retrográd ideál akkor, amikor megváltozik az uralkodó osztály, s 
vele az erkölcsi mértékek is ? Miért lesz a retrográd mértékadó még azoknak is, akik 
ellen érvényesült, s akikért érvényes az új? Mi élteti a régit? A megszokás? A gondol
kodás renyhesége ? A lehetőségek és képességek fel nem ismerése ? Az öntudat hiánya? 
Fejes ezeken túlmutat: a tudat hiányáról beszél. Vonó Ignác a színdarab utolsó pilla
natáig nincs tisztában azzal, hogy ki is ő tulajdonképpen. Soha nem dönt, s soha 
semmit nem választ. Vele történnek dolgok, s azután mindig lesz valahogy. Ahogy 
nem állt módjában meghatározni, hogy megsebesüljön-e vagy sem, épp úgy a balese
tek hirtelenségével jött az is, hogy a frontra kellett mennie, az is, hogy altiszt lett, az 
is, hogy El Pietro tanácsos úr kitüntette reggeli elmélkedéseivel. S lényegében az is 
független tőle, hogy 1945-ben felszabadult, s annak az osztálynak a tagjaként, mely a 
hatalmat átvette. Ő nem hallotta meg, hogy ez ügyben megkérdezték-e, s nem is 
tartotta fontosnak, hogy voksát leadja. Az is nélküle ment, ami érte ment végbe. Nem
csak cselekvő részvétele nélkül, de tudtán kívül is. Hiszen miről vett csak tudomást:
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jelenségeket látott, de lényeget soha, s mindezekből olyan ítéletet alkotott, amilyet a 
belerögződött asszimilációs vágy kipréselt: évtizedeken át csodálva tisztelt tanácsos 
ú rrá  vedlett, mihelyt módja volt rá. Lényegében ez az egyetlen önálló cselekedete, ha 
tetszik : választása. Fejes mesterien ért hozzá, hogy kifejezze : ez a választás sem tudatos. 
Nem  alternatívákat lát maga előtt Vonó, hiszen ahhoz tisztáznia kellene lehetőségeit 
mind a korszak vákuumteremtő mivoltában, mind pedig önmaga személyiségén 
belül. Csakhogy mire a legigazabb eszmék is Vonóhoz érkeznek, közhelyekké hígul
nak, elvesztik fedezetüket, s így Vonó csak az ösztönélet szintjén képes választani. S 
m ert ösztönei évtizedek gúzsbakötöttségétől torzultak — hát torzat választ. Önmaga 
eltorzult tükörképét mutatja fel számára 1956. A hazugság, amivel személyes bol
dogságát összelopkodta, lelepleződhetik. Ez az a pillanat, amikor Vonó felismeri 
önmagát, s végre a progresszív történelmi sodrásnak kezd drukkolni. De csak druk
kol, mert mielőtt cselekedhetne — ha ugyan cselekedne, — ismét készen hull ölébe a 
biztonság, a megmenekülés. Utolsó, boldog nevetése ezáltal válik több jelentésűvé. 
Megértette végre, hogy abban a  történelmi igenben, ami kimondatott, az ő igenlése is 
benne foglaltatik, akár kikérték véleményét korábban, akár nem. Ám ott vibrál 
ebben a nevetésben az is, hogy privát kis boldogsága hazugságaival együtt konszo
lidálódott. Ott az a mozzanat, hogy megint nem kellett — mint 45-ben sem — meg
küzdeni a boldogságért. S ha vállalja a cselekvést vagy odakényszerül, ugyan képes 
lett volna a győzelemre — állítja oda az újabb kérdőjelet a továbbgondolás esetére is 
Fejes, amikor Mák Lajosnét, az ellenállási mozgalomra kész cselekvőt az utolsó jele
netben megszólaltatja. így az elfogadott, történelmi érvényességű igen árnyékába 
megint csak belopódzik Vonó Ignác rossz, a jóval elegyes „csakugyan”-ja, azzal a 
reménytöbblettel, hogy ez az egyszeri sokkolás talán elég lesz Vonónak egy életre.

M ár említettük, hogy bár nem bővült a korábbiakhoz képest Fejes problémaköre, 
mindenképpen gazdagodott megformálása. Korábban külön-külön jelentkező kom
ponenseket tudott itt szintézisbe fogni. Mindenekelőtt abból a felismerésből eredt ez 
az összegző készség, hogy Fejes felismerte a színpad egyedüli előnyeit. Csak a szín
játék  ad arra módot, hogy hosszadalmas fejtegetések, párbeszédes kibontások nélkül, 
csupán a helyzetek megteremtésével érzékletessé tegyen igen összetett viszonylatokat. 
M egtartotta ugyan az epikus karaktert, az időrendiséget, de feloldotta közlendőjét 
egy, csak a színpadon megvalósítható játékosságban. Amint a szöveg a helyzeteknek, 
jellemek a szövegnek ellentmondanak, rálicitálnak, s egymást gunyorosan megkerge
tik, egyszerre tudta kifejezni azt, amit mindebből komolyan vesz, amit karikíroz, s 
am it egyértelműen elítél. Hogy a színpadi megvalósítás nem maradt alatta a Fejes 
igényelte lehetőségeknek, sőt: szerencsésen kibontotta és motiválta azokat, abban 
mindenekelőtt a rendezőnek van óriási szerepe. A Vonó Ignác nem szerkezete, de 
dialógusai s a figurák remek lehetőségeiért jelentős. Kerényi Imre mindenekelőtt ezt 
ta rto tta  szem előtt, amikor a darab első színpadra értelmezésével, a szereposztással 
foglalkozott. A főszerepeket G aras Dezsőre s Kiss Manyira osztotta. Nehezen de
finiálható az a feladat, amit Vonó és özvegy Mák Lajosné megformálása a színé
szekre rótt. Egyszerre reálisan vaskos és költőien példázatos bohócfilozófust kellett 
teremteniök. A két kitűnő színész ért hozzá, hogy a könnyes elérzékenyülésből min
dig kifityegjen a kócmadzag, a nagyot mondó bölcselkedés pózában kotyogjon a 
kölcsönvett gondolat, s így lelepleződjék minden, ami ócska, ami idegen, hazug. De 
csakis az. Mert — összhangban az írói szándékkal — megőrzi a játék mindannyiunk
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számára az értékül vallott dolgok szeplőtelenségét. Ha nem másként, hát úgy, hogy 
hiányukkal kiáltják életre bennünk az igényt. így a játék egyszerre keserű korrajz, s 
a kor persziflázsa, egyszerre kemény kritika s nyelvöltögető bohózat. Színpadi meg
valósulásában a módszerek és technikai megoldások egymásutánja szinte tetten sem 
érhető, s így aligha rekonstruálható, hogy mit adott hozzá ötleteiből a színész, milyen 
instrukciókat adhatott a rendező. Az eredmény teljes egységet ad, ami a szétválaszt- 
hatatlan részmunkák helyett színész és rendező tökéletes belső összhangjáról, fel
adatértéséről tanúskodik. Az egységes műalkotás ilyen színvonalára általában a hosszú 
évek alatt összeszokott, egymást pontosan értő együtteseknél van csak példa. Ezúttal 
azért meglepő, mert a fiatal rendező viszonylag rövid idő alatt tudta magát megértetni 
a színészekkel, s ez még akkor is hallatlan intenzív munkáról vall, ha olyan játék
intelligenciájú művészekről van szó, mint Kiss Manyi és Garas Dezső.

A dráma érdekében választott megoldások közül szintén rendkívül jelentős a be
zsúfolt színpadkép alkalmazása. A díszleteknek tulajdonított speciális jelentőség 
Kerényi eddigi munkáinak is jellemzője. A játék során használt kellékek egyidejű 
jelenlétével már korábban is kísérletezett, de soha több joggal, mint itt. A festett 
templomablak, a fonnyadtan lengedező antik csipkék, foszladozó lámpaernyő, lép
csőházi korlátdarab nem csupán térelem vagy dekoráció, hanem Vonó egész belső 
világának is tükre: avitt, uraságtól levetett kis világ ez. Zagyva összevisszaságában 
ott az egyéniség hiánya, zsúfoltságában a kapari mohóság, elhasználtságában az 
ítélet : nem is takarítani kellene itt, de feltüzelni mindent. A színpadkép másik erénye, 
hogy a tenyérnyi kamaraszínpadon is több színhelyet tudott kifejezni, gyors kép
váltásokra adott alkalmat, s ezzel pergőbbé vált a cselekmény. Ennek ellenére nem 
ártott volna, ha a harmadik felvonáson rövidítenek. A léptetve haladó felvonáskezdet, 
majd az arisztokraták 56-os abgangjai indokolatlanul terjedelmesek. Nem véletlen, 
hogy ezeket a jeleneteket játszó színészek mind stílus, mind tempó dolgában kifityeg
nek a darabból. Épp ezért a színészi teljesítmények közül csak Mensáros tanácsos 
ura tekinthető az előbbi kettőhöz foghatónak. Érdekes módon saját játékstílusának 
karikírozásával gazdagítja a szerep megformálását.

Nemesúrnak lenni — annyit tett, mint igazolni a haza érdekében hullajtott vért. 
Ezért járt a kiváltságokat igazoló kutyabőr. Igazold magad, Vonó Ignác, hogy az új 
hatalom birtokosa lehess, állítja Fejes Endre. Igazold magad annál is inkább, mert 
nem kutyabőrre, de a bőrödre megy a játék.

Berkes E rzsébet

V áltozatok  két e s s z é k ö te th e z
Minden jel szerint újra divatba jött az esszé — az aggályoskodók szerint már-már 
„esszéizmus” —, ki ne örülhetne ennek jobban, mint akit csapongó érdeklődése már 
első moccanásától erre az ingoványos területre csalt? Bizonyos, hogy a két évtizede 
csaknem exkommunikált műfaj ma már nem szorul védelemre — legföljebb, ha 
újdonsült prókátoraitól s botcsinálta művelőitől, kiknek hirtelen kerekedett buzgalma, 
„szubjektum nélküli szubjektivizmusa” akár mulatságos is lehetne, ha nem volna 
még veszedelmesebb, mint mikor a műfaj elparentálását pontifikálta. Az esszé „pol
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gárjoga” ? Ugyan! Minden műfaj annyit ér, amekkora birtokot ki tud hasítani magá
n a k — akár egy világbirodalmat. A kérdés: tartani tudja — tudjuk-e? Otthonosak 
vagyunk-e szerzett jószágunkban? Vagy inkább: az ölünkbe hullott örökségben? 
Új terméssel kecsegtet-e ez a  váratlan és szemre pompázatos harmadvirágzás, a 
háború utáni nemzedékek visszakanyarodása a megelőző korszak tán legeredménye
sebb kritikai iskolájához, vagy meddő ismételgetéssé, idézetek újraidézésével aszik, 
am it csak visszataszítóbbá tesz a lompos hetvenkedés, az örökösök gőgös maskarádé- 
ja  és suta bűvészkedése a kölcsönzött érdemekkel, miközben a munkás elődöket, az 
ugart termőre fordító pionírokat a fattyak féltékenységével csukják ki a házból, vélt 
vagy valóságos mulasztásaik vermébe lökik, netán érdemeik túlcikornyált kriptafede
lét csapják rájuk. És ez már távolról sem műfaji, netán erkölcsi, hanem világnézeti 
kérdés — ez a világnézeti kérdés ! Az esszé nem szorul védelemre, hazai úttörői, 
klasszikus formájának megteremtői viszont — nos, védelemre nyilván ők sem, annál 
inkább elvárhatják teljesítményük reális fölmérését, „korlátáik” szerényebb és óva
tosabb kijelölését, hiszen hány és hány példát sorolhatnék (sajnos, a magam zöldfülű 
korszakából is), amikor abból éltünk, amit „korlátoknak” fitymáltunk, illetve a közé
jük  kerített és tán nem a kedvünk szerint rendezett, de fölmérhetetlen műveltségi 
anyagból.

Régóta izgat e század egyik szellemi betegsége : Klim Számgin parvenü mohósága, 
impotens irigysége. Korántsem véletlen, hogy Gorkij élete utolsó, legnagyobb szabású 
epikai vállalkozását e típus leleplezésére szentelte. Az entellektüell-finnyásságot, a 
cselekvéstelen opportunizmust, az óvatos duhajok alamuszi karrierizmusát látta benne, 
mely törvényszerűen köt ki az ellenforradalom oldalán? Azt hiszem, jóval többet: 
egy magatartás életképtelenségét, lényegi reakciósságát. Zseni létére biztosan tudta, 
hogy Klimje, ha megússza (márpedig a töredékben maradt, s inkább az indulat dik
tálta  befejezés ellenére holtbiztos, hogy megúszta), miféle bogár válik majd belőle. Ha 
nem író, hát irodalmár. Forradalmi fegyverzetben persze, mert még a forradalomnál 
is jobban gyűlöli azokat, akik fölfedeztek, kitaláltak valamit — helyette. Akik a 
táguló mindenséggel versenyre kelve tágítják az emberi tudatot. Ez is forradalom, 
nosza, le velük, üssünk két legyet egy csapásra ! Hiszen a csonkák negatív, éber eszes
ségével Klimünk is tisztában van azzal, hogy „az élet szenvedélyes szeretete, a gyö
nyörök szenvedélyes keresése a tiszta jellemeknél, a nagy elméknél óhatatlanul 
együtt já r az életből kisemmizettek szeretetével” .

A  témánál vagyok: az idézetet Kolozsvári Grandpierre Emil új esszékötetéből, az 
Utazás a valóság körűiből vettem. Adyról mondja, de esszéista szokás szerint nyilván 
m agára is érti. Ha tetszik, titkos önigazolás, hogy Epikur is lehet forradalmár. De 
Klimen kívül kit érdekel a szándék, a titkos rugó? A törvény a lényeg, hogy az élet 
szenvedélyes szeretete a kisemmizettek szeretete. A nagy elméknél : forradalmi elköte
lezettség. Követelmény, amit a szerző maga elé szab. így fest tehát egy polgárinak, 
pártatlannak tartott író világnézete: a nagy elme: nagy forradalmár. Hol vannak 
hát am a korlátok?

Jó, jó, ez csak az egyetlen idézet a vaskos tanulmánykötetből, s az esszéistákról 
amúgy is az hírlik, hogy egy jó  mondásért az üdvösségüket is odaadnák. Vagy mint 
jelen esetben vélhetnénk: még az üdvösségre is ráfanyalodnak. Tegyük még hozzá, 
hogy az idézet egy újabb keletű tanulmányából való (Panoráma a „Panorámáról”, 
1965), s a szerző korábban nem volt ilyen határozott, ami a forradalmat illeti. Vég-
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summa tehát, egy írói pálya tömör összefoglalása. Ám e „panoráma” a kötet élén 
áll, programadó írás, textusunk így vezérelv, mely visszamenőleg is érvényes. A könyv 
fedezi a vállalt programot, címétől a végszaváig. Utazás a valóság „körül” ? A névutó 
némileg megtévesztő. Az alkotói szerénység véli kerülgetésnek, amit keresztül-kasul 
kalandozott. Aminek a taccsvonalra állítva is részese és vallatója volt. Már a tartalom- 
jegyzék elámít, hogy mi minden fér el Grandpierre valóságában. Fura egy valóság ez, 
ha csak a címeket nézzük. Szabó Dezső és vidéke. Két könyv között. Babits prózája. 
A purizmus. Az argó, amit a szerző megint csak „körüljár” . A stílushumor és jellem. 
Casanova és Anatole France. Meg az egzisztencialista regény. Nem a literatúra, a 
„szellem” ölti föl a valóság álruháját? De ebben is egy alaptörvény fejeződik ki: 
Grandpierre nagyon jól tudja, hogy életünk valóságának elválaszthatatlan része az a 
kép, amit róla alkotunk. Ebben az értelemben hát semmi helye holmi „dualizmusnak”. 
„Valóság és költészet, ez anakronisztikus műkedvelők fejében valaha tán ellentét 
lehetett, ma már a legnagyobb költő és a legegyszerűbb ember is tudja, hogy egyér
telmű szavak” — mint másik szerzőm, Szentkuthy Miklós váratlan egybehangzással 
kifejti — Shakespeare szonettjei ürügyén, de akár szerzőtársa koncepciójáról is mond
hatta volna. Kötete, a fejtörő című Meghatározások és szerepek, a magyar esszé 
előéletében jártas olvasó számára is meglepetés és reveláció, mint tán majd bizonyí
tani tudom, de maradjunk egyelőre Grandpierre valóságánál. A könyv leghosszabb 
írása például a Korszerű műveltség kissé obiigát címét viseli. Mögötte egész ciklus a 
peripatetikusok modorában, a fűthetetlen rózsadombi típusházakról, a felhúzhatat- 
lan redőnyökről, a pesti szmogról s a budai erdők kiirtásáról, nemkülönben egy 
Wilde-strófáról, Déry Feleletének egy kompozíciós mesterfogásáról a jogászi nyelv 
meg mindenféle áltudományos zsargon képtelenségeiről — már a puszta fölsorolás 
kitöltené gyarló elmélkedésem kialkudott kereteit. Valóságos detektívregény ez a so
rozat, mely a Kortársban még Párbeszéd népszerűtlen tárgyról címmel jelent meg, s 
mindezen dolgok valóban összefüggnek, mert mint a szerző szívós buzgalommal kide
ríti, a használhatatlan redőny, Szabó Dezső gigantomániás filippikái, Gárdonyi bieder
meier szemérmessége s malom alatti filozófiája, egy mai irodalmi szotyka sznob 
locsogása meg az elmeorvos zseniális definíciója, miszerint elmebeteg az, akit zárt 
osztályon tartanak: egyazon betegségnek, a valóságkép eltorzulásának balzaci 
gazdagságú kórformái. A magyar szellemi élet legpusztítóbb nyavalyája Grandpierre 
szerint az idioszinkréziás iszonyodás, a görcsös képtelenség, hogy a valóságot — akár 
az irodalom teljesítményeit — annak tekintsük, ami : ez a legfőbb és egyetlen aka
dálya a korszerű műveltségnek, egyszersmind közös forrása a használhatatlan meg
határozásoknak és a tudóskodó szakbarbárságnak éppúgy, mint a vak vandaliz
musnak, mellyel — a korszerű városkép nevében! — kiirtják a Hűvösvölgy erdeit. 
Korszerű műveltség? „A rossz csak a tudáshalmozásig jut el, míg az igazi fölényesen 
dolgozik műveltségével, válogat, ítélkezik, formál, minden cselekedetét átitatja, — 
a különböző elfogyasztott tápanyagokból nem egy vegytani múzeum, hanem az 
eleven testet tápláló vér, sejt, mirigy és izom lesz” — szól közbe ismét másik szerzőnk, 
Szentkuthy ; az igazi műveltség egyáltalán nem törődik a műveltséggel.

Grandpierre sem a hiányt leltározza. Például a francia olvasóknak szánt Panoráma 
című antológiáét. „A magyar művek külföldi elterjedését a múltban sem nyelvünk 
gátolta, inkább gondolkozásunk, amint a továbbiak folyamán remélhetőleg kiderül” 
— figyelmeztet elöljáróban. A nyomok a szóban forgó antológiáig is elvezetnek, ami
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már önmagában is jelzi, hogy gondolkozási patronjaink némi metamorfózis árán 
vígan tovább tenyésznek. Collstockkal a Parnasszuson, igen. Bizonyítékképpen — 
pars pro toto — álljon itt egyetlen szemelvény. „Ady Móricz Zsigmondban az új 
Ludas Matyit látta, harcainak nagy igazolóját” — így a Panoráma külföldnek szánt 
ismertetése. Helyes megállapítás, de ki ért belőle egy hangot is, a határainkon túl? 
Keserves igazság, de igazság, hogy „irodalmunk nem azért oly kevéssé ismert kül
földön, mivel Európa nem tud magyarul, hanem mert mi nem tudunk európaiul” .

Sznob ájulat, mucsai Európa-szenvelgés ? Grandpierre tudja, a nyelvet, amit köve
tel : esszéiben Európa megszerzett birtok és nem sóvárgó nosztalgia. De nem önkéntes 
száműzött, fenekedő Coriolanus a hazai dolgokat illetően se. A magyar gettó, a 
nemzeti ábrándosság e beltenyészete, egyedülvalóságunk nárcisztikus kultusza — 
ezt nem bírja elviselni. Okkal, mert ez ámította örök nemzeti sorssá a két háború 
közti idők klausztrofóbiáját. De ki az, aki pöröl újra és újra a magyar irodalom 
valóságos értékeiért, mint éppen ő, az európai, a hugenottaivadék, a jellemében is 
hugenotta? KJ kéri számon az irodalmi tudattól a XVIII. század emlékíróit? „Az 
emlékirat nemzeti műfaj lett nálunk, s máig sem fogadtuk el igazán.” Lehet ellent
mondani ? Németh László és Szerb Antal óta alig akadt az újsütetű esszéisták közül, 
akik e területre merészkedtek volna. Sükösd Mihály kitűnő tanulmánya Árva Bethlen 
Katáról ; ez az egyetlen, amit emlékezetem számon tart. Apor Pétert, Bethlen Miklóst, 
mint az epigramma szerint Klopstockot, dicsérni illik, olvasni nem. Nyugodtan ide 
csaphatom a „tegnap” emlékíróit, akár szerzőnk hasoncímű könyvét meg folytatá
sát, a Szabadságot, annál is inkább, mert az Utazás a valóság körül tán legmegrendí- 
tőbb tanulmánya, a Két könyv között, épp erről szól, a tulajdon szövege kegyetlen 
revíziójáról, amire valóban csak a nagy elmék, a jellemük szerint forradalmárok 
képesek. Aki ilyen szigorú önmagához, aki a világban sem a szegény rokon irigy 
alázatával tájékozódik: másoktól is joggal követeli a maximumot.

Ha a rend kedvéért el nem hallgattatom: Szentkuthy Miklós bizonnyal többször, 
helyeslőn és nyomatékosítón közbeszólt volna. Értem : a citátumokra, a maga bámula
tosan rokon megállapításaival. Holott elütőbb egyéniségeket keresve is nehéz találni, 
mint Grandpierre és ő. Előbbi a racionalisták higgadt és derűs biztonságával szem
léli változatos tárgyait; csak az ostobaság meg az önszerelem kába mámorának 
látványa tudja kihozni a sodrából — a исти-valóság a «cw-emberi. Szentkuthy viszont 
szertelen, csapongó, örökké benne a hajlam, hogy tárgyával azonosuljon, nyomban és 
minden követelményével átélje a meghatározandó szerepet. Innen kötetének tán 
különcül hangzó, valójában igencsak pontos címe is. Szubjektív tehát — szerencsére ő 
szubjektummal, egyéniséggel is rendelkezik.

Ha ketten mondják ugyanazt, az nem ugyanaz — erre más összefüggésben még 
visszatérek. Egyelőre annyit, hogy Szentkuthy sokszor cseveg ugyan, hol elragadóan, 
hol egzaltáltan, gyakran túlszínezve, mert — szemben Grandpierre-rel, egyetlen 
árnyalatról, a legkisebb gondolatfutamról sem hajlandó lemondani, de — akár 
Grandpierre — ő sem beszél soha vaktában, azt érti, amit mond. Hiszen azért hat 
olykor bőbeszédűnek (esszéiben nem az !), mert kínosan kerülni akarja a félreértéseket, 
az „understatementek” látszatát, a belemagyarázásokat. Üres fecsegés lenne, amire ő 
is m indjárt az első lapon figyelmeztet: „ne felejtsük, hogy minden valójában mély és 
igaz művész számára a romantikus bomlottság csak keserű lelki kényszerhelyzetet 
jelent, de vágyálma mindörökre egy: a humanista kultúrából kiemelkedő klassziciz-

50



mus” . Mely ezúttal nem irodalomtörténeti kategória (a gyöngébbek kedvéért), 
hanem esztétikai eszmény. Ha ezt tudom, régebbi művei káoszát, vad bolondozásait és 
szertelenkedéseit is másképp látom: kétségbeesett küzdelemnek ezért az ideálért. 
Hiszen „a válság ideges művésze, ha értelmes meghatódással szemléli az érés zökkenés- 
telen mozarti pályáját, bizonyára nem kap kész klasszicizmust a kezébe, de olyan 
nyugalomhoz juthat, mely közelebb segíti ahhoz” .

Esszékötete: e küzdelem manifesztuma. Klasszicizmus fogalma persze epatírozhat 
némelyeket: Mozart és Webern, Shakespeare és Joyce — egy gyékényen ! Webernből e 
sorok írója most vesz (módfelett kétes kilátásokkal) leckéket, az Ullyssest azonban 
m ár süvölvénykoromban kezembe nyomták, s jóllehet megszeretni és elveszteni egy 
pillanat műve volt, jó szerencsém azóta az eredetit is röpke félévre a vendégemmé 
tette. Dicsekvés vagy önleleplezés, kinek-kinek a felfogása szerint, de ami elbűvölt, 
éppen a káprázatos logikája volt. Érteni vélem hát Szentkuthy szenvedélyes védő
beszédeit, két menetben is a kötet során. Valóban dühítő, hogy amikor m ár tizedrangú 
lektűrszerzők és falánk ambíciójú, de lajhár mozgású író-önjelöltek is Joyce hulladé
kain élősködnek, amikor Aragontól Semprunig avatott követői és tisztelői vannak a 
szocialista irodalomban, ő maga még mindig, az Ulysses után negyven évvel, a bur- 
zsoá dekadencia mumusa és olvasni nem tudó toliforgatók pofozóbabája lehet. Mert, 
ha már Proustot sikerült elfogadtatni a szellemi élettel, legalább egyvalaki maradjon 
mutatóba, akin a „nyugat alkonya” gyanús eredetű elméletét korszerűsített átfestés
ben illusztrálni lehet. Mellesleg Szentkuthy nem retten vissza a dekadencia szótól. 
Ő is leírja, vállalja, kedvenc írója kapcsán. „Csak a halál dolgozik ultramikroszkóp
pal.” „Egyes neurotikusok csak óriás kompozíciókkal tudják kiegyenlíteni óriási 
szétszórtságukat” — ismeri föl a méltatottban, s 6 is: önmagában. De: „nincs az a 
patologikum vagy torz helyzet, melyből ne születhetnék életadó igazság” . É s — szü
letik is! Szentkuthy klasszicizmusáért való, bohóckodva is véresen komoly küzdelmé
nek eredményességét mi sem bizonyítja jobban, mint két Joyce-tanulmányának 
hangvételi, megfogalmazási különbsége — két évtized fáziseltolódásai, fölismerései. 
A mai Szentkuthy e regényben már a káoszból kivajúdott nagy Szintézist és nagy 
Summát, a tragikus erőfeszítést látja. Szent Sebestyén vagy a pszi-függvény edding- 
toni értelmezése, ez volt pályája elejének alternatívája. Ma pedig: égbekiáltó 
vád az Ulysses — a Semmi ellen, mert „légüres térben van, halálra ítélt Ikaroszként, 
Isten és Marx között” . A hangsúly legalább más, nemde? S ez a vívódás művészileg 
valóban időszerű.

E „szalonfecsegő” , éppen mert birtokában van annak, amiről beszél, amit megítél: 
nyugodtan és szemrebbenés nélkül lehet ítéletében szigorú és kegyetlen. A szemünket 
dörzsöljük, valóban ő mondja-e „modern” líráról, Shakespeare szonettjei ürügyén, 
hogy „alig van benne pozitív gondolat, morál és kemény cselekvésre sarkantyúzó 
direktíva — ehelyett? — mérhetetlen kép- és metaforatömeg: az idegérzékenység 
döbbenetes egyhangúsága.” Tegyük hozzá, hogy a „modern” idézőjelbe tétetett, 
vagyis a pszeudomodernség van a terítéken. Nem elnézőbb a francia regénnyel 
szemben sem, amint a „geisthischtoricker”-ek is megkapják a magukét a „geistlich- 
gyanús” szerzőtől. Dylan Thomasról szóló tanulmányában, mely megint csak remek
mű a maga nemében: „az a sok szép fülledt vallástörténeti remekmű, amelyet az 
utóbbi évtizedekben isten-koldus féltudósok összeírtak: nevetséges és agyonkompro
mittált filoszhulladéknak tűnik egy walesi kölyök imája mellett, melyet a disznó
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ólak tövében mond el” . Igen, a csigázott mámor egykori megszállottja ma is mámoros, 
de a  „valóság borától”, ahogy egy rokon lelkű költőnk mondaná. Olyannyira, hogy 
kedvünk volna Freud, Jung és Kerényi Károly igaz igazságainak vele szemben védel
mére kelni, de ahhoz e szerzőket legalább annyira ismerni illenék, mint a támadó.

*

Örökségünkön, a magyar esszé közvetlen — és jelenvaló — előzményein szerettem 
volna szemlét tartani e két kötet ürügyén. Helyből, időből s lélegzetemből kifogyva 
ezt, sajnos, el kell halasztanom. Előlegül álljon annyi, hogy a két háború közti iroda
lomnak, melynek haladó áram latait Fábry Zoltánról szólva egyszer már „harmadik 
reformkorként” bátorkodtam összegezni, az esszé volt az egyik legkiemelkedőbb 
teljesítménye. Az tágította ki a  karanténba zárt magyar világot, s olyan örökséget 
hagyott hátra, melynek a puszta számbavétele is köteteket, monográfiákat igényelne. 
Személyi ellentétek, klikkharcok, világnézeti konfliktusok? Az utóbbiak ma sem 
eliminálhatók. Elkezdtük s nyilván folytatjuk a ház átrendezését, a magunk igényei 
szerint, de kötelező a lehető legpontosabb értékbecslés, mielőtt akár egy széket is 
odébb tennénk. Mellesleg én napról napra újabb és újabb ámulatba esek, hogy hatá
rokon, irányzatokon át milyen párbeszéd, a mából nézve egymás igazát fölerősítő 
vita folyt az esszéisták között. Fölér egy csodával, ahogy például Sinkó Ervin Anatole 
France-portréja a Grandpierre-rével egybevág — holott egyikük sem ismerhette a 
másikét, s világnézeti kérdésekről alkalmasint vitatkozhattak is volna. Két szerzőm
mel nekem is akad jócskán vitám. Majd máskor. M aradjon ez írás annak, aminek 
indult: tisztelgés a mestereknek. Akik — Németh László és Révai József, Fábry 
Zoltán és a Nyugat-kör, Grandpierre és Szerb Antal, akármilyen pörben álltak is 
egyszer-másszor egymással : közös volt a birtokuk. Európa, a világ, a jövő. A Summa, 
a Szintézis, ami most már a mi dolgunk is — a szerény utódoké.

B. N agy L ászló

Moldova György:
T etovált k e r e s z t

Egy társadalom „térképét” sohasem lehet vég
legesen elkészíteni. Csak dolgozni lehet rajta: 
eltüntetni a „fehér foltokat” , berajzolni a 
változások jeleit. Ezért kimeríthetetlenek a 
szociográfia, a tudósítás, a belföldi útirajz mű
fajai. A valóság tölti fel őket új meg új energiá
val; és szerencsés az író, aki időnként erre az

energiára tudja kapcsolni műhelyét. Pedig de 
sokszor kongatták meg már a lélekharangot 
az irodalmi szociográfia felett. Való igaz, hogy 
az információk szakszerű rendezésének és fel
dolgozásának korszerű igénye inkább a statisz
tikai módszerek alkalmazását részesíti előny
ben, mint az irodalmi szociográfiát. Erdei 
Ferenc már a Futóhomok 1947-es kiadásának 
előszavában így nyilatkozott: „Ma elsősorban 
nem arra van szükségünk, hogy többé vagy 
kevésbé irodalmi eszközökkel általában fel
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tárjuk a történeti valóságot, hanem sokkal 
inkább arra, hogy a megismerés minél meg
bízhatóbb tudományos módszereivel elemez
zük a társadalmi, gazdasági, kulturális prob
lémákat.”

Az egzakt tudományos módszerekkel dol
gozó szociográfiai kutatás mégsem csökken
tette az irodalmi szociográfia lehetőségeit. Az 
Írói vizsgálat nemcsak gyorsabban reagál a 
valóság változó jelenségeire, hanem gyakran a 
társadalom neuralgikus pontjait, elemzést sür
gető szektorait is hitelesebben tudja kiválasz
tani. Olyan változásokról, tendenciákról és 
problémákról ad hírt, melyeket azután a szak- 
tudománynak kell tovább kutatnia. Ilyen írói 
szociográfiák — Csoóri Sándor, Féja Géza, 
Csák Gyula, Mocsár Gábor, Galgóczi Erzsébet 
és mások írásai — tárták fel például a falusi 
élet, a paraszti munka korszakos átalakulását 
az ötvenes évek vége felé.

Moldova György is azok közé tartozik, 
akikben éber riporteri és „szociográfusi” ér
deklődés él, akik kíváncsi figyelemmel hajolnak 
a társadalom változó térképe fölé. Művei egy 
körülírható, meghatározható szociográfiai szel
vényről adnak képet, — a többi között. Ez a 
szelvény a pesti külváros — elsősorban Kő
bánya — munkáséletét foglalja magába; ennek 
a társadalmi körzetnek az életrendjét, gondol
kodását, eszményeit és hőseit mutatja be. Az 
idegen bajnok novellái és a Gázlámpák alatt 
történetei erről a rétegről hoztak híreket.

Moldova a riporter kíváncsiságával és a 
szociográfus mélyre tekintő figyelmével ábrá
zolta a külvárosi életet: társadalmunk térké
pének egy homályos foltját segített megvilá
gítani. De nem érte be ennyivel: a riporteri 
érdeklődés — ha igazán megvan valakiben — 
állandóan témát keres, a társadalom változásait 
nyomozza, felfedezésre váró körzeteket vagy 
emberi sorsokat kutat. Moldova riporteri ván- 
dorútjai is innen valók, akár a mohácsi árvíz
hez, akár az aszódi javítóintézetbe, akár a 
kiskörei vízlépcső építkezéséhez látogat. Tudó
sításainak első csoportját a Rongy és arany 
című kötet gyűjtötte össze, őket követi most a 
második sorozat: a Tetovált kereszt, amely egy 
1956 nyarán készült vidéki riport kivételével az 
utóbbi néhány év vándorútjainak eredményét 
öleli fel.

E riportok tengelyében, az írói érdeklődés 
fókuszában emberi sorsok állanak. Moldova 
az emberek élete, belső világa, gondjai és vágyai 
nyomában kutat. „Az út felét — mondja — 
már megtette az, aki vonatra szállt. . .  Szá
momra az út másik felét a megismerkedés

jelenti idegen emberek életével.” Valóban szen
vedélyes ismerkedő: az a virtuális kör, amely 
riporteri kalandozásai nyomán körülveszi, igen 
tág és változatos. Vásárosok, biztosítási ügy
nökök, falusi plébánosok, javítóintézeti neve
lők, kiskorú bűnözők, szocialista brigádveze
tők tartoznak ismerősei — riportalanyai — 
közé.

Különös emberek ezek a riportalanyok. 
Mindegyiküknek megvan a maga korántsem 
köznapi története. P. Géza aszódi nevelő a 
képzőművészeti főiskola hallgatója volt, majd 
katona lett, később gyárimunkás, filmgyári vi
lágosító, javítóintézeti nevelő. M. az aszódi 
intézet „kiváló tanári” címmel kitüntetett, ám 
titokban alkoholista testnevelője a horthysta 
hadsereg repülőtisztje volt, majd „osztályide
genként” hányódott az ország különböző mun
kahelyein. Benedikti, a kiskörei művezető, a 
voronyezsi visszavonulásnál esett fogságba, 
egy Urál mögötti gyárban dolgozott, majd 
hazatérőben a magyar államvédelem irányí
totta — egy egész vonatrakomány volt fogoly- 
lyal együtt -— a tiszalöki építkezés rabmunkásai 
közé. Igaz, az is kiderült róla, hogy korábban 
a német SS önkéntese volt. De ugyanez a sors 
jutott a volt jugoszláv partizánnak is, aki Ma
gyarországra szökött, s akit a gyanakvás lökött 
a foglyok közé. S még mennyi sors; hány 
megvert és megalázott, vagy ellenkezőleg, hány 
felemelt és értelmes léthez juttatott ember; 
micsoda kavargása az emelkedő-süllyedő éle
teknek !

Az utolsó három-négy évtized hazai tör
ténelme nyílik meg ezek mögött az emberi 
változatok mögött. Moldova maga is jól látja a 
történelem megnyíló szakadékait, az emberi 
életeket felkavaró mozgást, az ember és a 
társadalom gyakran tragikus dialektikáját. 
„Azon tűnődök — olvassuk —, hogy nem 
beszélhetek Magyarországon öt emberrel úgy, 
hogy ki ne derüljön, legalább egyiküknek tönk
retette az életét a háború vagy a személyi kul
tusz túlkapásai.” E tönkrement — s később 
újra feltápászkodó — sorsok után nyomoznak 
a Tetovált kereszt riportjai is.

Az elbukó és felemelkedő ember látványá
nak riporteri rögzítése azonban általában túl
megy a tudósítás érdeklődési körén. Moldova 
érdekes, sőt izgalmas életeket ábrázol, még
sem esik a „sztori” csapdájába: nem elégszik 
meg a történet izgalmával, a figura rendkívüli
ségével. Miként egyik aszódi nevelőkollégája, 
ő sem az érdekességet látja a fiúkban — az 
emberekben —, hanem a problémákat. Vagyis 
a tudósítás igényeit meghaladva általánosabb

•53



kategóriák érdeklik, mintsem egy-egy elrontott 
élet, kalandokba temetkező vagy bűnökbe 
szédülő emberi sors. Moldovának kialakult 
és határozott embereszménye van, olyan ideál, 
amelyet első novellahősei — Ördög Feri vagy 
Mandarin, a híres vagány — óta újra és újra 
megfogalmazott. Ez az ideál a „szembeszállás” 
erkölcsének ad alakot. Moldova hősei szemé
lyiségük megvalósítására törekszenek, gyak
ran lázadók, s lázadásuk olykor bűnök közé 
vezeti őket. A körülményeknek azonban semmi
képp sem adják meg magukat. Szembeszállnak 
a sorssal: ha alulmaradtak, mindent elkövet
nek, hogy visszaszerezzék méltóságukat, hogy 
újra eséllyel indulhassanak az élet nagy ver
senyeiben. Küzdelmük mindig nehéz és kocká
zatos, makacs helytállást követel. A veszély 
tudata, vállalása olt beléjük egyféle tragikus 
természetet : tudják, hogy a bukás éppúgy sor
sukba lehet írva, mint a siker.

Ez a hőstípus — ha tetszik, emberideál — 
gyakran romantikus közegben, regényes tör
ténetekben jelentkezik. Moldova olyan etikai 
ideált képvisel, amelyet a valóságban több
nyire csak kalandorok és anarchisták, a cselek
vés elszánt hívei között talált. A „pozitív hőst” 
tehát meg kellett szerkesztenie, romantikus 
alakzatokban kellett megteremtenie. Talán ez 
okozza írásainak erős romantikáját, gyakran 
konstruált jellegét. S ez a konstrukciós mód
szer vezetett a történetek, a szituációk és a 
jellemek időnként tapasztalt túlzásaihoz, tor
zulásaihoz.

Most viszont — s már előbb a Gázlámpák 
alatt történeteiben vagy korábbi riportjainak 
némelyikében—olyan hősöket talált, amelyek 
a valóságból valók, s mégis megfelelnek a 
küzdő ideálnak : konok fegyelemmel vagy szer
telen lázadással szállnak szembe a körülmé
nyekkel, a végzettel. Ezúttal a valóságban is 
megtalálható emberi sorsok fejezik ki Moldova 
etikáját és eszményeit: azok a kisemberek, akik 
ki akarnak s ki tudnak kapaszkodni a nyomorú
ság és a bűn vermeiből. A valóságnak és az 
ideálnak e találkozása, egybeesése teszi feled
hetetlenné a Moldova-riportok elbukó és fel- 
emelkedő, vétkező és bűnhődő alakjait. A 
küzdő embereket, akik — mint a javítóintézeti 
növendékek átlagából orvossá vagy szakmun
kássá emelkedő fiatalok, s a nagy építkezések 
meggyőződéssel dolgozó mérnökei és munká
sai — a dolgos és értelmes emberi élet mellett 
vallanak.

(Szépirodalmi Kiadó, 1969)
Pomogáts BÉLA

R ó n a y  György:
Jegyzetpapok

Több mint másfél száz rövid írást foglalt magá
ba Rónay György új könyve: följegyzéseket 
olvasmányairól, utazásairól, irodalmi, zenei, 
képzőművészeti élményekről, a regényírás és a 
műfordítás műhelygondjairól, tapasztalatai
ról és csapdáiról, az alkotómunka örömeiről és 
kihagyásairól, az irodalmi élet jellegzetes tí
pusairól, fonák jelenségeiről. Többségükben 
mindössze egy-két lapnyi kommentárok, mar
gójegyzetek, pillanatfelvételek, portrévázlatok, 
esztétikai reflexiók.

Minden alkotó ismeri a váratlan felismerés, 
rádöbbenés pillanatainak örömét, amikor egy 
jelenség, egyéniség vagy probléma világossá 
válik, amikor úgy érezzük, hogy egyszerre el
jutottunk a lényeg megtalálásáig.

A fegyelmezett és ökonómiával dolgozó al
kotók nem engedik veszni hagyni a termékeny 
pillanatok gyümölcseit, és feljegyzik észrevéte
leiket, impresszióikat. Lehet, hogy a sebtében 
papírra vetett jegyzet később „beépül” egy ta
nulmányba, változatlanul vagy továbbfej
lesztve, de az is előfordul, hogy az író éppen 
feljegyzésének cáfolatára épít újabb gondolat
sorokat, mert a tüzetesebb vizsgálat nagyon is 
megkérdőjelezi a váratlan felfedezés „meg
látás” értékét. És végül az a leggyakoribb, hogy 
a spontán feljegyzés egyszerűen megmarad 
jegyzetnek.

A jegyzetek műfajának az a varázsa, és 
kötetben való kiadásuk létjogosultsága, hogy 
bizonyos vonatkozásban mást adnak, mint a 
végleges szándékkal kidolgozott tanulmányok, 
esszék, portrék, és ez a többlet a spontaneitás, 
vagy annak legalábbis hiteles látszata. A jegy
zetekben még önkontroll és belső cenzúra nélkül 
érvényesülhetnek az intuíciók eredményei, a 
friss benyomások, a szabadabb asszociációk, a 
merészebb ötletek, és nagyobb terük van a 
szubjektív kísérleteknek.

Rónay György könyvében a legkülönbözőbb 
inspirációkból származó spontán észrevételek 
mögött is megérződik a szemlélet, az ízlés, a 
morál következetessége, sőt az egyéniség eleven 
közelsége is.

A jegyzetekből kifejeződő karakter legszem
betűnőbb vonása, hogy a műalkotás mögött 
mindig megkeresi az emberi indítékokat. Leg
nagyobb ambíciója: megtalálni a műben az 
embert. Ezt a törekvést nemcsak a kritikus 
számára érzi irányadónak, az irodalomtörté
nész munkájának értelmét is abban látja, ha a
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kutatónak eleven kapcsolatot sikerül teremteni 
a múlt alakjaival, és úgy tud írni róluk, mint 
élő-eleven emberekről.

Természetesen Rónay sem tartja mellőzhe- 
tőnek a fáradhatatlan anyaggyűjtést, a szívós 
kutatómunkát, az összefüggések gondos tisz
tázását, ő maga sem akar megállni az intuíció
nál, de végső célja a teremtő erejű szintézis, az 
eleven élethez való visszatalálás, amely az elem
zett művet is létrehozta: ,,a kutatás fáradságos 
útján eljutni odáig, hogy az 'anyagban' egyszerre 
kigyulladjon az élet, és hatványozva adja vissza 
mindazt, amit tőlünk kapott: ez valóban nem 
megvetendő."

Ebben a törekvésben nem nehéz felfedezni 
Horváth János hatását. Rónay jól gazdálkodik 
fiatalkori mestere szellemi örökségével. Nem 
veszi át tőle a nemzeti klasszicizmus túlhala
dott elméletét, nem osztozik abban a gyanak
vásban sem, amellyel Horváth általában korá
nak modern törekvéseit fogadta, de tovább 
folytatja az irodalmi műalkotások megközelí
tésének, elemzésének ma is termékenynek mu
tatkozó módszerét, az emberkereső nyugtalan
ságot, az alkotás humánus indítékainak, lélek
tani alapjainak szenvedélyes kutatását.

Irodalomszemléletének humánus jellege 
nemcsak a műalkotás megközelítésének mód
szerében mutatkozik meg, hanem az irodalom 
és művészet céljának, létének megítélésében is. 
Azt vallja, hogy az irodalommal, a művészet
tel való intenzív és eleven kapcsolat kiteljesíti 
és felhatványozza az ember életét. Goethe 
Itáliai utazásának fordítása közben mélyült el 
benne ez a gondolat. „Teljesebb lesz minden 
élménnyel, minden ismerettel — Írja Goethéről 
—, ez az óriási tölgyszervezet állandóan emészti, 
asszimilálja, testivé alakítja a világot.”

A goethei tanulság természetesen túl is mu
tat az irodalom és a művészet befogadásának 
kérdésén egyáltalán az esztétikai problémák 
határain. Olyan általános érvényű életfelfogást 
fejez ki, amelynek alapja a humánus érdeklő
dés, a minden új benyomásra fogékonyan 
reagáló magatartás, a kifinomult életélvezet, a 
klasszikus harmónia derűje.

Rónay esztétikai ideálja nyilván a klassziciz
musnak, mint alkotói szemléletnek és maga
tartásnak az a változata, amelyet a francia 
klasszicizmus teoretikusai (Boileau, La Bru
yère) fogalmaztak meg, és amelyet Goethe hu
manizált tovább. Ez a klasszicizmus nem ismer 
el merev dogmákat, a természetben felfedezett 
törvényszerűségeket akarja követni, a világot 
nem tekinti befejezett és már tökéletesen meg
ismert egésznek, és — André Gide szavait hasz

nálva — „elfordul az archaizmustól, és nem 
hajlandó azt hinni, hogy már mindent el
mondtak . . . ”

Rónay jegyzetlapjai közül is azok a legfris
sebb, legérdekesebb írások, amelyek arról ta
núskodnak, hogy írójuk szabadabb vizekre 
merészkedett, és teremtő fantáziáját is érvénye
sülni engedte. Chagall képeinek csodáiról, 
Kassák versének „repülő szamovárjáról”, 
Szántó Piroska festményeinek tulipánszirmai
ról a felfedezés örömével olyat mond, ami eddig 
meg nem látott összefüggésekre utal, vagy új 
értelmet ad a jelenségeknek. Más szóval : Ró
nay György jegyzeteiben nemcsak a kitűnő 
irodalomértő, de a költő és a prózaíró is meg
nyilatkozik. Gara Lászlóról készült portréja 
(Rue Surcouf) vázlatosságával és tömörítő 
hatásával a rövid futamú modern próza min
den erejét magába sűríti, az Anyajegy című 
írás hibátlan lírai „miniatűr” , A hanglibák el
repülnek elégikus hangulatú prózaversnek is 
felfogható, a gyermekkor elszálló csodáiról. 
Álomképfelidézései is mind érdekes kísérletek, 
közülük az Alom apámról a legerőteljesebb. 
Visszafogott, de mégis eleven fájdalmával, 
hamuszürke bánatával, élesen exponált képe
ket és irracionális látomásokat vegyítő álom
realizmusával Fellini egyik nagyszerű képsorá
nak emlékét idézi fel a Nyolc és fé l bői.

A Magvető Könyvkiadó Rónay György jegy
zeteinek kiadásával olyan műfajra tereli a fi
gyelmet, amelynek hagyományai a franciáknál 
Pascalig, La Rochefoucauld-ig, La Bruyère-ig 
vezetnek vissza (nálunk Kosztolányi újította 
fel ezt a nemes tradíciót), és amelynek nevelő, 
ízlésformáló, fogalomtisztázó szerepére mindig 
szükség van.

(Magvető, 1969)
Vargha Kálmán

Zoltai üéts&s:
A  m o d em  z e n e  

e m b e rk é p e
Zoltai Dénes tanulmánykötete a magyar zene- 
tudomány új lehetőségeit nyitja meg. Általáno
san: az intenzívebb marxista megalapozás lehe
tőségét. Az átépítés munkája már Ujfalussy Jó
zsef és Maróthy János példaadó munkásságá
ban nyomon követhető, de A modern zene em
berképe (és a szerző zeneesztétika-történetének 
eddig elkészült kötete) talán a legátfogóbb 
esztétikai értelemben tette fel azokat a kérdé
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seket, amelyeket az említettek elsősorban az im
manens zenei anyagon vizsgálnak. Zoltai vizs
gálódásainak középpontjában inkább a zene
felfogás, a zenefilozófia áll, mint a gyakorlat. 
Funkciójának megfelelően a legfontosabb prob
lémákat, az általános marxista alapokat egyet
len hatalmas ívű ideológiai polémia folyama
tában fejti ki. Tisztázó szerepe szervesen kap
csolja zenetudományunk történetéhez, ennek 
„egyenlőtlen” fejlődése ugyanis már önma
gában kivételes jelentőségűvé avatja. Az,egyen
lőtlen” fejlődés eredményezte, hogy míg a zenei 
anyag vizsgálata, a nyelvi, szerkezeti analízis 
munkája hallatlanul előrefutott, és produkciói 
korszakos jelentőségűek, addig a világnézeti 
alapok nem tisztázódtak, a zenei nyelv és a 
társadalmi folyamatok összefüggését nem fej
tette meg, jóllehet zenetörténetünk szüntelen, 
nemes küzdelmet vívott azért, hogy a zeneeszté
tikai problémák, a korfordulók stb., adekvát 
történetfilozófiai magyarázatot kapjanak. Sza
bolcsi Bence egyedülálló eredményei jelzik ezt 
a folyamatot. Ugyanakkor szembetűnő és sze
rencsésen atipikus, hogy XX. sz.-i zenetudo
mányunk szinte egységesen érintetlen maradt 
a szélsőséges, formalista koncepcióktól, talán 
éppen dezideologikus jellege őrizte meg az 
avantgárd teóriáktól; azt mondhatnánk, fejlő
dése „szerencsésen hiányos” volt. így azonban 
kétségtelenül adós maradt például az új bécsi 
iskola művészetének általános vizsgálatával, 
jóllehet a modern zenében még nagyobb pél
dát adó Bartók-zenét teljesen feltárta. Bizo
nyára Bartók új egyensúlyt teremtő művészete, 
jelenléte is szerepet játszott abban, hogy a zenei 
jelenségek vizsgálata nem feltétlenül kapcsoló
dott bizonygató-igazoló, ideologikus mozzana
tokhoz. A könyv jelentősége tehát elsősorban 
az, hogy a zeneművészet vizsgálatához valódi 
teóriát ad, mely egyszerre szemben áll a pusztán 
leíró módszerrel és az avantgárd esztétikákkal. 
Ugyanakkor a Zoltai-mü koncepciója abban 
az elméleti küzdelemben fogant, amelyet a 
marxista esztétika általában a „tagadáseszté
tikákkal” folytat. Az elidegenedett emberi 
viszonyokat ábrázoló művészi anyag elméleti 
interpretációjáról van szó. Egy lehetséges 
marxista zenefelfogás számára a harc már 
azért is eleve adott, mert a művészet érték
őrző, felhalmozó funkciójának folytonos fel
tárásán túl valóban választ kell adnia arra a 
kérdésre, hogy (Adorno parafrázissal élve) le
het-e zeneművet írni Auschwitz után?! Lever- 
kühn „visszavonja” a IX. szimfóniát, ami egy 
másfél évszázadig érő esztétikai kérdésre adott 
tagadó válasz, záradék; Zoltai tanulmány

sorozata egyetlen ellenválasz ugyanerre a kér
désre. Ezért választja ismételten vitapartneréül 
könyvében Theodor Wiesengrund Adornót, a 
jelenkori polgári filozófia és zeneesztétika rep
rezentánsát.

Az említett, másfél századig érő konfliktus 
történeti fejlődését vizsgálják a könyv első har
madának darabjai. Lukács által Az ész trónfosz
tásában feltárt irracionalista filozófiai fejlődést 
Zoltai konkréten a zenefelfogásban kíséri végig 
Schopenhauertől Adornóig. Nem véletlen, hogy 
az irracionalizmus esztétikája többnyire a zenét 
használja fel perdöntő érvként a művészet tár
sadalmi meghatározottságának tagadására. A 
zene „meghatározatlan tárgyiassága” az, ami 
látszólag perdöntővé avatja az irracionalista 
érveket, Zoltai tehát ebből az alapjellegzetes
ségből indul ki, amikor komplex módon kö
zelíti meg a jelentés esztétikai problémáját. A 
történeti tanulmányok gondolatmenete a fej
lődésvizsgálaton túl a zenei jelentés interpretá
lásában csúcsosodik. Nem konkrét anyagelem
zéshez folyamodik, hanem fogalmi eszközök
kel bontja ki a modern zeneművek jelentésköré
ből emberfelfogásukat ; a jelentéstartalmakban a 
lappangó világnézeti momentumokat látja meg. 
Hiszen az említett ideológiai polémia egyben 
„kisajátítási” harc is a fetisizált tudattartal
makat pusztán regisztráló esztétika és az el
idegenedéssel harcot folytató emberfelfogás 
között. Természetesen Zoltai módszeréből kö
vetkezik, hogy a marxista „kisajátítás” a mű
ben benne levő eredeti jelentés adekvát interpre
tációja, és nem holmi ideologikus szövegma
gyarázat. A könyv első harmada tulajdonkép
pen előtanulmány a kötet gerincét alkotó 
írásokhoz, amelyek a XX. sz. legaktuálisabb 
zeneesztéikai vitáihoz szólnak hozzá. A kö
tet elméleti aktualitását egyébként nemcsak 
maguk a viták jelzik (melyek időszerűségüket 
túlnyomórészben az adekvát művészi anyagtól 
is kapják), hanem a kötet írásaiban munkáló 
szenvedély, amely abból az általános tapasz
talatból születik, hogy az elidegenedés vissza
vételének művészi és emberi programja még 
igen sokáig időszerű marad.

A komplex megközelítésben szociológiai és 
ideológia- történeti magyarázatok egyaránt 
benne foglaltatnak. Csak egy példa. Amikor 
Zoltai a romantika zeneesztétikai következ
tetéseit elemzi, mindig felhívja a figyelmet arra, 
hogy ezek szimptomatikusán valóban megvilá
gítják azt a szociológiai folyamatot, azt a válto
zást, ami a tömegízlésben, az átlagpolgári zene
felfogásban végbemegy (a bécsi klasszikusok 
formáinak és harmóniarendjének banalizáló-
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dása, illetve feloldódása, a narkotikus zenei 
hatás problémája stb.)l csakhogy a romantika 
zeneelmélete, konklúziói is szinte „átadják ma
gukat” ennek a fordulatnak és természetivé 
fetisizálják. A folyamat azonban bonyolultabb, 
ellentmondásosabb, amint kitűnően érzékeljük 
a kötet egyik ragyogó tanulmányából (Egy 
százesztendős mestermü: Wagner Mesterdalno
kai). A Mesterdalnokok a korabeli, s egyben 
wagneri emberábrázoló tendenciákkal szem
ben létrejött művészi áttörés példája, s a ha
sonló áttörések megújuló lehetőségét reprezen
tálja (ugyanilyen összefüggésben említhetnénk 
Brahms művészetét, Liszt egyes müveit, vagy 
Verdi alkotásait).

Zoltai könyvének tisztázó funkciója, „ala
pozó” jellege és „egyenlőtlenséget” korrigáló 
szerepe azonban bizonyos pontokon mintha 
visszájára fordulna. Ott szembetűnő ez, ahol 
az új bécsi iskola értékelését tisztán világnézeti, 
ideológiai oldalról végzi el. Teóriájuk elemzése 
gyakran átcsap esztétikai értékelésbe (pl. Új 
zene — új formatan c. írásában az alapalak
zat (Grundgestalt), a tizenkét fokra épülő 
sor hierarchizáló funkciójának egyértelmű, 
esztétikai elutasítása — tisztán a befogadással 
és a világnézeti motívumokkal kapcsolatos ér
vek segítségével). Gondolatmenetei nem a leg
szerencsésebbek, amikor Adornónak, a teoreti
kusnak rendszeréből, és Schönbergnek, a gya
korló zenésznek elméleti állásfoglalásaiból kö
vetkeztet magának Schönbergnek vagy mások
nak a művészi gyakorlatára, a művekre. Schön- 
bergnél pl. nyilvánvaló, hogy zenefelfogása 
nem azonos némely alkotásában manifesztá
lódott humanista emberfelfogásával, s végül is 
egy művész szempontjából ez utóbbi a per
döntő. Még egy példa: Zoltai mindig felhívja 
a figyelmet arra, hogy Bartók művészete meny
nyire szinguláris jelenség a században, ugyan
akkor a szeriális zenével szemben mint egyet
len perspektívát idézi Bartók életművét. Bizo
nyára összetettebb ez, hiszen Bartók művére 
az jellemző, hogy a században egyedülálló és 
példátlan megoldás, de mint ilyen művészileg 
egyszersmind lezárás is, bizonyos értelemben 
folytathatatlan egész-világ az övé. A perspek
tívát inkább a bartóki magatartás, egyfajta 
„Anti-Leverkühn” alkotói pozíció, egy Schön- 
berggel valóban ellentétes világkép szolgáltatja, 
de nem annyira művészi útja. Ezt a sejtést rész
ben igazolja a komponista „középnemzedék” 
összes konfliktusa, zeneművészetünk hosszú 
hullámvölgye, amelyet egy nagyszerű hagyo
mány stiláris Prokrusztész-ágyába kényszerí
tettek kultúrpolitikai és egyéb körülmények

(az ötvenes évek elején elsősorban a Kodály- 
hagyományról van szó). Másrészt szembeötlő, 
hogy a fiatal zeneszerző nemzedék nem eléggé 
köztudott, de valódi „új hulláma” a szabadon 
értelmezett szeriális stílus felé orientálódást 
mutatja. Mindennek fényében talán problema
tikusabb Bartók zenéjét közvetlenül folytatható 
lehetőségnek, művészi perspektívának tartani.

Mindez tulajdonképpen csak kérdés és prob
lémafelvetés, s a fentieket egy pillanatra sem 
veszi vissza, ráadásul a vitatható pontok is 
mélyen összefüggnek a vezérfonalszerű Adorno- 
polémia elsősorban világnézeti céljával, vala
mint említett tisztázó feladatával, melynek so
rán a finom anyagelemzésnek nem mindig jut 
hely. A könyv problémái már önmagukban 
jelzik termékenyítő hatását, hiszen a megoldat
lan kérdések munkára ösztönzőek. Például 
arra, hogy a dodekafónia művészi gyakorlata 
és esztétikája közti különbség mielőbb világos 
legyen, illetve arra, hogy a legaktuálisabb 
zenei eseményeket is beépítsük köztudatunkba.

Végül is az „egyenlőtlen” fejlődés megszün
tetésének követelménye határozza meg a ta
nulmánykötetet, s az új lehetőségeket előlegezi 
minden mondata; kutatást például egy rend
szeres zeneszociológia irányában (ennek pers
pektíváját vázolja fel Szabolcsi Bence A zenei 
köznyelv problémái c. miniatűr remeke). Mun
kát igényelne továbbá egy intenzívebb zene
kritikai tevékenység, amelyben a zenei esemé
nyek közéleti jellege, mindennapi-társadalmi 
vonatkozása pregnánsabban kifejeződne (ba
nalitásnak tűnik, de gondoljunk csak Tóth 
Aladár mindmáig folytatlanul maradt szere
pére). És végül a Zoltai Dénes példázta eszté
tikai munka, amely a történeti vizsgálat mellett 
esetleg a mai „frontáttörésekből” is táplál
kozna. (Magvető, 1969)

Balassa Péter

Henryk Markiewicz: 
Az irodalom tudo
m ány fő  kérdései

Hallottam róla dicséretet, s hallottam róla 
filoszmód rögtönzött leszólást is. Én a dicsé
rőkkel értek egyet. Irigylendő teljesítmény ez 
a könyv, s irigyelhető az az elméleti háttér is, 
mely ennyire egyszerű és természetessé (sőt 
leszólhatóvá) engedi válni e mű erényeit. Per
sze megtéveszthet valakit az, hogy ily hatalmas 
ismeretanyag a rendszerezésnek, értékelésnek
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és koncepcióalkotásnak ekkora készségével pá
rosulva iskolásán egyszerű, könnyen érthető, 
világosan áttekinthető formát képes ölteni. 
Megtéveszthet az a könnyed lendület, mellyel a 
szerző az irodalom és az irodalomtudomány 
elméletének súlyos problémáival megbirkózik. 
Megtéveszthet az a pazarlás, hogy a mi fogal
maink szerint nagy monográfiákban, vaskos 
kötetekben feldolgozható ötleteket, több kan
didátusi dolgozatra elegendő koncepciócsírá
kat ,,ad el” egy-két lapon, egy-két lábjegyzet
ben. Megtéveszthet bennünket az is, hogy el
vek és megállapítások itt mintha csak egymás 
mellé rendelve állnának — mintha azok a fi
nom utalások és vonzatúk, melyek a szerző 
dinamikus rendszerének jelenlétét jelzik, pusz
tán az olvasó jótékony közreműködéséből, jó
indulatú beleérzéséből származnának. S ez 
mind-mind jó táp fölényérzetünknek.

Holott ez a könyv nemcsak a megújuló 
marxista irodalomtudomány számára, hanem 
az egyetemes irodalomtudomány számára is, 
mint a könyvet fordító Bojtár Endre írja az 
Utószóban, „nagy jelentőségű, úttörő kézi
könyv” . Joggal vethető össze Warren és Wel- 
lek nagy sikerű Irodalomelméletével (melynek 
hazai megjelentetése továbbra is nagyon idő
szerű), noha semmiképp sem annak valamiféle 
szimmetrikus ellenpárja, nem „a marxista Wel- 
lek” . Több olyan kérdéskör van, mely mindkét 
műben egyformán kulcsszerepet játszik. Pél
dául az olyan kérdések, mint az irodalomtudo
mány tárgya, felosztása, feladatai, az irodalom 
meghatározása, az irodalmi mű létezési módja 
és felépítése, a stílusirányzatok kérdése és más 
irodalomelméleti kérdések. Markiewicz be
hatóan foglalkozik az irodalomtudomány el
méleti és módszertani kérdéseivel is, Wellekék 
az ilyen kérdéseket többnyire csak érintik. 
Eltekintve attól az alapvető eltéréstől, hogy 
Markiewicz következetesen marxista megoldá
sokra törekszik, növeli a különbséget a két 
mű között az is, hogy Markiewiczé már az egye
temes irodalomtudományi fejlődésnek is egy 
újabb szakaszát tükrözi. Wellekék Irodalom
elmélete behatóan foglalkozik az általuk „kül
sőlegesnek” nevezett történelmi irodalomtudo
mányi irányzatok és megközelítésmódok bírá
latával; Markiewiczet inkább a ma is érvényes
nek látszó megközelítések érdeklik, kevésbé a 
múlt árnyaival való leszámolás. Wellekék 
könyve az első nagyobb szabású kísérlet volt 
arra, hogy az irodalom- és műközpontúságot 
egy átfogó és következetes irodalomtörténet
koncepció alapjává tegyék; Markiewicz a mar
xista esztétika és irodalomtudomány eredmé

nyeinek és történelmi tanulságainak alapján 
folytatja tovább ezt a kísérletet, miközben kér
désessé teszi az irodalom és az irodalmi mű 
izoláló koncepcióit, és járható útként az iro
dalomfogalom heterogenitását és az érték plu
ralitását jelöli meg. Warren és Wellek dicsére
tesen józan racionalizmusán is túlmutat az a 
realizmus, ahogyan Markiewicz az irodalom- 
történetben érvényesülő törvényszerűségek kér
désével foglalkozik. Eddigelé, leszámítva az 
irracionalista vagy az empirikus módon relati
vista álláspontokat, az irodalomtörténet tör
vényszerűségeinek kérdése többnyire a mecha
nikusan logicista vagy szcientista módon értel
mezett verifikálás szempontjából vetődött fel 
(s így persze gyámoltalanul minden irraciona
lista kísértéssel szemben). Warren és Wellek is 
elégedetlenkedett itt-ott a fenomenológiai el
vonatkoztatás kényszerpályáival (pl. az iro
dalmi mű ontológiájának ingardeni meghatá
rozása kapcsán) ; Markiewiczet nem kötik ilyen 
tudományos babonák: ő a társadalom jelen
ségeire érvényes objektív dialektika alapján, a 
tényéktől nem elszakadva, hanem ellenkezőleg, 
az általánosítás lehetőségeit „tényszerűen”, 
vagyis a maguk tényleges korlátáival együtt 
megragadva igyekszik közelebb jutni a meg
oldáshoz. Minden kérdésben próbál megoldást 
találni, de nem mindenáron, hanem hipoteti
kusnak hagyva, ami hipotetikus, s tényszerű
nek, ami tényszerű. Persze ha jobban kedvel
jük a zseniális fikciókat, ez bizony eléggé rög
höz kötött próbálkozásnak tetszik. Nem fe
ledkezhetünk meg azonban arról sem, hogy az 
irodalomtudomány — s különösképp a mar
xista irodalomtudomány — egy idő óta erőtel
jesen igényli az ilyen tényékhez, valóságos 
összefüggésekhez kötött koncepciókat, a tu
domány tényekkel ellenőrzött elvonatkoztatá
sait, melyek hol kiegészítik vagy megerősítik, 
hol pedig cáfolják az elméleti generális elvek
ből levont következtetéseket. Legalább ennyire 
igényli azt is, hogy világossá tétessék: mi az, 
amit tudunk, — mi az, amiről valós föltevéseink 
vannak, — mi az, amit pillanatnyilag nem 
tudunk, — s végül mi az, amit emberi, véges 
számítás szerint sohasem fogunk megtudni.

Az irodalomtudomány eddig sem csak hibás 
koncepciókat gyártott, eddig sem csak fölte
véseken nyugodott. Némelykor azonban fel
tűnő, még azonos ideológiai feltételek mellett is 
az egyetértés nagyfokú hiánya alapelveit, álta
lánosan érvényes megállapításait illetően. Még 
feltűnőbb, hogy e tudomány (vagy szerényeb
ben, kutatás) egyszerű módszertani kérdései
ben is elég nagy a nézeteltérés. Ez gyakran
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valószínűleg csupán terminológiai tisztázat
lanságon és a már felderített összefüggések nem 
tudásán múlik. Mindenesetre az irodalomtudo
mány voltához tartozik, hogy legyen egy elég 
széles közhasznú alapállománya abból, amit 
már tudunk, amit józan ésszel nem lehet tovább 
vitatni. Vagy legalábbis meghatározott elmé
leti előfeltevések mellett (pl. materialista isme
retelméleti előfeltevések mellett) nem lehet 
megkérdőjelezni. Vagy legalábbis olyan isme
retanyag, mely által világossá tehető, miről 
folyik a vita. A már bejárt zsákutcák, tetszetős, 
de eredménytelen kísérletek ismerete is ide
tartozik. A hangsúly azonban nem az újra 
átélhető, újra végigküzdhető teljes hagyomá
nyon van, hanem az egyszerű, egynemű, meg
bízható, továbbépíthető ismeretanyagon. Mar- 
kiewicz könyve ezt a feladatot oldja meg rend
kívül magas színvonalon az általa tárgyalt tu
domány- és irodalomelméleti kérdések körében. 
Nem kell vele mindenben egyetérteni; arra 
pedig, hogy lássuk, miben különbözik vélemé
nyünk az övétől, ő maga ad alkalmat azáltal, 
hogy igen világosan fogalmazza meg nézeteit és 
állásfoglalásait. Olykor talán túl tág terminu
sokkal, túl elvont tudományos címkékkel igazít 
útba, de homályossággal nem vádolható, s 
azzal sem, hogy a kérdések lényegét megkerülve 
tájékoztat, s jut el a javasolt megoldáshoz. Ellen
kezőleg. Rokonszenves vonása, hogy néhány, 
csak hipotetikusan megoldható kérdést nyitva 
hagy, illetve jelzi, hogy a feltételes megoldás 
használható, de nem szünteti meg végleg az 
ellentmondásokat.

E keretek között hiú vállalkozás volna 
részletesen foglalkozni a műben felvetett elmé
leti problémákkal. Kézikönyv, kézbe való, az 
információk oly tömör forrása, hogy tovább 
tömöríteni lehetetlen. Az irodalomtudomány 
munkásai, az irodalmi tudat formálói nem nél
külözhetik segítségét. Bizonyos, hogy az iro
dalommal kapcsolatos szakkérdések iránt ke
vésbé érdeklődő olvasót is le tudja kötni, s a 
tájékoztatás funkcióját felső fokon tudja be
tölteni. Be tudja vezetni az olvasók szélesebb 
körét olyan irodalomelméleti kérdések vitáiba, 
melyek pillanatnyilag még jórészt az olvasó 
közönség feje fölött folynak. Megismerteti az 
irodalom kedvelőit az irodalmi mű modelljének 
megalkotására tett kísérletekkel, s egy igen 
használható, szinte minden lényeges szempon
tot magába foglaló műmodell képét is felvá
zolja. Betekintést nyerhetünk az irodalmi stílus
vizsgálat, a műfajok és a stílusirányzatok bo
nyolult elméleti kérdéseibe, tanulságos szem
pontokat kapunk a realizmus, naturalizmus, 
tipikusság vitájához, a mű ismeretértékének és 
a műértékelés bonyolult komplexumának meg
értéséhez.

A müvet igen gazdag, jól jellemzett és friss 
bibliográfiai adatokat tartalmazó jegyzetanyag 
(288—370 11.) teszi teljessé. Kár, hogy az ere
deti kiadásban közölt kronologikus táblázat 
az általános irodalomtudomány 1851 és 1963 
között megjelent főbb műveiről nem kapott 
helyet a könyv magyar kiadásában.

( Gondolat, 1968)
Szili József

Hol a  kép a fejünkben?*
A gondolkodás műveletei megismerhetők, és 
ezért gépesíthetők: hiszen a gondolkodás ter
mészetes folyamat, a természet törvényei meg
ismerhetők, amit pedig megismertünk, azt gép
pel elvégeztethetjük. Az ember maga nincs a 
természeten kívül: mint Engels is megállapítja, 
az ember terméke a természetnek, a gondolko

dás pedig az emberi agy terméke. A gondolko
dás törvényei ugyanolyan objektív törvények, 
mint a természet bármely más törvényei, és 
ezért feltárásuknak, majd a technikában való 
hasznosításuknak elvileg nem lehet akadálya. 
Ez más szóval annyit jelent, hogy a technikában 
megszervezhetünk olyan folyamatokat, ame

* Részlet a szerző A kibernetika és az ember c. készülő könyvéből

59



lyeknek az eredményeit úgy interpretálhatjuk, 
mint gondolkodási folyamatok eredményeinek 
jeleit.

A gépben a gondolkodási folyamatok min
tázása során nincsenek jelen fogalmak, csupán 
olyan tárgyak, illetve állapotok, amelyeket mi 
emberek felfoghatunk fogalmak jeleiként, és a 
gondolkodási folyamatok gépi instrumentálása 
eredményeként is csupán új állapotok kelet
keznek, amelyeket mi, emberek új fogalmak 
jeleiként értelmezhetünk. De az kétségtelennek 
tűnik, hogy ami a gépben előáll, az nem más, 
mint a valóságnak sajátos, a gép tulajdonságai
hoz igazodó tükörképe, reprezentációja. A 
háromszög, a négyzet vagy a kör „fogalma” 
az automatában nem más, mint az állapotok 
olyan lajstroma, amely interpretálható e sík
idomok tulajdonságai lajstromaként: vagyis e 
tulajdonságok, illetve az e tulajdonságokkal 
jellemzett síkidomok reprezentációja. De az 
ilyen reprezentáció nagyon sokféle módon 
megoldható. így például a gépkocsivezető kéz
mozdulataiban tükröződik az országút irányá
nak a változása, és ha e kézmozdulatokat le
irom, akkor az országút irányának, irányvál
tozásainak bizonyos tükörképét, reprezentá
cióját kapom meg.

A kozmikus látogató, az ember és a béka

Azonban itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra 
a körülményre, hogy az élő szervezetekben is 
a valóság valaminő reprezentációja áll elő, ami
kor receptoraik révén információkat vesznek 
fel. Viszonylag egyszerű szervezetekben, pél
dául egysejtüekben, nyomon követhetjük azo
kat a kémiai, fizikai stb. változásokat, amelyek 
külső hatásokra zajlanak le bennük — bár 
technikánk egyelőre korántsem olyan fejlett, 
hogy valamennyi ilyen módosulásról informá
ciót tudnánk szerezni. Elvileg azonban azok az 
új állapotok, amelyek az egysejtűben a való
ság felfogása nyomán keletkeztek, a valóság 
reprezentációjának tekinthetők. Ha a béka 
észreveszi a zöld füvet vagy a kék vizet: a 
valóságból érkező fényingerek ingerületeket 
váltanak ki idegsejtjeiben és idegrostjaiban, és 
bonyolult folyamatok eredőjeként végül is va
lamilyen „kép” támad az idegrendszerében a 
zöld fűről és a kék vízről, amely a valóság e 
darabjának, a zöld fűnek és a kék víznek a 
reprezentációja. Amennyiben kutatási mód
szereink és tudásunk megengednék: pontosan 
lefényképezhetnénk a béka idegrendszerének 
azokat az állapotait, amelyek a pillanatnyilag 
érzékelt valóság e darabját, a zöld füvet és a

kék vizet reprezentálják. És mi történik, amikor 
az ember megpillantja a zöld füvet és kék vizet? 
Elvileg ugyanez. Egész szervezetünkben, de 
mindenekelőtt idegrendszerünkben új állapo
tok jönnek létre, amelyek a zöld füvet és a kék 
vizet reprezentálják. Egyes idegsejtjeink éppen 
kisülnek, mások — mondjuk — az abszolút 
refrakter periódus állapotába kerülnek, egyes 
idegrostokon ingerület száguld, másokon nem 
stb. stb. Ez bennünk a valóság egy darabjának, 
a zöld fűnek és a kék víznek a reprezentációja. 
Ha valaminő távoli bolygóról tudományos 
kutató érkeznék a Földre — akinek értelme és 
tudása nagyságrendekkel haladná meg az em
berét —, és meg akarná tudni, vajon a valóság
nak miféle reprezentációja keletkezik a fejünk
ben, bizonyára elfogna néhányat közülük, le
operálná a koponyatetőket rólunk, és a maga 
fejlett módszereivel megállapítaná, miféle álla
potok felelnek meg a valóságnak az idegrend
szerben. A kozmikus idegen megfigyelhetné a 
fejünkben a zöld fű és a kék víz sajátos tükör
képét. A két kísérlet esetleg egyidejűleg is foly
hatna: az ember megfigyelné a reprezentációt 
a béka idegrendszerében, a távoli bolygóról 
érkezett jövevény e reprezentáció reprezentá
cióját az ember fejében.

A megfigyelő azt tapasztalná, hogy sem a 
béka, sem az ember „fejében” nem keletkezik 
valaminő tiszta reprezentáció a valóságról, 
amely semmi mást sem tartalmazna, mint ma
gának a valóságnak a tükrét, akárcsak egy 
fénykép. Mindegyik reprezentáció magában 
foglal olyan elemeket is, amelyek az élő szer
vezet sajátosságaival függenek össze. Ezek az 
elemek tükrözik az élő szervezet és ezen belül 
különösképpen az idegrendszer pillanatnyi ál
lapotát, a memóriáját, amelynek emléknyomai 
közül néhányan belépnek a képbe, és végül 
magának az élő automatának a „programját”, 
működési szabályait. Az a sajátos tükörkép, 
amely így áll elő, egyidejűleg felel meg a való
ságnak is meg a dinamikus, élő tükör állapo
tának és működésének is. Ez magasabb szinten 
ugyan, de ugyanolyan jellegű jelenség, mint 
amikor egy számítógépbe — amelyre, mond
juk, egy űrhajó pályavezérlését bíztuk rá — 
adatok érkeznek be a pályakoordináták válto
zásairól: az adatoknak megfelelő állapotok 
beilleszkednek azoknak az állapotoknak az 
egészébe, amelyek pillanatnyilag fennállnak a 
gépben, és annak a programnak megfelelően, 
amelyet előzetesen közöltünk a géppel, kiegé
szülnek a memóriában tárolt más adatokkal, 
más állapotokkal, hogy végül is a számítógép 
állapotainak olyan új egésze álljon elő, amely-
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nek egy része a kijáratnál jelentkező új vezér
lési utasítás.

Az élettelen és az élő tükör

Azonban az élettelen és az élő automatában 
keletkező reprezentáció között minőségi kü
lönbség áll fenn. A gépben a reprezentáció 
tökéletesen azonos a valóság hatására kelet
kező, fizikailag és kémiailag jellemezhető álla
potokkal. Az élő automatában a reprezentá
cióhoz ezen túlmenően még hozzátartozik 
valami, ami éppen abból folyik, hogy a tükör 
él, hogy nemcsak a fizika és a kémia törvényei, 
hanem az élet, az élő anyag törvényei is érvé
nyesülnek benne, amelyek alárendelik maguk
nak a fizika és a kémia változatlanul érvényes 
törvényeit, mintegy eszközökként használva fel 
őket. Azt mondhatnánk, hogy egy számító
gépben az elektromos, a mágneses stb. állapo
tok azonosak magával a képpel — az élőben, a 
magasabb rendű élőben az idegrendszer álla
potai nem azonosak magával a képpel. Ezek 
az állapotok tulajdonképpen csak az a sajátos 
nyelv, amelyen élő szervezet leírja a képet, az 
a sajátos kód, amelyen az idegrendszer fogal
maz. Az idegsejtek állapota, az idegrostok 
állapota, a különböző állapotok között léte
sült pillanatnyi összeköttetések, az állapotok 
pillanatnyi szervezettsége stb. : csak kód, amely
nek segítségével az idegrendszer kifejezi a képet. 
Az embernek, a Föld legmagasabb rendű élő
lényének a fejében ez a kód „fogalmakat” is 
kifejez.

Erre utal Engels is a „Természet dialekti- 
kájá”-ban, amikor a következőket írja: „Egy
szer bizonyára sikerül majd a gondolkodást 
kísérleti úton az agyban végbemenő moleku
láris és vegyi mozgásokra „visszavezetni” , de 
vajon kimerítettük-e ezzel a gondolkodás lé
nyegét?” (Engels, A természet dialektikája, 
258. old.) Az emberi gondolkodás folyamatait 
tehát csak valaminő mechanikus materializ
mus azonosíthatná az idegrendszernek azon 
működésével, amely jelenlegi megfigyelési esz
közeink számára közvetlenül adottak. Van 
valami a gondolkodásban, ami ezen túl talál
ható, s ami feltételezhetően a gondolkodásnak 
mint sajátos, az idegrendszer fizikai-kémiai 
működésétől megkülönböztetendő folyamat
nak a lényegéhez tartozik. Miben áll ez? Jelen
leg nem tudjuk. Én azt szoktam magamban 
olykor kérdezni: „Hol van az a kép a fejem
ben, amelyet látok?” S ha valaki erre azt vá
laszolná, hogy a vizuális cortex állapota az, 
amit szubjektív módon képként fogok fel, —

akkor ezt a magyarázatot nem tartanám kielé
gítőnek. „Nem, és nem a vizuális x cortex ideg
sejtjeit és idegrostjait látom, hanem az ablakot 
látom, és az ablakon túl embereket, amint 
járnak-kelnek az utcákon, autókat, amint ro
bognak stb. Máskor meg emlékképeket látok 
a fejemben, és máskor meg homályos, térhatású 
képre emlékeztető gomolygás tűnik fel a fe
jemben, ha egy fogalom nevét idézem. Nem, 
ami engem illet, sohasem látom agyam neuron- 
jait, én mindig valami képet látok. Hol van ez 
a kép a fejemben?” Aki arra hivatkozik, hogy 
a kép az emberi agyban csupán a szubjektív 
vetülete a neuronhálózat objektív állapotának, 
az kétségtelenül igazat állít, — csak éppen sem
mit sem magyaráz meg, csupán elhalasztja a 
magyarázatot jobb időkre.

Jelenleg: csak a kód hozzáférhető

Azonban alig hiszem, hogy pillanatnyilag mást 
tudnánk tenni. A gondolkodásnak — értve 
rajta a gondolkodás egészét, a gondolkodás 
lényegét is — a törvényei objektív természet- 
törvények, és ezért megismerhetők. A jelen 
pillanat számára azonban csak az a kód hozzá
férhető, amelynek segítségével a gondolkodás 
a gondolatokat megfogalmazza, — maga a 
gondolkodás nem. Sem tudományos ismerete
ink, sem megfigyelési eszközeink, kísérleti mód
szereink, de — azt hiszem — logikai appará
tusunk sem alkalmas arra, hogy ezt a probléma
kört tanulmányozni kezdjük. A nehézségek 
azért olyan nagyok — feltehetjük —, mert itt 
az élő anyag önmegismerésének legutolsó fe
jezetéről volna szó, az élő automata titkainak 
legbelsőbb szentélyéről. Olyan akadályokról 
van itt szó, amelyeknek a természetét pillanat
nyilag nem ismerjük, és amelyeknek a látványa 
elől a tudomány mindmáig szemérmesen félre
fordította a szemét. Nem ismerjük e kérdés- 
csoport tudományos megfogalmazását, — ami 
nyilvánvaló jele annak, hogy az idő még nem 
is érett meg a kutatására. Sokan bizonyára 
szentségtörésnek fogják még azt is minősíteni, 
hogy magam papírra vetettem e gondolatai
mat, és majd megvádolnak, hogy titokzatos, 
rejtélyes homályba akarom burkolni a gondol
kodás fogalmát, azt akarom sejtetni, hogy 
tulajdonképpen megismerhetetlen, — hogy 
vissza kívánom csempészni a „vis vitális” fo
galmát stb. De hát erről szó sincs. Mindaz, amit 
fentebb állítottam arról, hogy a gondolkodás 
lényege jelenlegi ismereteink számára hozzá
férhetetlen, egyáltalában nem mond ellene 
annak, amit magam is vallók, hogy a gondol
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kodás törvényei éppen úgy megismerhetők, 
mint a természet összes többi törvényei. A 
dolog úgy is felfogható, hogy hidat kell vernünk 
egyfelől a pszichológia és társtudományai, más
felől az agyvelő fiziológiája, anatómiája stb. 
közé, és ebben talán éppen a kibernetika szem
lélete fog segítséget nyújtani, ha nagyobb is
meretanyagra, tökéletesebb megfigyelési esz
közökre és módszerekre és fejlettebb logikai 
eszközökre támaszkodhat.

A gondo Ikodás — gépesíthető

A gondolkodás megismerhető, a gondolkodás 
műveletei gépesíthetők, — ezt nem lehet két
ségbe vonni csak azért, mert jelenleg nehézsé
geket látunk magunk előtt a gondolkodás lé
nyegének átlátásában. Ha semmi más sem 
bizonyítana amellett, hogy a gondolkodási 
folyamatok gépben, gépi eszközökkel is el
végezhetők: elég annyit tudnunk, hogy a ter
mészet létrehozta a gondolkodást, hiszen itt 
vagyunk mi emberek, akik gondolkodunk; ami 
egyszer megvalósult, az megvalósítható, az 
másodszor is megvalósítható. Az ember maga 
is csak része a természetnek, gyermeke a ter
mészetnek, az ember tudása, technikája ugyan
úgy a természet eszközei, mint például a ge
netikai információ. Lehetséges, hogy a termé
szet egyszer a genetikai kód sorozatos mutá
cióival vezetett el a gondolkodáshoz, másod
szor azonban úgy találja majd jónak, hogy az 
ember tudását használja fel arra, hogy valami 
hasonlót teremtsen. Aki ennek a lehetőségét 
tagadja, az tulajdonképpen az ember és ter
mészet egységét tagadja, azt tagadja, hogy 
az emberen keresztül is a természet tör
vényei érvényesülnek — tulajdonképpen a 
természet törvényeit tagadja. Ha az ember 
— például — egyszer majd szépen nyomon 
tudja követni a genetikai kódnak azokat 
a változásait, amelyek végül is a gondol
kodási képességekbe torkolltak bele: nyil
ván meg lesz a módja arra is, hogy e fejlődést 
mesterségesen — és persze megrövidítve — 
utánoztassa. Bizonyos, hogy ezt nem könnyű 
elképzelnünk, némiképpen ellenkezik megszo
kásainkkal, hagyományainkkal. Azt mindenki 
hajlandó volna megengedni, hogy egy majom 
addig idomítható, generációkon keresztül, mes
terségesen előidézett genetikai kódváltozta
tásokkal addig fejleszthető, amíg végül is gon
dolkozni kezd. Azt a képet is könnyebb szívvel 
bocsátanánk be a képzeletünkbe, hogy egy 
csalánt mesterséges mutációkkal állattá, ezt az 
állatot pedig gondolkodó lénnyé formáljuk.

De abba már nehezebb beletörődnünk, hogy 
egy közönséges gépet idővel felruházhatunk a 
gondolkodás másolásának képességével. Pedig, 
azt hiszem, mégis csak bele kell törődnünk. 
Amit a természet egyszer megcsinált, meg
csinálhatja másodszor is — és miért ne lehet
nénk mi ebben eszköze? Ezt az elvi lehetőséget
— mint elvi lehetőséget — logikailag nem lehet 
tagadni. Más dolog, hogy gyakorlatilag meddig 
lehet e lehetőség valóraváltásában előrejutni.

Utolérheti-e a gép az embert?

Szokták a kérdést olykor valamivel szélesebb 
értelemben is feltenni: utolérheti-e a gép az 
embert? Ilyenkor is az áll a középpontban, 
vajon megtanulhat-e a gép valaha gondolkodni,
— azonban ilyenkor a gondolkodáson kívül 
az ember más tulajdonságaira is kiterjesztik a 
kört. A feleletek egy része nemleges. V. N. Kol- 
banovszkij magát a kérdésfeltevést is a tudo
mánytalan kuriózumok sorába iktatja. ,,Mi 
másnak tekinthetnénk — írja —, mint fetisiz- 
musnak, az olyan problémák felvetését, mint 
például az, hogy felülmúlhatja-e a gép fel
találójának értelmi képességeit, vagy hogy he
lyettesíthetik-e teljesen az önműködő gépek az 
embert?” (A kibernetika filozófiai problémái,
1963., 220. old.) J. P. Frolov szerint az elektro
nikus gép, ugyanúgy, mint minden gép, mindig 
csak munkaeszköz volt és az is marad, hegeli 
értelemben vett „középfogalom” az ember és 
tevékenységének tárgya — ez esetben gondola
tának tárgya között.........az embernek — írja
— semmi oka arra, hogy nyugtalankodjék 
emberi negatívumainak sorsa felől; ezek nem
csak megmaradnak az ember sajátjának, ha
nem bizonyos tekintetben jelentősen ki is ter
jednek.” (A kibernetika filozófiai problémái,
1963., 317. old.) Szokták a „véges” automatát 
szembeállítani a Laplace-féle végtelen kapaci
tású ,,ész”-szel, — megint mások pedig arra 
hivatkoznak, hogy csak az ember képes célokat 
kitűzni, az automata nem. B. Sz. Ukraincev 
szerint nem lehet logikusan feltételezni, hogy 
egy gép önálló életet kezd majd élni, és saját 
maga majd egyre tökéletesebb gépeket épít 
fel. A gép tökéletesítésének szüksége — mondja 
•— csak használata közben derül ki, és ezt csak 
az ember értékelheti ki. Másodszor, mindazok 
az új anyagok és technológiai módszerek, 
amelyeket a „gépalkotó” gép megalkotása 
után fedeztek fel, csak az ember beavatkozása 
révén kapcsolódhatnak be ebbe a tökéletesbítő 
munkába. Harmadszor, közgazdasági képte
lenség lenne olyan szuperautomata megépí
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tése, amely egész alkotó kollektívákat, ipar
ágakat tudna helyettesíteni, — márpedig a 
gépalkotó gépnek ilyen szuperautomatának 
kellene lennie. A gépek — véli Ukraincev — 
akkor sem emelkedhetnének fel az agyműködés 
színvonalára, ha — a fehérjék szintézisének 
felfedezése után — ,,élö” elemeket építenének 
beléjük.

Érthető, ha az emberi büszkeség — felsőbb
rendűségünk tudata a gépek felett —, jelenlegi 
tudásunk és technikánk korlátái és gyakorlati 
lehetőségeink józan számbavétele ilyen érveket 
sugallnak. De ha azt kutatjuk — függetlenül a 
gyakorlati lehetőségektől —, hogy ideális eset
ben meddig fejleszthetjük a gépeket, illetve 
meddig fejlődhetnek a gépek, akkor már nem 
lehetünk ennyire határozottak. A természet 
létrehozta a máig ismert legtökéletesebb élő 
automatát, az embert. A természet szerencsére 
nem gondolkodik, és igy nem is gyötörhette 
semmiféle kishitűség, — egyszerűen az okok és 
okozatok láncolatán keresztül előidézte ennek 
a gondolkodó automatának a létrejöttét. Ehhez 
— ha elfogadjuk a geológusok becsléseit — 
mintegy két és fél milliárd esztendőre volt 
szükség itt a Földön. Miért ne lehetne ezt a 
dolgot gyorsabban, céltudatosabban, nagyobb 
hatásfokkal csinálni? Miért ne végezhetnék 
ezt a természet olyan alkatrészei, mint az em
ber, vagy az emberalkotta gépek ? Ennek elvi
leg nem látni az akadályát. Más dolog, hogy 
milyen gyors ütemet enged meg a gyakorlat?

. . .  és az ember a gépet?

Olykor meg is szokták fordítani a kérdést. 
Furcsa módon azt taglalják, vajon utolérheti-e, 
elhagyhatja-e az ember — a gépet? Ez azonban 
csak első pillanatra meghökkentő. A gépek 
alulmaradnak az élő szervezet egészén, lehető
ségeik meg sem közelítik az élő szervezet vala
mennyi képességét. De a „maguk” szakmájá
ban sokszorosát viszik véghez annak, ami az 
embertől telnék. A gőzkalapács sokszorosan 
nagyobb erővel sújt le, mint a legizmosabb 
kovács, a daru sokszorosan nagyobb terhet 
emel a magasba, mint a legerősebb és legma
gasabb rakodómunkás, a repülőgép sokszoro
san gyorsabban halad, mint a futóbajnok, és a 
számítógép sokszorosan gyorsabban old meg 
matematikai logikai feladatot, mint a legelmé
sebb matematikus stb. így hát jogos a kérdés- 
feltevés, vajon fejlődhet-e egyik vagy másik 
emberi képesség olyan fokra, ahol már a gép
pel versenyezhet, a gép saját „szakterületén” ? 
Bizonyos optimizmushoz mindenesetre van jo

gunk, amennyiben szerveink, képességeink, 
főként gondolkodási képességeink fejlődése 
nem tekinthető lezártnak, az ember a munka, a 
termelés során állandóan tökéletesíti önmagát 
is. Az ember „a rajta kívül álló természet meg
változtatásával egyúttal megváltoztatja saját 
természetét is, azaz a munkában alakul, for
málódik ki maga az ember, mint aktív, a 
világot átalakító társadalmi lény, a munkában 
tökéletesednek érzékszervei, és fejlődnek ki 
szellemi erői” — állapítja meg Marx (A tőke,
I. kötet, Budapest, 1948. 191. old.). Ugyancsak 
Marx hangoztatja, hogy az ember a természet
tel szemben maga is mint természeti hatalom 
lép fel. Ebből azonban az is következik, hogy 
az ember, természeti hatalma segítségével, fej
lesztheti önmagát is — éppen napjaink felfede
zései látszanak erre megnyitni a jövő kapuit. 
De nem hinnők, hogy a derűlátás következté
ben jogot formálhatnánk indokolatlan remé
nyekhez is. Noha itt is azt lehetne mondani, 
hogy az ember a természet terméke, és így egé
szen addig a határig fejleszthető, ahol már 
természettörvények emelik fel a tilalomfákat 
—, a gyakorlatban bizonyára sohasem fogunk 
tudni versenyezni a magunk alkotta gépek 
speciális lehetőségeivel, s csak kivételképpen 
történhet majd meg, hogy egy vagy más tekin
tetben „gépies” magatartásra teszünk szert. Ha 
például így kérdeznek: „El lehet-e érni, hogy 
az ember úgy viselkedjék, mint az automata, 
hogy minden cselekedete mintegy algoritmus
nak engedelmeskedve, más szóval, gépiesen 
determináltan és gépiesen pontosan zajoljék le? 
— akkor csak nagy kétkedéssel és dadogva 
felelhetnénk valami elvileg bizakodót. A leg
tisztességesebben akkor járunk el, ha beismer
jük, hogy sohasem lesz belőlünk automata. 
Mindenesetre azonban eléggé elterjedt az a 
szemlélet, amely ki nem mondottan hajlamos 
az embert gépnek, automatának tekinteni, 
„amelyet” meg kell javítani, ha magatartásá
ban, „algoritmikus működésében” valami 
nincs rendjén. Ez történik például akkor, ami
kor a bűnöst a körülmények áldozatának mi
nősítik, akinek inkább gyógykezelésre, mint 
büntetésre van szüksége. Senkinek sem jut 
azonban eszébe, hogy akkor hasonlítsa az 
embert össze az automatával, amikor az egy 
másodperc alatt elvégezhető matematikai mű
veletek számáról és pontosságáról van szó. 
Igaz, néha-néha mondják valakiről, hogy „pon
tos, mint egy óra”, vagy „pontos, mint egy 
automata” , — de ezt ritkán gondolják komo
lyan, és csak egészen kivételesen szánják dicsé
retnek. Ebből világos, hogy az ember nagyon
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tökéletlen automatának tekinti önmagát — a 
legtöbbször hibás automatához hasonlítja em
bertársát —, és nem sok reményt fűz ahhoz, 
hogy valaha is utolérjen egy jól működő auto
matát.

A jegenyefák nem nőnek az égig

Napjainkban aggályoknak adnak hangot: va
jon mindig megmaradnak-e az automaták az 
ember ellenőrzése alatt ? Ezek a kételyek rész
ben az automaták fejlesztési lehetőségeinek 
tudományosan megalapozott extrapolációjá
ból, részben azonban a képzelet játékából szár
maznak. Fantasztikus regényekben, elbeszélé
sekben, filmeken automaták jelennek meg, 
amelyek nagyobb tudásra tesznek szert, mint 
alkotóik, az emberek önállósítják magukat, 
megölik az embereket, és saját, önálló és öncélú 
életüket kezdik élni. Norbert Wien rámutat 
azokra a beláthatatlan, katasztrofális követ
kezményekre, amelyek abból állhatnakelő, 
ha az utókor mainál tökéletesebb automa
táit nem pontosan programozzuk. Ha há
ború megnyerésére programozzuk a gépet — 
írja —, jól meg kell fontolnunk, mit értünk 
győzelmen. Ha győzelmet kérünk, s nem 
tudjuk, mit jelent, kísértet kopogtat az ajtó
kon.” (Fizikai Szemle, 1966. 11. szám, 324. 
old.) Wiener ezzel kapcsolatban régi me
sékre, legendákra emlékeztet, amelyek amel
lett szólnak, hogy a mágia szolgálatai mindig 
betű szerintiek, s ha valaki szem elől téveszti 
ezt, olyan szolgálatokat kaphat a mágiától, 
amelyek szerencsétlenségbe döntik.

Akadnak tudósok, akik olyan automaták
ról gondolkoznak, amelyekre a társadalom 
, .vezérlését” lehet rábízni : ezek receptoraik 
útján folyamatosan adatokat szereznének a tár
sadalom eseményeiről, törekvéseiről, a nép
mozgalomban megjelenő tendenciákról, a ter
melésről stb., és előre betáplált program sze
rint az adatoknak megfelelően új meg új 
döntéseket hoznának, amelyek gyorsan és idő
ben megszüntetnék a bajokat, eltüntetnék a 
hiányosságokat, helyes irányba terelnék a hely
telen tendenciákat, gondoskodnának a ter
melés helyes arányairól stb. Mi történik majd 
— kérdezik aggódva —, ha egy ilyen automatát 
programoznak helytelenül ? Pusztulás, nyomor, 
tragédiák sorozata keletkezhet a döntései nyo
mán. Mi történik, ha ez a robotgép saját maga

egészíti ki, fejleszti majd programját, és eköz
ben téves — programrészieteket gyárt? Mi 
esz, ha elromlik —, ha valaminő automata
idegbaj tünetei jelentkeznek majd rajta?

Mások olyan gépekről szólnak, amelyek 
önállósítják magukat, olyan programot szer
kesztenek önmaguknak, amely kizárólag a 
saját „jólétüket” veszi figyelembe. Ezek el
kezdenek majd gondoskodni a saját fenntartá
sukról, megszerzik a szerkezetük kiegészítésé
hez, ápolásához, üzemben tartásához szükséges 
anyagokat. Eközben mind jobban tökéletesí
tik önmagukat, programjaikat, receptoraikat, 
végrehajtó szerveiket stb. Végül is úgy fogják 
találni, hogy az emberek az ő „boldogságuk” 
útjában állanak. Előbb talán a saját szolgála
tukba kényszerítik az embereket mint rab
szolgákat, később azonban esetleg teljesen fe
leslegeseknek találják majd őket, és elkezdik a 
rendszeres pusztításukat. Miután semmiféle 
„erkölcsi” megfontolás sem tartja majd vissza 
őket, kiszámítják, milyen propaganda- stb. 
hatásokkal lehet tőrbe csalni az embereket, 
hogyan lehet őket becsalogatni olyan vesztő
helyekre, ahol tömegesen és gyorsan végezhet
nek velük. (E tekintetben — gondolom — 
hasznos információkat szerezhetnek az emberi 
társadalom történetéből is.) Ekkor a gépek 
lerázzák magukról az embereket, — megkez
dődik a gépek története. Robotok népesítik 
majd be a Földet, s minthogy bizonyára nem 
fogják megvetni az egyébként elpusztított em
beri társadalom tapasztalatait, háborúskodnak 
is egymással, — a géptitánok harcait esetleg 
néhány, az automaták ellenőrzése elől elmene
kült, barlangokban megbúvó szerencsés ember 
végig is nézheti.

Az ilyen elgondolásoknak azonban — úgy 
hisszük — nincs máshol helyük, mint a fan
tasztikumban, s ha azt akarjuk megtudni, hogy 
ténylegesen „az égig nőhetnek-e a jegenyefák”, 
akkor egyként figyelemmel kell lennünk mind 
az elvi lehetőségekre, mind pedig azokra 
a korlátokra, amelyek abból erednek, hogy az 
ember múló jelenség e világban, bezárva az 
idő és a tér szűk börtönébe, s nem remélhető, 
hogy véghezvigye azt, amihez végtelen időre 
s térre lenne szüksége, — továbbá maga az 
automata is csak múló jelensége e világnak, s 
ugyanolyan kevéssé ura az idő és a tér végte
lenségének, mint az ember.

C s a t ó  I s t v á n
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tat a költő két legendás nagy szerelmével — Ginával és Rozamundával — kapcsolatban. 
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tatók és irodalomkedvelők előtt.
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1945-1970 
Vallomás, emlékezés, 

számvetés
D O B O Z Y  I M R E

A huszonötödik  ta v a sz
A címmel nemcsak a jubileumra kívánok utalni. Az idő múlására is.

Hogy egy győztes, új hatalom a maga kialakuló társadalmi-emberi értékrendjében 
mikor, hol és hogyan helyezi el mártírjait és élő harcosait, az csak tizedsorban kegye
leti probléma. Ettől az elhelyezéstől alapvető politikai, etikai, erkölcsi konzekvenciák 
függenek. Hosszú felsorolás helyett csak néhányat említek. Sikerül-e azokat, akik 
a próbát kiállták, oly szilárd és egységes csapatként összetartani, hogy a legzseniáli
sabb megtért báránynál is mindig megbízhatóbb támaszai maradjanak a hatalom
nak? Sikerül-e megcáfolni, sőt, nevetségessé tenni a komisz legendát, mely szerint 
a forradalom megeszi gyermekeit? Sikerül-e a közgondolkodásban vitathatatlanul 
hegemónná tenni az elkötelezettséget, vagy miközben ez a hegemónia megvalósul, 
egyúttal állandó támadások, kételyek, indulatok és elmélkedések céltáblájává is 
válik? Ki lesz a vonzó ember a közvélemény szemében? Az állhatatos? Az ügyes? 
Vagy — az etikai, erkölcsi eklektikusság megtestesítőiként — mind a kettő?

A felszabadulás után elnyűvésig idéztük Kossuth kifakadását történeti elkéséseink- 
ről. De, mint oly sok más idézetet, ezt se fordítottuk le teljesen és következetesen a 
napi tevékenység nyelvére. A Tanácsköztársaság és a szovjet polgárháború még élő 
magyar veteránjait, kiknek a kivívott proletárdiktatúra másnapján teljes nemzeti 
elégtételt kellett volna adnunk, jó soká megvárakoztattuk. A második világháborús 
antifasiszta küzdelmekben részt vett magyar kommunistákat, partizánokat, katoná
kat, különféle indítékú civil ellenállókat még mindig gyűjtjük, számláljuk. (Akkor, 
amikor már nemcsak azonosításuk, hanem nevük megállapítása is számos esetben 
lehetetlen.) Az ellenállás elitjéből, a legtudatosabb, legértékesebb, legmesszebb látó 
harcosokból sokan, sajnos, nem érettünk, hanem általunk lettek mártírok.

Miért?
A történetírás az ehhez hasonló rövidlátás okaiként ilyesmiket szokott felsorolni: 

hatalmi harc, igény az abszolút igazság kinyilatkoztatására, önkényes minősítések, 
irigység, gyűlölet, rágalmazás, tanácstalanság, szervilizmus stb. Nekünk egyetlen 
kifejezésünk van rá: személyi kultusz. Ezt a tapaszt próbáljuk ráragasztani mind
azon sebekre, melyek a huszadik kongresszusig üttettek.

Ünneprontó volnék? Csak emlékezem. Arra is, ami épp ünnepen elmondva vissza
tetszőnek tűnik.

Igaz, a történeti előzmény nem könnyítette s könnyíti meg a dolgok elrendezését. 
Ugyanaz a nemzedék, mely a régi hazának egyharmadára való zsugorodása közben
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és után, hihetetlen energiával, itthon és orosz földön harcolt a forradalomért, cseh, 
román intervenciósok, szenegáli civilizátorok, Kolcsak, Gyenikin, Petljura, a fél
világ ellen: igen, ugyanezen nemzedék (tisztelet a kivételnek) betöretett egy olyan 
rend jármába, mely legfőbb belső-külső programjának a forradalom üldözését val
lotta, tehát — a maga szemszögéből nézve érthetően, de főképp habozás nélkül 
— élethalál szövetséget kötött a szerveződő fasizmussal. A betöretés, ne szépít
sünk, nemcsak kényszerűséget jelentett. Engedelmességet is. Kötelességteljesítést. 
Mindinkább a dolgok vállalását. Átnevelődést, az ellenforradalom valóságához és 
ideológiájához való idomulást. A belső bajokra külső orvosság keresését, irredentiz
must. És még sok mindent, a mohó kalandig, a második háborúig, melynek küszöbén 
milliók teltek el gyötrő szorongással, de közben milliók könnyeztek és éljeneztek, 
míg őfőméltósága átkocogott a komáromi hídon, a kolozsvári főtéren, a kassai 
dóm előtt. (Mindezt könnyebb lett volna már akkor igazságtalannak látni s láttatni, 
ha az előzmény egy valóban igazságos trianoni béke.) Ki maradt igaz ilyen körülmé
nyek között ? Ki lett elvetemült ? Ki vétlenül felelős, ki felelőtlenül vétkes ? Kik voltak 
értelmi szerzői, végrehajtói a dolgok megváltoztatásának, és kik szenvedték végig 
a változásban az igazság, az emberség, a hazafiság fokozódó elrelativizálódását? 
Általános válaszokkal mit se lehet kezdeni. A történtek megértéséhez olyan valóság
hű és árnyalt elemzésekre van szükség, melyek a nemzet akkori helyzetét, geográfiai 
és pozicionális kapcsolódásait, különböző osztályainak és rétegeinek magatartását, 
valamint e magatartások tényleges motívumait — se haragból, se kedvezésből — még 
részleteiben sem helyettesítik feltevésekkel vagy elképzelésekkel.

Mítoszt könnyű teremteni. Szakítani vele, az a nehéz.
Ilyen mítosz volt, a doni katasztrófa után, hogy hazánkban mindinkább kibonta

koznak egy széles, nemzeti méretű, antifasiszta ellenállás feltételei. Ez, sajnos, nem 
volt igaz, még később sem. Hogy mi minden hiányzott hozzá, a katonailag is jól 
képzett, vezető káderállománytól kezdve a szükséges nehézfegyverzeten át az adott 
szó megtartásáig, ebbe most nem bonyolódom bele. Csak egy feltételre — gondolom, 
a legfontosabbra — a nemzet akaratára utalok. Nos, ezzel az akarattal baj volt, 
végzetesen nagy baj. A nemzet óriási többsége nem volt felkészülve a szükséges vál
tozásokra. Tudatlanságból, félrevezetettségből, igaz, de nem volt: ellenben, épp az 
előző negyedszázad és a háború tapasztalatai alapján, mindjobban elhatalmasodott 
rajta a kifáradás, a hitetlenség, valami történelmi sokk, csődtudat, a beidegzettségek 
okozta félelem, a nemzeti méretű dekkolás, a kivárás, a passzív békevágy. Magam 
is voltam akkor katona. Csak egy töredék lett volna hajlandó harcolni a németek 
ellen. Az is inkább jó  parancsra, mint önként. Igaz, ha ez a töredék harcolhat, később 
mások is csatlakoztak volna. De ez már a feltevések birodalmába tartozik.

A nemzeti felkelés nem következett be. A helyzet akkori tényleges összetevőit mind 
számba véve, nem is következhetett be. (Fáj ezt kimondani, egy olyan nemzet fiaként, 
amely története során nemegyszer a reménytelen harcot is vállalni merte : de ez az 
igazság.) A mítosz szembekerült a valósággal. Vereséget kellett volna szenvednie. 
De, legalább is átmenetileg, a valóság szenvedett vereséget. A helyzet alakulásából 
levont akkori következtetésekre nem kívánok kitérni. Csak egyre. Arra, amelynek 
szerzői — nem minden elfogultság nélkül — a bejósolt nagy felkelés elmaradása 
miatt a tényleges hazai ellenállás jelentőségét, kisugárzását is hosszú időn át kisebbí
tették, — s így született egy másik, ellenkező előjelű mítosz, amely éppoly kevéssé 
volt igaz, mint az előző.
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Nem véletlen, hogy a magyar partizán, a szovjet csapatokhoz átállt katona, a 
szlovák, a szerb stb. harcosokhoz csatlakozott magyar felkelő alakja máig nem bírt 
igazi otthonosságra és rangra vergődni a hazai regényben, drámában, filmben. Nem 
véletlen, hogy a németekkel szembefordult legjelentősebb magyar katonai alakulat, 
a Budai önkéntes Ezred hősi halottainak nagyrészt még a nevét se ismerjük. Erről 
az alakulatról — csak a tény kedvéért említem — ezt írja a Nagy Honvédő Háború 
Története c. szovjet mű: „Budapest felszabadításában a Vörös Hadsereggel együtt 
magyar katonák és tisztek is részt vettek. Ezek kezdetben önálló századokban harcol
tak, s a szovjet ezredek kötelékében rohamozták a Déli pályaudvart, a Gellért hegyet 
és a Citadella környékét. Később, a budai harcok alatt ezekből a századokból meg
alakult a mintegy 2500 fő létszámú Budai Önkéntes Ezred. Parancsnoka Variházy 
Oszkár alezredes volt. A Budáért vívott harcokban az ezred mintegy 600 embert 
veszített. A Budai Önkéntes Ezrednek a magyar főváros felszabadításában való 
részvétele erkölcsileg és politikailag igen nagy jelentőségű volt.” Ennek az ezrednek 
kellő méltatása részben azért is .késett, mert összetétele is „zavarokat okozott:” 
ti. csendőrök is harcoltak benne.

Nem, a magyar ellenállás nem volt nemzeti méretű. Ahhoz képest, amit a szovjet 
haderő áldozott a német és a magyar fasizmusra mért itteni csapások közben, való
ban kicsinykének látszik. De nem jelentéktelennek. A hamis mítosszal végképp le kell 
számolni. A párt akciógárdáinak, a Nógrádi-csoportnak, az Uszta-csoportnak, 
a szétszórtan küzdő partizáncsapatoknak, a szovjet hadsereg oldalán, a jugoszláv, 
a csehszlovák, a francia, a belga, a dán ellenállásban résztvevő magyar antifasiszta 
harcosoknak érdemét, kockázatát, emberi tisztességét végső soron nem a létszám 
dönti el. Talán ellenkezőleg: minél értetlenebb közegben vállalkoztak a harcra, 
főleg itthon, az úton végigmenni annál több bátorságra és eltökéltségre volt szükségük.

Hát persze, nem voltak mindnyájan eszményi forradalmárok és népfelszabadítók. 
De az embert nemcsak az eszményekhez kell mérni. Önmagához is. Alkatához, 
képességeihez: a képhez, melyet a való világról magában hordoz. Olyanok voltak, 
amilyenek, a tudatosság egész klaviatúráján szétszórva. De azért egy képet, egy 
impressziót, egy pillanatot nem felejtek el. S velem együtt, azt hiszem, sokan nem 
felejtenek. 1955. januárjában, amikor megkaptuk a partizán emlékérmet, egy szóra, 
egy parancsra újra indult volna mindenki. Igaz, megint nem egyforma világképpel, 
intellektuális erőterekkel és mélytudattal. De azzal a harcban szerzett, belső bűn- 
hődés nélkül meg nem tagadható elkötelezettséggel, aminek híjával még eddig nem 
sok érdemeset cselekedtek a világon.

A tizenkilences veteránok, az illegális mozgalom tagjai, a partizánok — ez az 
igazság — az utolsó évtizedben több elismerést, gondoskodást kaptak, mint azelőtt. 
Vajon most, a huszonötödik évforduló ünnepi légkörében nincsenek jelen a túlzás, 
a nagyítás veszedelmének vírusai? Nem fenyeget egy másik, ellenkező előjelű mítosz? 
Nem gondolnám. De nem is volna jó. A tettek nem a rájuk ragasztott jelzőkben, 
hanem önmagukban hordják minősítésüket. Ezt a minősítést kell érteni, vagy meg
fejteni. Egyet azonban bizonyosnak tartok. Irodalomban, művészetben, ember- 
eszményeinkben, a közgondolkodásban jobban szóhoz kell jutnia a magyar anti
fasiszta harcosnak : s vele a nem konstruált, hanem igazi veszély- és kockázatvállalás
nak, a semmilyen polémiával nem helyettesíthető, értelmes áldozatkészségnek.
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M A R O S Á N  G Y Ö R G Y

M unkások é s  ér te lm iség iek
Visszaemlékezésemben nem a munkásosztály és az értelmiség egymáshoz való viszo
nyának elvi kérdéseit szeretném érinteni, még kevésbé az „értelmiség vezető' szerepé
nek” jelszavával szeretnék vitatkozni, hanem azokról a harcokról szeretnék említést 
tenni, melyekben volt olyan idő', mikor joggal alakult ki olyan helyzet, melyben mun
kások és értelmiségiek nemcsak szoros szövetségben, szellemi egységben dolgoztak 
és harcoltak, hanem ahol a mozgalom fontos tényezői lettek. Ez az egység sem akkor, 
sem később nem volt mentes a vitáktól, olykor szenvedélyes csatározásoktól, de a cél 
közös volt: azok az értelmiségiek, akikkel kapcsolatba, baráti viszonyba kerültem, 
tudták és vállalták, hogy csak a munkásosztály vezetésével vívhatnak ki maguknak 
méltó helyet a társadalomban; a munkásosztály — a szervezett munkások, szociál
demokraták és főként kommunisták — viszont tudták, hogy mozgalmunk átütő 
erejét, tudatosságát csak a marxista-leninista tudomány, *~иА+ - ™srXista értelmiség 
által is megnyitott horizont biztosíthatja.

Ezért nem tartottam véletlennek, hogy a harmincas évek végén a fasiszták általá
ban, de a magyar uralkodó osztályok különösen, milyen következetesen üldözték 
a demokratikus és főként a marxista értelmiséget. Nem tartottam véletlennek, hogy 
az ellenség lazítani akarja azt a fokozatosan kialakuló szoros kapcsolatot, mely 
a szervezett munkások, kommunisták és demokratikus, valamint marxizmushoz 
hű értelmiségiek között kialakult. Ezzel akarták megfosztani a munkásosztályt, 
sőt részben a parasztságot is a forradalmi tudatosságtól : a marxizmusnak az értelmi
ség alkotómunkája révén keltett politikai befolyásától, forradalmi megújulást elő
idéző forrásától. Még ma is emlékszem, milyen rettegést tükrözött a jelszó: „A szellemi 
honvédelem nevében: vigyázat! riadó! Marxélc falun.” Tudták, hogy ha már a mun
kásokat nem tudják megfosztani az internacionalista világnézettől, akkor még 
súlyosabb veszély fenyegeti őket, ha ez a szemlélet a parasztságban is gyökeret ver. 
Ezért állítottak csatasorba minden eszközt azok ellen, akik ezt a küzdelmet vállalták, 
akik a munkások és parasztok felvilágosítását és nevelését végezték. Nemcsak köny
veket égettek, de a munkásmozgalomban — meggyőződésre, felekezetre való tekintet 
nélkül — mindazokat, akik az elégetésre ítélt könyvek szerzői, hívei és agitátorai 
voltak. Ezért követte a könyvmáglyákat kommunista, humanista értelmiségiek mág
lyája is.

Mi, szervezett munkások és parasztok, nem voltunk elkényeztetve, különösen nem 
a két forradalom, majd a Tanácsköztársaság vérbe fojtása után. Életünk és harcunk 
tele volt kínszenvedéssel, üldözéssel. De egyre jobban tapasztaltuk, hogy a tizen
kilencet követő hullámvölgy és dezorientáció után az értelmiség először humanista 
együttérzéssel, majd — a fasizmus megjelenésével és a háború kitörésével — egyre 
közelebb kerültek a baloldalhoz -  néhány félresiklott értelmiségi karriert leszámítva. 
Ezeknek a baloldalivá vált, a munkásmozgalomhoz közel került -  vagy éppen 
marxistává érett — értelmiségieknek sorsa olykor sokkal embertelenebb fordulatot 
vett, mint a mienk. Mi az osztályharc kegyetlen törvénye alatt nőttünk fel, de bennün
ket is megdöbbentett az a gyilkos gyűlölet, amellyel ez a fasiszta uralkodó osztály 
e balratolódó értelmiség ellen fordult. Amikor már Bajcsy-Zsilinszky Endre is fel
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ismerte a munkásokkal való szövetség szükségességét, a Horthy-fasizmus az elmaradott 
rétegek félrevezetésére megbélyegző', sőt gyilkos erejű vádként fordította ellenük 
a „demokrata” , „humanista”, „marxista” jelzőket. A háború kitörése után egyre 
nagyobb lett a nyomás, és bár életem mindenféle élményben gazdag volt, ezek között 
is a legmaradandóbb emberformáló élményként őrzöm ennek az értelmiségi réteg
nek harcát, helytállását, mely aztán az enyémmel vált közössé: táborokon és börtönö
kön keresztül. Nem lehet feladatom -  talán nem is lennék rá képes — , hogy emléket 
állítsak nekik és a munkásosztállyal való kapcsolatuknak. De a belső szükség dik
tálja, hogy emlékezzek rájuk: úgy érzem, a politikai történelem, az irodalom adósa 
még e viszony marxista feldolgozásának. Nem mértük még fel sem egyedi sorsokban, 
sem elvi-politikai összefüggésekben azt a jelentős szerepet, melyet e viszony 
az újkori magyar munkásegység kialakításában és ennek révén a kialakuló magyar 
nemzeti egység történetében játszott.

Tanulunk és tanítunk

Szervezett munkásként korán megtanultam, hogy a mozgalom vereségre lenne 
kárhoztatva a tudomány és társadalomelmélet és elsősorban a marxista-leninista 
világnézet alapos elsajátítása nélkül. Ebből következett, hogy a gondolkodókat, 
a művészet, az irodalom művelőit a mozgalomban — még vitáink közben is — nagyra 
tartottuk, hiszen napi harcaink során, vagy hosszabb távú politikai munkáinkban 
is ők voltak azok, akik segítettek abban, hogy a szellemet gyakorlattá, a gyakorla
tot általánosító szellemmé kovácsoljuk. Tőlük tanuljuk elméletileg, amit addig csak 
éreztünk: a világ nem megváltoztathatatlan, meg kell változtatni. De azt is, hogy ez 
véráldozattal és a szenvedés hosszú korszakával fog járni. Ezért vagyok hálás a sors
nak, hogy munkásmozgalmi életem szorosan kapcsolódott és kapcsolódik ma is a 
marxista és demokratikus értelmiség életéhez. Nemcsak művelt, szocialista munkást 
formáltak belőlem, de belém nevelték azt is, mi kell ahhoz, hogy az ember mindent 
kibírjon, helytálljon — önmagáért és a mozgalomért. Belém oltottmi ák, kell ahhoz, 
hogy — „ember maradjak az embertelenségben” elidegeníthető emberré és egy pil

lanatra se tartsam a harcot hiábavalónak. Azokban a kegyetlen évtizedekben talán 
ez volt a legértékesebb örökség, amit tőlük kaptam.

Példám nem egyedüli : ez az értelmiség különböző szinteken, különböző fóruma 
kon a munkásmozgalom tömegeit nevelte. Bérvitákban: közgazdasági érvekkel, 
törvényszéki tárgyalásokon, orvosi rendelőkben kezdődik ez a formálás, de a moz
galom növekedésével egyre inkább szélesedik ez a nevelőmunka, ez az embert formáló 
és egyben kölcsönös gazdagodás, melyben tanulunk és tanítunk, melyben írókkal, 
költőkkel, művészekkel szinte mindennapos testközelségben élünk. így pl. a kollek
tív szerződések törvényes megfogalmazása, a szakszervezet alapszabályainak le- 
rögzítése, a bírósági védelem szakszerű ellátása elemi szükségletté vált életünkben, 
de ezen a munkán keresztül tanultuk meg harcunk társadalmi-politikai feltételeit, 
marxista igazságait és egyben értelmiségi barátaink a mi, olykor nyomorúságos példán
kon csiszolták valóságra alkalmazhatóbb formákra a marxizmus—leninizmus elveit.

Mint már említettem a fasizmus európai térhódítása ezt a munkakapcsolatot is 
szorosabbá tette. Nem volt szervezett munkás ebben az időben, aki különböző 
szinteken — ilyen vagy olyan formában — ne került volna kapcsolatba ezzel az ember
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formáló és politikailag alakító szoros emberi viszonnyal. Emlékeim között kutatva, 
elsőként Braun Somának, a munkásegyetem megalapítójának nevébe ütközöm: 
hosszú évekig voltam hallgatója, s rajtam kívül a munkások százait és ezreit készíti 
fel az osztályharcra, egy műveltebb, kulturáltabb életre. Ma is ökölbe szorul a kezem, 
ha eszembe jut, hogy ezt a kiváló, marxista neveló't elhurcolták, ahonnan sohasem 
tért vissza. Ő valósította meg azt a régi elképzelést és reményt, hogy a munkás
egyetemek előadói közé neves értelmiségieket is be kellene vonni. (Ezért hívta meg 
előadónak Benedek Marcellt, Szerb Antalt és Hatvani Lajost.) Másrészt ő alapozta 
meg bennünk a marxizmus és szocializmus tudományát, melyre később, gazdagab
ban és sokoldalúbban építhettünk. így nem kis mértékben neki is köszönhetem, 
hogy ma marxistának—leninistának mondhatom magam. De azt is jelentős vív
mánynak tartom, hogy a hozzánk ellátogató írók, tudósok minden ünneplés nélkül, 
szeretettel és az ügyet szolgálva jöttek tanítani, beszélgetni, formálni politikai és 
emberi világképünket. Ezek a beszélgetések már részben illegális találkozók is voltak. 
Kisebb hányadukban szakszervezetekben, máskor pártszervezetekben, de leginkább 
privátlakásokban, vagy a Dunaparton, Gödön, tereken és utcákon sétálva. Senki 
sem fizette őket — tandíjmentesek voltunk. Egyetlen fizetésük — megbecsülésünk 
és hálánk volt.

A Szovjetunió, a forradalmi harc és a munkásegység

A fasizmus előretörésével párhuzamosan egyre jobban élt a mozgalomban az 
igény a Szovjetunió és a kommunista világmozgalom stratégiájának megismerésére, 
a közös harc irányához való igazodásra. Ezt az igényt különösen erősen éreztük, 
mikor fokozódott az elnyomás és egyben fokozódott a munkásmozgalom szervezett 
ellenállása is a nacionalista, szovjet- és kommunistaellenes hajszában. Nehéz munka 
volt ellensúlyozni ezt a propagandát és azt a lélekmérgezést, mely abban az időben 
az elmaradott tömegeket befolyásolta. A marxista értelmiség és vele karöltve a 
demokratikus-humanista gondolkodók segítenek megismerni azokat az anyagi, 
szellemi és politikai erőket, mellyel később sikerül leverni a fasizmust nemzetközi 
méretekben is, Magyarországon is. Többek között ez is magyarázza pl. azt, hogy 
a szakszervezeti mozgalom mélypontjának idején még mindig több mint százezer 
szervezett munkás közel 50 000 szocdem. párttag és jelentékeny az illegális kommu
nista aktivisták száma. Ennek a politikai-szervezeti magnak jelentős hatósugara 
intellektuális és politikai erejében rejlett. Vonzerőt és megújulási lehetőséget kép
viselt az elnyomás mélypontján. A demokratikus és marxista értelmiség új szervezeti 
módszereket, ötleteket hozott a mozgalom számára, hogy jobban használhassuk ki 
az egyre csökkenő lehetőségeket, amikor már a kivételes katonai törvény szinte 
minden megmozdulást gúzsba kötött. Még ma, évtizedek után is őrzöm azoknak 
a legális, de főleg illegális kulturális és művészi összejöveteleknek emlékét, melyek 
nemcsak kijátszották a kivételes törvényeket, hanem szinte falat romboltak a mozga
lom, a tömegek és az értelmiség között. Emlékeim anyagából ismét csupán egy-két 
olyan példát — amelyről kevés szó esik. A Vasas Székházban rendezik meg 1942-ben 
a marxista — szocialista és haladó képzőművészek kiállítását. Az alkotások témája, 
valamint a kiállítás helye egyaránt országos botrányt váltott ki. Azok közé a szerencsé
sek közé tartozom, akik még a betiltás előtt láthatták a kiállítást. Döbbenetes 
hatása volt. Kép, szobor, plakát — politikai tettként sorakozott egymás mellé a
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teremben, a képzőművészet itt nőtt igazán politikai művészetté. Egyébként a ki
állítás sakk-matt helyzetbe hozta a horthysta belügyi kormányzatot, sőt a szociál
demokrata párt jobboldalát is. A betiltás dacára egy ország beszél erről a kiállítás
ról, nemcsak Pesten, hanem vidéki városokban is, ez az intellektuális tiltakozás lett 
a téma.

Emlékezhetnék a hozzám talán közelebb álló zene, dal, munkáskórus mozgalmá
ról és résztvevőiről. 1926 óta munkásdalos vagyok, és a kórusmozgalomon keresz
tül olyan ismeretekre tehettem szert, melyeket sokoldalúan tudtam használni 
politikai munkámban is. Nemcsak színesíteni tanultuk meg a napi harcok prózáját, 
hanem birtokunkba került a költemény, a zene mozgósító ereje is. Hiszen ekkor már 
sokszor kerültünk olyan helyzetbe, hogy szóval nem lehetett politizálni: gondolatain
kat a költemény, vagy a kórusmű mondta el. Sok ezren voltunk és vagyunk ma is, 
akik nemcsak megismertük, de műveljük is a kórúsművészet titkát, politikumát. 
Úgy érzem, József Attila is ekkor ágyazódott szívünkbe, s talán itt volt a legszorosabb 
kapcsolat az intellektuális élet és a mozgalom között. Dr. Új József, Vándor Sándor, 
Szalmás Piroska, Nagy Sándor és Vásárhelyi Zoltán neve jut eszembe, s mikor róluk 
szólok s az általuk előadott munkásdalokról, Kodály-kórusokról, akkor már nem
csak zenéről, sőt nem is csak antifasiszta harcról volt szó. Ők már egy jövendő 
szocialista kultúra alapjait rakták le.

Mindenki tudta, hogy a kórus nemcsak a szervezett munkások, hanem a forradalmi 
mozgalom színrelépését jelképezi: hiszen alighogy felcsendült a Felszállott a páva, 
máris betiltották, de azonnal jelentkezik Vándor Sándor József Attila Mondd mit 
érlel, A tőkések hasznáról c. verseinek kórusváltozatával — és ezeket is azonnal be
tiltják. De azt már senki sem tudta megakadályozni, hogy ezek a dallamok külön
böző összejöveteleken fel ne csendüljenek. E művekben felhívás, parancs, riadó 
csendült fel.

Ezekben az években úgy éreztem, a mózgalom fejlődésének alapkérdése a munkás- 
egység megteremtése volt, ez lehetett csak alapja az antifasiszta nemzeti egység ki
alakításának is. Ebben a harcban is jelentős szerepet játszott a demokratikus, huma
nista és főként marxista értelmiség. Ekkor sem jelentett vezető szerepet, de bizonyos 
fordulópontokon a munkásosztállyal összeforrva jelentős és nélkülözhetetlen funkciót 
töltött be. A munkásegység nemcsak az osztálymozgalom szempontjából vált fon
tossá, hanem a nemzeti függetlenségért vívott harcban is. Nekem annál is inkább ez 
a célkitűzés lett politikai munkám vezérfonala, mivel akkor serdülök fel, akkor nö
vök bele a munkásmozgalomba, amikor tragikus harc folyt a két munkáspárt között. 
De ebben a válsággal fenyegető viszályban már megindul — börtöncellákban, illegá
lis sejtekben, baráti körökben a két párt tagjainak tapogatódzó érintkezése, a mar
xista baloldali értelmiség munkásfrontokat egyesíteni, közel hozni igyekvő kísérlete. 
Amiről a börtönökben egymásra találva álmodoztunk, az végre 1935-ben a Kom
intern VII. kongresszusán politikai programmá vált, alapja lett egy széleskörű anti
fasiszta harcnak. A Komintern kongresszus határozatainak megismertetésében, 
propagálásában aztán óriási szerepe volt ennek az értelmiségi rétegnek. Ők azok, 
akik igen rövid idő alatt megszerzik ezt a programot, s a mozgalom vitáiban segí
tenek érvényre jutattni a marxista-leninista álláspontot. Mert nemcsak szövegről 
volt itt szó — emberi-szellemi következményekről is. Nem kellett tovább keresni, 
kutatni, tépelődni. Csak realizálni és a munkásmozgalom tömegharcában elfogadottá 
tenni ezt a programot.
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Ez sem volt könnyű, bár a vissza emlékezések nagyrésze erről a periódusról is 
hallgat. De ezeken a konfliktusokon keresztül már ez a program segíthetett át 
bennünket: nemzeti egység csak a munkásosztály egységére épülhet. Ez lehet minden 
haladó, demokratikus, szocialista program kiindulópontja. Népfront, Nemzeti 
Függetlenségi Front, vagy nemzeti egység? A stratégiai cél a munkásegység meg
teremtése, a testvérháború megszüntetése. A főellenség a fasizmus, ez ellen kell össze
fogni, és ebben a világtörténeti jelentőségű harcban vált újra méltó társunkká, egy- 
egy nehéz pillanatban intellektuális támaszunkká — vagy vitapartnerünkké — a 
marxista és haladó értelmiség nemcsak hazánkban, hanem világméretekben is.

Munkásmozgalom és értelmiség

A munkásmozgalom és a demokratikus, marxista értelmiség szoros baráti kap
csolata azonban nem merül ki ezekben az akciókban. Emlékeimben kutatva még egy 
mozzanatról szeretnék beszélni. Elvtársak, harcostársak lettünk ezekben az években, 
fegyver és eszme kapcsolt össze bennünket. Azonban a munkásosztály politikai 
tudatát nem tudtuk volna olyan súllyal és tempóval formálni, ha ez a viszony nem 
bővült volna ki még egy mozzanattal: barátokká is váltunk. Nem emlékszem, hogy 
valaha is annyi barátom lett volna, mint annak idején. Rácsnélküli börtönben él
tünk — akkor is, ha a pesti utcán vagy a tanyákon jártunk. Ha pedig rács mögé kerül
tünk, ez a baráti kapcsolat tarto tt életben, és segített megtartani meggyőződésünk
ben.

Egy falat kenyéren, egy korty vízen osztoztunk olykor, ezért gondolataink, esz
méink is közösek voltak, így aztán ez a közösség hidalta át vitáinkat, olykor éles 
nézeteltéréseinket, is. így lettünk baloldali szocdemek, kommunisták széttéphetet- 
len barátokká. Ezekkel a gazdag morális és intellektuális kapcsolatokkal lépek a 
felszabadult Magyarország földjére.

1945 januárjában Debrecenbe kerülök, megismerkedem azokkal a kommunista 
vezetőkkel, akikről addig csak olvashattam. így kerülök szoros kapcsolatba pl. 
Révai Józseffel. E kapcsolatból később barátság lett — minden vita és olykor harc 
ellenére is. A kormány székhelyén sok probléma vár megoldásra. A legdöntőbb újra 
a két munkáspárt egységének megteremtése volt. De Révaival nemcsak politikai, napi 
gyakorlati kérdések megbeszélése köt össze, hanem az az állandó dialógus is, mely
nek során állandóan faggatott az elmúlt évek eseményeiről, értékeinek számba
vételéről, intellektuális fejlődésének irányzatairól. Nemcsak vele, hanem más kom
munista vezetővel is megosztottam azokat a tapasztalataimat, amely összefűzött 
minket az értelmiségiekkel általában, de különösen a marxista baloldallal. „Nem 
szabad ezt abbahagyni, tovább kell folytatni a kapcsolatok kiépítését, mert Magyar- 
ország forradalmi átalakításához minden haladó erőre szükségünk van” — mondta 
Révai. „Nem  szabad engedni, hogy kárba vesszenek ezek az értékek, de újakkal is 
gazdagítani kell a már megszületetteket.” így folytatódik szélesebb alapokon az az 
együttműködés, melyet a fasizmus elleni harc, majd az ellenállási mozgalom ková
csolt össze. Tovább élnek és felújulnak a régi barátságok, az akkori dialógusok, 
egymást segítő gondolatok és viták folytatódnak.

Számomra külön fejezetet jelent ez a 45—48-as korszak. Ezek az értelmiségi
munkásmozgalmi megbeszélések, viták, baráti beszélgetések ekkor már természetesen 
nem illegálisan folynak. Tud róla mindenki, akinek tudnia kell. Szakasits, Rákosi
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éppúgy, mint az ellenség. S bár 1945 februárjában még nehéz volt számba venni, 
ki maradt meg, mégis — többek kezdeményezésére — folytatódnak a régi eszmecserék: 
a Szabad Népnél, privát lakásokban, kommunisták és baloldali marxisták, szocialis
ták baráti találkozóin. Ezekben a beszélgetésekben kommunista részről Révai József, 
Kállai Gyula, — akit még a Függetlenségi Front időkből ismertem, becsültem —, 
Lukács György, Losonczi Géza, Horváth Márton vesz részt, szocdemek részéről 
Vajda Imre, Jusztusz Pál, Horváth Zoltán, Révész Ferenc és Schiffer Pál. Volt még 
egy baráti társaság, a régi „Népszavások” : Szakasitsnál találkoztunk vasárnaponként. 
Ttt Kállai Gyula, Haraszti Sándor, Riesz István, Szalay Sándor, Erdődi János, Száva 
István és mások találkoztak, vitatkoztak. Mindannyian marxisták, értelmiségiek, akik
nek szava két területet akart befolyásolni: egyrészt a két párt együttműködését, 
másrészt a magyar élet alakulásását. így folytatódott tehát a munkásságért vívott 
harcunk, melynek kibontakozása már a börtönben, az illegalitásban, Kádár János, 
Rajk László kezdeményezésére — még a felszabadulás előtt — megindult.

A 45-től 48-ig tartó korszak számos vitával, eszmei csatával és szenvedélyes össze
csapással volt tele kommunisták és baloldali szocialisták között is, de nekünk arra 
kellett gondolnunk, hogy olyan történelmi szituációba kerültünk, ahol tovább 
léphetünk és messzebbre tekinthetünk. Pokoli nehéz volt a szerepünk. Kezdetben 
a frontok tisztázásán, a reakciós demagógia oszlatásán volt a hangsúly, később az új 
politikai és új szellemi kultúra kialakításának befolyásolásán. Ezt a munkát természe
tesen nem légüres térben kellett folytatnunk; kényes, olykor félreérthető, félre
magyarázható lépéseinket az ellenség azonnal kihasználta, hamar felismervén a két 
párt közeledésében rejlő veszélyt. De dolgozott a múlt átkos öröksége is, amit nem 
lehetett néhány határozattal megsemmisíteni. Bizalmatlanság és féltékenység is.

Mi tartott össze mégis bennünket ? Mi az, ami nem engedte, hogy a régi sebek fel
szakadjanak, vagy hogy az újak mélyre hatoljanak? Hiszen a két párt rivalizálása jó 
néhány okot kínálhatott volna mindkét fél számára. A munkásegység egyesek szá
mára csak pillanatnyi taktikai érdeknek látszott, mások viszont csak a másik munkás
párt rovására tudták elképzelni az egység megvalósítását. így aztán azok helyzete 
volt a legnehezebb, akik ezeken a kicsinyes vitákon túltették magukat, messzebbre 
láttak és a jövő társadalmi berendezkedésének feltételén tartották a szemüket. 
Az összetartó erő — mint már említettem — még az illegalitásban, a börtönökben, 
a háború alatt szövődött barátságokban született. Ez erősödött a felszabadulás után, 
ez segített át a zökkenőkön, s ez adott erkölcsi erőt a heves vitákhoz is. S a vitákon 
túl ez segített megteremteni végül is az egység megszületésének feltételét. Hadd írjam 
le, hogy a kommunistáknak ebben a harcban történelmi szerepük volt. Kádárnak, 
Rajknak, Révainak, Lukácsnak, Losonczinak, Harasztinak — mint ahogy a mi 
részünkről Vajdának, Jusztusznak, Horváth Zoltánnak, Révész Ferencnek, Riesz 
Istvánnak és Schiffernek. De szerepük volt a kommunista és szociáldemokrata 
íróknak, költőknek is. Az egységet „alul” és „fölül” így sikerült megteremteni.

Ezek között az értelmiségi harcostársak között voltak olyanok is, akikkel akkor 
vagy később vitám, olykor harcom is volt. De ezeknek a harcoknak során is tudtam, 
hogy nélkülük nem lehet előrelépés, és hogy ez a vita nem ellenük, hanem érettük 
folyik. A történelmi utak sok irányból érkeztek, majd sok irányba indultak tovább 
s ez a 45—48-as csomópont azért is vált maradandóvá számomra, mert a szellemi 
és politikai egységnek olyan mintáját képviselik emlékeimben, ami nemcsak személyes 
múltamat, hanem a munkásmozgalom egyik fénykorát jelenti számomra

9



Történelmi idő volt ez, s nekem minden utcasarok, minden új épület, minden falat 
kenyér e korszak alapjait juttatja eszembe : 45, 46, a pártegyesülés éveinek egyénisé
geit, értelmiségi alakjait. Esténként benépesítik szobámat. Vannak, akik a könyvtár
ból lépnek ki — mert műveikben élnek —, vannak, akik a hősi vagy tragikus élmények
kel látogatnak meg. Elébem állnak. Nem kérdeznek, nem faggatnak, csak rám
nehezednek. Terhes gondolatok, mert „nehéz emberek” . Ahogy nem kérdeznek 
— úgy feleletet sem várnak. De elevenen tartják bennem életük, sorsuk megírásának 
kötelességét. Azt már rég tudom, hogy büntetlenül senki sem léphet ki a múltjából. 
Ezért nem hessegettem el őket, nem akarok emléküktől megszabadulni. Amim van, 
tőlük kaptam, nekik köszönhetem, ők az élő harcos múlt és történelem: mindegy, 
hogy hősei vagy tragikus alakjai. Sorsukból él a jelen, és szeretném, ha életútjukból 
tanulna a jövő. S ha rájuk gondolok, biztos vagyok abban, hogy az utánunk követ
kező munkás, paraszt és értelmiségi generációk képesek lesznek úgy fogni egymás 
kezét, ahogy valamikor mi tettük.

L Á N Y I  S A R O L T A

N egyven öt ta v a szá n
Erre a kérdésre nem tudok egyes számban válaszolni. Mert fel kell idéznem — hol 
és milyen körülmények között ért engem, vagyis minket, családommal együtt, ez a 
vérpezsdítő tavasz.

Vissza kell mutatnom a mi 1919-es forradalmunk tragikus utójátékára, amelynek 
során férjemet itthon bebörtönözték, és csak jóval később, a fogolycsere révén szaba
dult többedmagával. Mégpedig szuronyok között kísérték a vasúthoz, majd egészen 
a szovjet határig. Ugyanis Lenin menedéket nyújtott a magyar forradalmároknak.

Kislányommal 1922 nyarán követtem férjemet az emigrációba. Moszkvában 
képességeinkhez illő munkát végezhettünk. Czóbel Ernő különösen fontos tudomá
nyos feladatokkal foglalkozott a Marx—Engels—Lenin-intézetben; én könyvtár
ban dolgoztam és — verseket írtam. Megszerettük az ottani életet és embereket.

A hírhedt „30-as évek” azonban súlyos csapást mértek ránk: férjemet sokezred 
magával elszakították otthonából, és minden ok nélkül Szibériába száműzték. Ennek 
következtében engem is kidobtak akkor már felelősségteljes állásomból ; nagy ne
hezen kaptam fizikai munkát egy gyárban, majd később ismét könyvtárban.

Jó, hogy leányunk zavartalanul tanulhatott tovább, elvégezhette a hajlamainak 
megfelelő Filmművészeti Főiskolát, s mihamar el is helyezkedhetett ezen a pályán. 
De mindez már a második világháború idejére esett. Akkor én a moszkvai Rádiónál 
dolgoztam. Mellékesen : én fordítottam le oroszból magyarra s írtam le először ezt a 
történelmi fogalmat: „A Nagy Honvédő Háború.” Módomban volt elég sok hír
forrásból követni annak eseményeit — természetesen a magyarországiakat is. Mi, 
o tt élő emigránsok, osztoztunk a szovjet nép sorsában, jóban-rosszban.

Moszkvából a lakosság nagyrészét védettebb vidékre evakuálták: elsősorban az 
anyákat kisgyermekeikkel; továbbá a nagyüzemeket, kultúrintézményeket, dolgozóik
kal együtt.
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Ez a védőintézkedés azt is jelentette, hogy kis családunk teljesen szétszóródott : 
az apa távol, Szibériában, leányunk filmstúdiójával együtt a közép-ázsiai Tadzsik 
Szovjet Köztársaságba került, jómagam pedig a moszkvai Rádió munkatársai
nak nagy részével a Yolga-parti nagyvárosban, Kujbisevbe. Onnan fogtuk fel, s 
továbbítottuk a háborús híreket, később irodalmi és művészeti anyagot is. A hadi 
helyzethez idomulva nemsokára ismét a moszkvai Rádiónál folytathattuk a munkát, 
miközben egyre több és nagyobb szovjet győzelemről adhattunk hírt. A hős szovjet 
hadsereg előnyomulása mind nagyobb területeket szabadított fel a német fasiszta 
rablótámadások embertelen szörnyűségei alól.

Moszkva lassanként ismét benépesült, újból felfrissült a kultúráiét is. A magyar 
emigránsok már remélhették, hogy viszontláthatják hazájukat.

A szovjet kormány gondoskodott arról, hogy a felszabadított Magyarország népe 
is osztozzon a győzelem örömében, és ha addig nem ismerte, ismerje meg az orosz 
irodalom és művészet értékeit, a szovjet nép kulturális fejlődését — hiszen a fasiszta 
elnyomás ez irányban csak félrevezette. Az idegen nyelvű könyvkiadás szintén fel
lendült. A magyar részleg engem bízott meg Alekszej Tolsztoj Golgotha című nagy 
regényének fordításával. Akkor ez annyira lekötött, hogy elköszöntem a Rádiótól, és 
a fordítás nagy részével el is készültem hazatértemig.

Mindezt már kísérte, illetve megelőzte a háború befejezése. Örökre emlékezetessé 
maradt számomra is a „Győzelem ünnepe” Moszkvában.

Sajnos, férjem még mindig távol volt. Sűrűn leveleztünk, de már biztos volt benne, 
hogy hamarosan szabadul. Lelkemre kötötte, hogy mihelyt alkalom kínálkozik, utaz
zak haza; mint ahogyan leányunk már otthon is volt, mert a párt megbízásából az 
egyik légijárat hazavitte. Nekem még sokáig nem nyílt erre lehetőségem, végül egy 
napon értesültem, hogy legközelebbi repülőgéppel indulhatok. Sok jó barátot hagy
tam ott, akik nem feledkeztek el rólunk azóta sem.

Szüléimét, sajnos, már nem találhattam életben. Anna lányom és testvéreim nagyon 
vártak rám. Most aztán következett a várakozás férjemre. Bizony, az még jó sokáig 
elhúzódott. Ti. kiszabadulása után, Moszkvába érve, rögtön sürgős munkát bíztak rá 
a Külföldi Kiadónál. Ő vállalta, s megint hónapokig csak levélváltásra szorítkoztunk, 
amíg végre 1947 októberében hazaérkezett.

Itt folytatta azt a tudománytörténeti tevékenységet, amely egész tudatos életében, 
a moszkvai Marx—Engels—Lenin Intézetben is szenvedélye volt.

Az átélt megpróbáltatások nem múltak el nyomtalanul, de ő dolgozott betegen is. 
1953 nyarán temettük el. Nem érhette meg az azóta fokozatosan érvényesülő kon
szolidáció időszakát. „Ránk hagyta végső mosolyát, / e kedves tiszta csillagot. . .  ”

Nem bírom itt folytatni ezt az írást, elnézést kérek . . .
Ami rejtély volt, kiderült. Felszabadulásunk nem egyetlen nap ünnepe. Azon 

dolgozunk, hogy többé ne zavarja sem önkény, sem embertelen lerohanás a mi békén
ket, a szabad világ békéjét.
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N E M E S  N A G Y  Á G N E S
\

É letképek 1944-ből
Nemrégiben huszonöt évvel ezelőtti levélcsomót lapoztam. Lapozgatás közben jöttem 
rá, hogy ez a véletlen által összehordott és többnyire véletlen-őrizte levélsor volta
képpen életképsorozat. Úgy, ahogy van, a maga esetlegességében is éles szeletet vág 
ki abból a korból, amit ma már történelminek nevezhetünk. Természetesen nem több 
annál, mint ami egy szűk család keretén belül, annyi viszontagság után, egy negyed
századon át fennmaradt: egyetlen, véletlen markolás 1944 történetéből. De úgy lát
szik, akkor nemcsak írók, hanem szülők és gyermekek, katonák és munkaszolgála
tosok, nagyanyák és fiatal lányok is dokumentumot írtak. Vagy dokumentummá 
érőt írtak — ami végül is egyre megy. Csodálkozva nézhetjük mellékmondataikon 
az idő rajzait.

Azért nem is kívántam különválasztani a közölt szövegek sorában az irodalom- 
történeti személyek leveleit a magánszemélyek írásaitól. Hadd legyenek itt egymás 
környezetében, vagyis valódi környezetükkel, helyükkel, gyökerükkel, légkörük
kel együtt, s hadd próbálják emlékezetünkbe idézni egy őszbe nyúló nyárnak — 
1944 nyarának — magán történetét.

Stilizálásnak, irodalmi feldolgozásnak nem éreztem szükségét. A szövegeken mind
össze annyit változtattam, hogy néhol kihagytam belőlük; részletet közöltem egész 
helyett; illetve igen ritkán (magánjellegű) nevet megváltoztattam.

A szövegek tehát hitelesek.
*

Előhangként hadd mutassak be két levelet 1943 őszéről.

Kedves Ágneske,
visszaélve eddigi szíves ügybuzgalmával, további szívességeket kell kérnem. Úgy volt, 

hogy egy napi szabadságot kapok, és magam elintézhetem ezeket a dolgokat, de nem sike
rült a  szabadságot megkapnom, és most Magában van minden bizalmam. A köv. versek 
eredeti szövegére lenne szükségem:

Laforgue: L'hiver qui vient 
Poe: Ulalume

Ez eddig nem nehéz, ezt könnyen megtalálja az Egyetemi Könyvtárban. Na de most jön a 
nagyon nehéz:

Keresse meg a köv. versek eredetijét, amelyeket én csak Kosztolányi fordításában ismerek:
V. Hugo: Az éj, az éj, az éj (bent van az lllyés-féle antológiában is) 
Carducci: Ritoner
(így hangzik: Ó sápadt orgona,

A csillagok a tengerárba hullnak 
S kihűl szívem a vágyak otthona, — ez az egész.)

Kedves Ágneske, és mindez ráadásul elég ham ar kellene nekem. Ha szép kis írásával 
leírja a  verseket, azt hiszem, nem is kell legépelni, csak a rra  kérném, hogy a papirosnak 
csak az egyik oldalára írjon.

Amennyiben valami nehézség merül fel, hívjon fel telefonon; talán péntek este is otthon 
vagyok, de szombat délután minden valószínűség szerint, továbbá vasárnap délelőtt.

Egyébként úgy hírlik, és nagyon bízom benne, hogy rövidesen leszerelnek bennünket.
Ágneske, tudom, hogy nagy és unalmas feladatot rovok Magára, röstellem is, de mit 

csináljak . . . Elnézését kérem és
kezét csókolom,

Budapest, 1943. X. 6. S ze rb  Antal

12

Budapest, 1943. X. 6.



Kedves Ágnes,
képzelje: e percben megtaláltam Az éjt, az éjt, az éjt — saját könyveim közt, a La 

Légende des Siècles II. kötetében, a Ténèbres c. sorozatban, mit szól?
Kézcsók, üdvözlet,

Bp. 943. X. 24. S z e rb  Antal

Szerb Antal a Száz vers című antológiát készítette: ehhez vette igénybe az én sze
rény szolgálataimat. Kicsit nehéz volt ugyanis munkaszolgálat közben könyvtárban 
búvárkodnia, s én — egyetemista — igyekeztem kikeresni és leírni neki az óhajtott 
idegen verseket.

*

Gratuláló levelek 1944-es házasságkötéshez.

Régi barátnő levele:
Édes Ágnes lelkem, nagyon örültem a lapotoknak, csak az a baj, hogy elkerülünk, ha 
mégis úgy döntöttetek, egymástól. Olyan leszek, mint a szőlőtőke szüret után, ami vékony
ságomat illeti, bizonyosan. — Most, hogy hirtelen kész vegyész lettem, senki sem veszi 
észre, ez most nem „cikk” . Minden munka áll, talán azért az Orsz. Kémiában felvesznek, 
de itthon nem akarják, hogy állásba menjek, mert akkor ki lesz a Mädchen für alles. Rop
pant sok az adminisztráció is, légó ügyekben nagyobb szerepettöltünkbe, és mindent ne
kem kell intézni. Ágnesem, a rossz híreimet, mik bőven vannak, nem részletezem, mert ez 
n é m a  ti hangulatotoknak való. Pesten p o c s o k  a z  é l e t ,  de különösen a hitsor- 
sosoknak. — Rohanok most fogat húzatni (míg van miből), csókollak igaz szeretettel

Panni
1944. IV. 26.

Halász Gábor levele:

Kedves Ágnes, Budapest, 1944. máj. 12.
(az egyszerűség kedvéért, s cserébe kérém, Maga is hagyja el a szigorú megszólítást, 

amitől mindjárt fogorvosnak érzem magam) ez aztán a meglepetés! Amíg én azon ipar
kodtam, hogy az Irodalommal boronáljam össze, ezzel az öreg rouéval, Maga az Életet 
választotta és a fiatalságot: igazán női megoldása a Dichtung und W ahrheitnek! Gratulá
lok. Közben persze az irodalom sem maradt el ; hiszen az ura is tollforgató, és Szabó Zoliék- 
nál, emlékszem, mennyire imponált óriási verstudásával. S remélem, Maga is kitart világot 
felforgató szándékánál!

S még házasságuk is milyen „irodalmi” ; hadra kelt sereggel nászútra menni, ilyet csak 
múlt századi regényekben olvastam.Többen is vannakott feleségek? s hogy élnek? írjon róla, 
ha ugyan ez nem „hadititok” . . .

S az az igazán jó a nőkben, hogy egy hangsúlyban, egy árnyalatban önm agukat adhat
ják, nem kell magyarázkodniok, mint a férfiaknak, sőt, Isten ments, hogy m agyarázók és 
pedánsak legyenek. (Mint például én most.) Persze a legtöbbször férfi ábrázolja őket ilyen
nek, s nem önmaguk. Kell nőiesebb gesztus, mint ezekben az elioti sorokban (A lánytól most 
távozott a kedvese):

Paces about her room again, alone,
She smoothes her hair with automatic hand,
And puts a  record on the gramophone.

(A vers maga is úgy zenél, mint egy céltalanul forgó lemez.) Ismeri Eliotot? Talán Rilke és 
Verlaine mellett, sőt azok ellenére is szeretné.

Küldje el az írásait minél előbb; igazán kíváncsi vagyok reájuk. S írjon, ahogy a fentiek
ben megegyeztünk (vagy nem?): Magáról.

Az urát üdvözli s Magának kezét csókolja híve
H a lá s z  G ábor

Nagynéni levele:
. . .  Férjhez meneteledhez sok szerencsét kívánunk. Úgy én — mint gyermekeim mind

egyike — lelkünk mélyéből óhajtjuk, légy megelégedett, nagyon-nagyon boldog. Hallgassa
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meg a jó Isten a békéért könyörgő imádságainkat, s akkor — úgy hiszem — a Te, a Ti 
boldogságotok is megkétszereződik.

A le x a  néni
Szatmárnémeti, 1944. V. 5.

Főiskolai tanár levele:

, . . megvallom, mégiscsak meglepetés volt számomra a házassági híradás. Tudod, 
olyan más világban élünk ma m ár, és főleg talán mi, hogy nem is jut gondolataink között 
a r ra  hely, hogy új dolgok kezdetében, otthonok építésében hinni tudjunk . . .  Elvetélt, torz, 
gyűlölködő, Isten igazságos haragját joggal kihívó korban élünk, és nagyon sok jót kell 
cselekedni, hogy ezzel a mi m agunk lelki nyugalmát csak valamennyire is megnyerhes
sük — a többi, az irgalom és a  kegyelem aztán Isten dolga. Emberileg bizony kilátástalan a 
Ti próbálkozástok, nemcsak azért, mert az ellenség ágyúinak dörgése csöndes éjtszgkán 
felnallatszik az Ünőkőre, Reményik nagy barátjához, hanem azért is, mert ugyanakkor, 
am ikor kívülről a világ hatalm as erői végső roppantásra készülnek, belül pedig irtózatos 
vér- és könnyáradattal, igazságtalanul ártatlanok halálra kínzásával hívja ki maga ellen 
Isten ítéletét, játssza el a m agyarság és humanizmus nagy örökség-kettősét egy őrült, gyáva, 
vérszomjas minoritás. — Mi, akik  tudjuk, hogy igenis van kollektív felelősség, és hogy az 
Úr megbünteti az atyák vétkét a  fiákban harmadíziglen, bízunk az ígéretben, mely szerint 
a  megbocsátásnak mégis nagyobbá hatalma, a szeretetnek nagyobb az ereje, mint a vak 
gyűlölködésnek . . .

Igaz szeretettel :
Szamosújvár, 1944. május 1. M iklós

Nyomtatvány:
E S K Ü V Ő N K  A L K A L M Á B Ó L  KIFEJEZETT JÓ K ÍV Á N S Á G O K A T  H Á L Á S A N  
K Ö S Z Ö N J Ü K *

A továbbiakban a helyzet a következő : a fiatal katona férj a Muraközben állomá
sozik. A feleség hol Pesten, hol a Muraközben van — itt egészen addig, míg más 
katonafeleségekkel együtt ki nem tiltják a hadműveleti területről. Leveleket váltanak : 
egymással, családjukkal, barátaikkal.

Szerb Antal levele:

Kedves Ágneske,

hogy van? Emlékszik-e még rám? Mi most nem-igen tudunk elmozdulni hazulról, Klári a 
gyerm eket őrzi, én meg Klárit, de nagyon-nagyon kedves lenne, ha eljönne hozzánk, kies 
remetelakunkba, amelyet egyelőre még lakunk. Akárm ikor; a nappal és az éjszaka min
den órájában itthon talál, de mégis inkább a nappal óráit ajánlanám, illedelem szempont
jából is, meg légiveszedelem miatt is.

Kérésemet mindazonáltal ne fogja fel keserű kötelességnek. Kezét csókolja
híve

Budapest, 1944. IV. 18. Szerb  Antal

Figyeljünk a dátumra: a levél egy hónappal a németek bevonulása után íródott.

Fiatal katona férj levele feleségéhez:

. . . Hogy tárgyilagos legyek: becsaptál: most két fogkefém is van otthon s itt egy sem. 
Kérlek, hogy az egyiket feltétlen hozd magaddal . . . Máskülönben jól utaztam, a vonat 
nem is késett, Nagykanizsán vacsorázni is tudtam s itt rendben van minden . . .  A posta 
undorító rapszodikusan érkezik. így alig merek bizakodni abban, hogy ezt a lapot idejében 
megkapod. Az íróasztalomon levő gratuláló iratokat, valamint az ott levő napszemüveget
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is hozd még magaddal s ami legfontosabb, írógéppapírt. . . Gondolkozom azon, hogyne 
vitázzak-e Örleyvel, mert írásban sokkal tisztábbá lehet tenni a gondolatokat. Persze 
várni foglak vasárnap és hétfőn is, de várlak, ha kell, kedden, sőt szerdán. A biciklit Piri 
adja fel címünkre. Csókollak:

Balázs*
Katonafeleség levele férjéhez:

. . .  E percben kaptam leveledet, a vonatról, azt hiszem Áriát és még egy honvéd hozta. 
Tisztára Anyunak köszönhető, hogy sikerült a tranzakció, mert az ő tippje volt, hogy men
jünk ki a vonathoz, hátha megjössz, fgy. Holnap megyek tehát s kedden este nálad leszek. 
Csak kedden várj, ne fáraszd magad hiába. Ügyeidet igyekszem elintézni, ö rley  címe: 
Molnár utca 30. Hívjuk meg. írjunk együtt neki. Mit szólsz hozzá? A keddi viszontlátásig 
csókollak:

Ágnes

A levelekben említett örley István a Magyar Csillagnak, Illyés Gyula folyóiratának 
helyettes szerkesztője volt. 1944 folyamán egyik központja a mentesítő iratoknak, 
lemosott keresztleveleknek (az iratmosást egy gyógyszervegyésznőtől tanulta); Ottlik 
Géza barátja; Cs. Szabó Lászlóval, Kálnoky Lászlóval, Rónay Györggyel és Vas 
Istvánnal volt, akkori tudomásom szerint, kapcsolatban — és igen sokakkal.

*

Régi barátnő levele:
Ágnesem, édes, vagy két-három hete semmit sem tudok rólad . . .  Ez az utolsó pár hét 

valóban felejthetetlen lesz egy életen át. Nem túlzás s nagyzolás, ha ezt írom, 15—20 évet 
öregedtem. Sok-sok tragédiát ilyen közelről látni s átélni nagyon nyomasztó. Csabai rokon
ságomból 6 személy megy a biztos halálba. Gondolj rám, hiszenoly rettentő egyedül vagyok, 
fiatalság és öröm nélkül. . . Vannak percek, mikor azt hiszem, megpattanok vagy eláju
lok. Borbáláékról nem tudok semmit, hogy hová kerültek.

Ugyanattól ugyanannak:
. . .  A vasárnapi bombázás igen komoly méretű volt. Hétfőn végig is kutyagoltam az 

Andrássy sugárúton többek között. A Hitler tértől a Hősökig egyetlen rendesen kinéző 
ház sincsen. A mellékutcákban pedig rengeteg ház pusztult el . . .Jaj, Ágnesem, rettenetes 
pocsék az élet. Nem is annyira az élet, mint egy ilyen fiatalság. írjál gyakrabban és kimerí
tőbben az életetekről. Hacsak egy lapot is, de tudjam, hogy élsz, s még lesz valaki jóbarát a 
jövőben... Borbáláékhoz is felrohantam egyszer titokban, megtudni új címüket. Az új címre 
írtam, de eddig már van vagy tíz napja, még semmi hírt sem kaptam tőlük. Borbálával kap
csolatban azt hallottam, hogy az ilyen esetek már régen nincsenek Magyarországon. Jaj, 
csak viszontlássuk még egymást. Ezért is nagyon örülök, hogy most legutóbb meglátogattuk, 
s ha ne adj Isten úgy történik, az ismeretlen Borbálából is marad nekünk valami. Nem is 
jó ilyesmire gondolni, de lehet-e vajon másra . . . Nagyon késő van, nagyon álmos vagyok, 
nagyon sokszor csókollak:

Panni
Budapest, 1944. VII. 5.

Borbála: közös, gyerekkori barátnő a Baár —Madas leányiskolából; kommunista; 
akkor Mária-Nosztrán ült öt évre elítélve; meghalt Bergen-Belsenben.

*

Egy tábori lap:

Kedves Balázskám, kies Lengyelhon, fenyők, faházak; „harapni friss a levegő". Sajnos, 
bridzspartit eddig még nem tudtunk összehozni, így passzianszot rakok ki. Piri megírta,
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hogy vitorlázni voltatok. Fájó irigység fogott el, mert itt legfeljebb, ha hegyet mászni lehet. 
Máskülönben semmi újság. Jancsi kopasz fejét simogatja, Kossá sisakkal a fején mászkál 
egész nap, én meg célba lövök. —  ö le l barátod:

D e z s ő
Ellenőrizve, 1944. VI. 17.

Szövegmagyarázat: nincs semmi újság: nincsenek bevetésben.
*

Irodalom. Halász Gábor levele:

Budapest, 1944. július 5.
Kedves Ágnes,

levelét teljes egy hónapi késedelemmel vettem kézhez, miután Jászberényt, Monort meg
jártam  munkaszolgálatos minőségben és most Pesten gyarapítóm a Lehel utcai katonai 
rak tá rt (egy mondatba így rem élem  belesűrítettem életrajzom legutóbbi fejezetét. . .).

Bármilyen önzőn hangzik, örülök, hogy most kaptam meg levelét; ebbe a „férfias” 
v ilágba úgy repült be, mint az ewig-weibliche üzenete, az elfelejtett magánéleté. Irodalom, 
női finomságok, a szonettben szerelem — Herz was wünschst du noch mehr?

(Ez utóbbi sorokat már 7-én légiriadó közben írom, egy városligeti híd alatt, ahol mint a 
francia filmeken, meghúzódtunk. S most térjünk vissza az irodalomra.)

(Az ujjlenyomatokat bocsássa meg. Ez is a valóság, a munkánk jegye.)
Ö rülök, hogy kiváló levelezői sorába én is beléphettem; iparkodom majd jól megfelelni 

feladatom nak. Előadásaim tá rgya  irodalom és élet kapcsolata lesz, jó? Példáim az angol 
költők és Maga. Ahogy m ár levelein keresztül ismerkedni tudok egyéniségével . . .

(Szerb Tóni is itt van. S itt van még Sárközi Gyuri •— irodalmi triumvirátus.)
Különben attól nem féltem, hogy nőiessége és ambíciói keresztezni fogják egymást. Miért 

ne lehetne az ambíciója, mindazt, amit érzékenységének, idegzetének és a kicsit óvatos, 
kicsit fölényes női okosságának köszönhet, hasznosítani az irodalomban is. Verseiről első 
benyomásom valami fanyar íz volt; s most, hogy levelét olvasom, látom, hogy csakugyan az 
egyéniségéből mentett át valam it a  költészetbe . . .

(Jó itt a  ligetben, a félórára lopott szabadságban; töményített, sűrű szabadság ez, mert 
hosszú rabság előzte meg. Élni úgy látszik, mégis jó dolog.)

A disszertációját eddig még nem olvastam. Este alig van időnk evésre és tisztálkodásra; 
Shakespeare-em is pihen, amit nagyképűen, de mégis szenvedéllyel magammal hoztam. 
Sorokat időnként kikapok belőle, múltkor is ezt az aktuális Macbeth-mondato.t: „Present 
fears a re  less, than horrible imaginings.”

Falusi élete mindent egybevetve nagyon kedves lehetett. Tulajdonképpen még most is 
ott van s csak látogatóba já r Pestre? Vagy visszajöttek?

(A gépek sehogysem ak arn ak  jönni ; zúgásuk helyett csak a békák kuruttyolnak a város
ligeti tóban. Majdnem falun érzem  magam én is.)

Kedves Ágnes, hírt adhatna m agáról ide is. Címem: Hungária út 140. Polgári leányis
kola. 701 /304 munkásszázad. A leveleket természetesen cenzúrázzák. Iparkodom majd 
békebeli színvonalon m aradni, nehogy csalódjon bennem, bár ez az élet erősen hülyít. 
Kezét csókolja

G ábor
*

Gondoskodó ара levelezőlapja :
Kedves Lányom, ma reggel 8b-k o ra  C épület hirdetőtábláján még nincs kiírás. A portás 

szerint még e héten lesz, ergo szombaton is megnézem. —  Naponta d. e. kétszer is van (már 
vagy tíz napja) riasztás, az em ber alig tudja, sőt nem is tudja elvégezni dolgait. — Tegnap a 
házban összeírták a különbejáratú szobákat. Az Éva szobáját is. —  Mindkettőtöket sokszor 
ölelünk, csókolunk.

éd esap ád ék

Szövegmagyarázat: kiírás a C épületen: a katonafeleség pedagógiai vizsgára készül. 
Ezt — egy bombatámadásnyi megszakítással — le is tette. A szobák összeírása: 
katonai beszállásolást jelent.

$

16



Édes fiam, aggódva olvasom Ágnes leveléből, hogy állandóan rosszul érzed magad és 
nagyon lefogytál. Mindaz, amit rosszullétedről írsz: a gyakori hányinger/bz undor az étel
től, időnkénti hidegrázás és fájdalmak a gyomor mellett a jobb oldalon, azt az impressziót 
keltik bennem — és orvossal is beszéltem róla —, hogy epezavarod lehet, ami megfelelő 
kezelés nélkül igen súlyossá válhatik. Rendkívül aggódom miattad, édes Fiam. Tudom, hogy 
a jelenlegi körülmények között, mindenáron helyt akarsz állni, ismerem kötelességtudáso
dat, ás kitartásod, — de mégis arra  kérlek, hogy kövess el mindent, hogy felengedjenek ki
vizsgálás végett. Hiszen e rre  a célra egy-két hét elég, és ha itt rendbe hoznak, megint be
vonulhatsz és akkor jobban eleget tehetsz kötelességednek. Már akkor, mikor együtt vol
tunk, gyanús volt nekem sárgászöld arcszíned . . . Mindannyiunk nevében ezerszer ölel

Anyu

A pontos orvosi diagnózis amit az anya fiának nyújt, előzménye: egy értesülés. Fia 
baráti körének egy tagjától — akivel az a Márciusi Frontban való közös munká
juk óta kapcsolatban volt — értesítést kapott, hogy a Muraközben, ahol fia kato
náskodik, váratlan támadás készül.

O k o s  a n y a  le v e le :

*
Munkaszolgálatos levelezőlapja:

. . .  Hivatalos úton voltam Bátyiban. Az átszállási várakozást használom ki, hogy neked 
írjak . . .  A hivatalban a beosztásom a régi. Csak a munka sokszorozódott meg. A vállalat 
1200 embert vett fel. Tudod, mi melót jelent ez, amíg a fiókok közt szét nincs osztva. Sok régi 
központi ember is szét lett szórva, alig m aradunk negyvenen régiek, összes jó haverom 
megy, a vezér nem ismer pardont, teljesen meg van vadulva. Én különben itt szándékszom 
hagyni a céget és nyugalomba vonulni, legkésőbb ősszel. De az is lehet, hogy átlépek vala
melyik konkurrens vállalathoz. Már most csábítottak, de még nem volt értelme. — Már 
nagyon rám férne a  nyugdíj. Förtelmesen unom . . . pokolian unom ezt a sok felfuvalko- 
dott, felelőtlen és nevetségesen tehetetlen, tehetségtelen górét.

Sok szeretettel ölel öreg barátod — tudod, hogy milyen öreg?
Péter

Szövegmagyarázat : a hivatal : a munkaszolgálatos alakulat. Nyugalomba menni : meg
szökni. Átlépni konkurrens vállalathoz: átmenni az oroszokhoz.

*

Idős munkaszolgálatos orvos levele gyógyszervegyésznőhöz:
Kedves Piri! — Bizonyára meg fog lepődni azon, hogy levelet kap tőlem: abban a kér

désben akarok beszélni Magával, amit m ár tavaly egyszer futólag megemlítettem. A tuber
kulózis gyógyszerének felkutatásáról szeretnék Magával tanácskozni, s ezért megkérem, 
hogy legyen szíves megírni, hogy volna-e kedve ezzel a kérdéssel foglalkozni? és volna-e 
alkalm a a problémát ki kísérletezni? Ha igenlő választ kapok, akkor megírom tervemet, 
illetve elgondolásom at. . .  — Miért lett ez most hirtelen aktuális s miért éppen Magát ter
helem vele? Aktualitása a magyarországi zsidók sorsával függ össze. Ugyanis az a véle
ményem, hogy a m agyar zsidók közül csak nagyon-nagyon kevés (vagy talán egyetlen 
egy se) fogja túlélni ezt a krízist s én minden percben, alázatos megadással el is vagyok 
készülve a halálra. Mint minden gondolkodó ember, én is sok probléma-megoldást fogok 
magammal a sírba vinni (vagy talán csak a problémák egyéni megoldásának balhitét) — 
de ezt szeretném (márm int a tbc-ügyét) egy higgadt és világosfejű ember kritikájára bízni, 
illetve kezébe adni.

Magához pedig azért fordulok ezzel a kérdéssel, mert jó kritikájú és nagyon képzett 
embernek ismertem meg, azon kevés alkalommal, amikor eddig találkoztunk. — Kezét 
csókolja

Dr. Surányi Ede
Sárvár. M. Kir. Rendőrség Kisegítő Toloncháza

*
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Szemelvények levelekből: . . . nem tudom, mi van a tojással. . .  Fát és konzervet 
akarok beszerezni. Méz most m ár nem lesz? . . . bizony fogytam. Talán nem is csak a 
koszt sokszor nem elegendő adagjai miatt. Hiába, én már a hanyatlás korában va
gyok . . . Ha cukrom lesz, még csinálok lekvárt. . .  A sonka, bárhol vágtam fel, még a 
legközepén is csupa kukac v o lt . . . Lesz gríz, vagy nem lesz gríz ? . . .

* - -

K atonai közellátás. A következő jegyzőkönyv arról szól, hogy hová lett egy kiló hús.

Jegyzőkönyv

Felvétetett Drávaolláron, a 103. nagyfeszültségű drótakadály szakasz irodahelyiségében, 
1944. évi szept. hó 5-én. '

Jelen vannak: Kontsér Kálmán hadapród őrm. és dr. Lengyel Balázs karp. szakasz
vezető.

Alexi Terente tizedes, felvételező tisztes az 1944. szept. 4-én felvételezett hús hiányáról a 
következőket adja elő. — A szakasz napi húsadagja 7,5 kg. A Kis Károly honv. és Tiglics 
Lajos őrvezető által közösen felvételezett szept. 4-iki húst Vida György szakáccsal együtt 
lem érték és megállapították, hogy a húsból egy kilogram hiányzik. Előadja továbbá, hogy 
am ikor a  húst a zsákból kiemelte, egy külön csomagban húst talált, fél kg-tól egy kg-íg 
terjedhető súlyban, melyről Kis Károly honv. azt állította, hogy az az ő magántulajdona. 
A mai napon a hentesnél utána érdeklődve, azt a felvilágosítást kapta, hogy a hentes a 
7,5 kg húst szabályszerűen kiadta és más húst a felvételezők nála nem vásároltak.

Alexi T eren te  f iz .

Demény Imre honv. a felvételező országosjármű hajtója a következőket adja elő. — 
Kis Károly honv-t a Zrínyi laktanya előtt vette fel a kocsira Tiglics Lajos őrv.-vel együtt. 
Csomag náluk nem volt. A húsvételezés céljából a hentes előtt megálltak. Oda Kis Károly 
és Tiglics Lajos bementek. Kijövet Kis Károlynál volt a vételezett hús és Tiglics Lajosnál egy 
kis csom ag, állítása szerint töpörtyű. A vételezett hús hiányáról mást mondani nem tud.

[Demény Im re honv.

Tiglics Lajos őrv. a következőket adja elő: — Tudomása szerint Kis Károlynál 7,5 kg-ra 
vonatkozó húskiadási cédula volt. A hentes elé érve Kis Károllyal együtt oda bement, vásá
rolt 25 dkg töpörtyűt. A vételezett hús állt egy combdarabból, egy oldalas darabból, két 
kisebb d a ra b  húsból és egy velőscsontból. A húst papírral letakarva az ő sátorlapjába 
tették bele. Kis Károly honv-nél, mikor a Zrínyi laktanyánál találkoztak, hús nem volt.

Tiglics Lajos őrv.

Kis Károly honv. a következőket adja elő: — 12/2 pótzlj. gh.-tól megkapta a húskiutalási 
cédulát. A hentes mérését nem ellenőrizte. Hogy milyen darabokból állt a felvételezett 
hús, nem tudja. Amikor a felvételezett húst Drávaolláron Alexi Terente felvételező tisztes
nek átad ta , egy 15 dkg-os d a rab ra  azt mondta, hogy az az övé. Nem említette meg a 
tisztesnek, hogy az is kincstári hús, s hogy az a gondolat vezette, elkéri és kisüti m agának, 
mert kincstári ellátásban egész nap nem volt része. Arra vonatkozólag, hogy miíyert más 
módon csökkentő  hús, nem tud felvilágosítást adni.

Kis Károly honv.

*
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H alász Gábor levele :

Budapest, 1940. (sic!) szept. 13.
Kedves Ágnes,

augusztus eleje óta nincsen válasz a levelemre. Nem tudom, Magán múlott-e, vagy 
külső körülményeken. Mindenesetre adjon hírt, hogy van és mit csinál.

Nem volna kedve egyszer meglátogatni bennünket? Este 8-tól „itthon vagyunk" a  láto
gatóknak. Tóni is örülne.

Kezét csókolja 
G ábor

Szerb Antal és Halász Gábor lapja :

Kedves Ágnes ifiasszony,
ha nem haraxik, a rra  kérjük, ne fáradjon ki hozzánk pénteken, hanem inkább engedje 

meg, hogy mi tegyük Magánál tiszteletünket pénteken 1/2 6 óra tájban.
Kezét csókolja 
T ón i,  G ábor

944 IX. 6.

Ne fáradjon ki hozzánk: ne menjünk ki a Nürnberg utcába, a munkaszolgálatos 
körletbe, ahol legutóbb beszéltünk velük.

*

Katona férj nem postán küldött levele feleségének:
. . . Azt hiszem, leveleimből láthatod, hogy igen hullámzó lelkiállapotban vagyok, hogy 

hajlamom van a rra , hogy összezavarjam a dolgokat. így egyszer azt írtam, hogy napok 
vannak még csak hátra, majd, hogy a helyzet még hónapokig elhúzódhat így. Mindez azért 
van, mert aki süket, az közben sok mindent félreért és hallucinál is. Az újságokat alfától 
ómegáig átolvasom — de nem leszek okosabb. Ha a hírekre figyelek, akkor még rengeteg 
idő van, ha a néha-néha érkező „rém hírekre” , akkor már napok kérdése az egész. Tehát 
állandóan mérlegelem, hogy mi az igazság. Szemtanú szerint Békéscsabát feladtuk s a 
város polgármestere fehér zászlóval fogadta az oroszokat, mire a polgári lakosságnak 
semmi bántódása sem lett. De pl. Békéscsaba eleste nem volt az újságokban . . . Térjünk 
most át a realitásra. A távirat még egy hetet jelent-e? Ha igen, akkor tégy aláírásod után 
egy keresztet. Ha nem, akkor tudasd. Nagyon kell vigyáznunk, hogy eltávozásom után 
érkező írásaidban nehogy célzás legyen a dologra, de a rra  is, hogy gyakran írj azután is 
nekem ide. Úgy gondolom, hogy minden holmimat itt hagyom, csak a biciklit hozom fel, 
mert azzal közlekedem, és megyek a befejező kirándulásra. Ázt én itt előre megtudom, 
hogy fenyeget-e veszély, s persze aszerint cselekszem, de például esős, sáros időben, sokkal 
nehezebb helyzetben vagyok, mert akkor nem lehet biciklizni. Ha van valami, nyugodtan 
táviratozhatsz, persze a szövegre vigyázni. Az indulást jelentse: küldj még to já s t . . .  
Dezső mit szól a tervekhez? Csókollak:

Balázs
*

Katona levele Örley Istvánnak:
. .  . Már régóta készülök írni Neked, mert jórészt Te jelképezed most azt a  másik vilá

got, a szellemi életet, az irodalmat, hajnalig tartó beszélgetéseket, s azt az izgalmat és jóér
zést, amelyet nekem ez a világ megad. Eddig valahogy megvoltam, eleinte írtam is, de 
végül már csak olvastam, s inkább a tervekhez volt erőm, mint a megvalósításhoz . . .  
Ezért is kérlek a rra , hogy mielőbb olvasd el a Neked adott írásomat Virginia Wolfról. 
Tudod, ez is egyik szál, amellyel visszaszövöm magam a polgári életbe, az irodalomba. 
Máskülönben megvagyok. Azt a címet, amit adtál, nem kerestem fel, mert Kanizsából mesz- 
sze kerültem, s terveimben Budapest szerepel . . . Szeretettel köszönt

Balázs

U. i. Címem: 4. sz. helyőrségi kórház, Pécs. Némi epehuruttal és sárgasággal ide utaltak be. 
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A katona nem szökött meg biciklin ; kórházba utalták ; az ostromot Pestén élte át. 
Örley Istvánt az ostrom utolsó napjaiban bombaszilánk érte; az óvóhely eló'tt halt 
meg.

*

Szerb Antal levele;
Kedves Ágnes és Balázs,

nagyon kérném, látogassanak meg még egyszer, holnap, szerdán. Egy egészen új, 
az  eddigieknél sokkal jobb figurárólvan szó. —Klári holnap d. u, 1/2 4 feléfelszalad maguk
hoz, megkérdezni, hogy még itt vagyok-e. Mondják meg, hogy igen. Kézcsók és üdv.

944. XI. 14. T.

Ez volt az utolsó levél, amit Szerb Antaltól kaptam. Az új szökési kombináció sem 
vált be. A körülmények és iratok elő' voltak készítve; nyugatra vitelük eló'tt azonban 
századukat elhagyni nem tudták. Szerb Antal, Halász Gábor, Sárközi György sorsa 
smeretes.

i

Ezzel voltaképpen véget ér a 44-es levélcsomó.

KERÉNYI GRÁCIA

Amikor én e l l e n á l l t a m
„századunk nyomorékjai
hova tüntessük magunkon a birkózás nyomát
eltüntessük-e
letagadjuk-e
vagy fitogtassuk érdemünk bélyegünk-e'”

Ugyan miféle ellenállás volt az, talán legjobb volna egy vállrándítással válaszolni, 
sablonos fordulat szériában gyártott önéletrajzaimban, még arra se jó, hogy a telefon
kérelmemben meghassa a minisztert.

Mi mire jó, ez afféle álcinikus kibúvó, restellkedést leplez, amikor például len
gyelekkel beszélek, akiknél rémségek és hó'siességek halmazától duzzad minden 
családi krónika, végtére szabadon választható a hangnem, lehet elégikus és makab- 
risztikus, romantikus és szkeptikus, és rögtön sok-solc lábjegyzet kell, mert nagyon 
meg kell mindent magyarázni, aszerint, hogy kinek mondom: a lengyeleknek azért, 
mert nálunk minden másképp volt, idehaza meg, a mai fiataloknak, azért, mert nekik 
ez már tankönyv, mit csináljak, hogy érdekelje őket, akarjam, hogy érdekelje őket?

Azt hiszem, mégis csak őket érdekelheti a legjobban. Mert amikor tizennyolc éves 
az ember, akkor minden másmilyen és biztosan sokkal jobban hasonlítottam a min
denkori tizennyolc évesekhez, a lényeges különbségek, az ún. konkrét történeti körül
mények ellenére, mint például mai önmagamhoz. S ha időnként nagyon elmegy a 
témától a kedvem, annak egyik gyökere az egyre súlyosabban igénybevett idegrend
szer tiltakozása az utólagos átélés próbatétele ellen, a másik viszont épp a konfrontá- 
lás egyensúlyzavara: hogy adott, pillanatnyi énem nem találja meg a hozzá és ahhoz a
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hajdanihoz egyformán illő hangvételt. Mindig újra úgy szólalok meg, ahogy annak
idején, hazatérésem után, húszévesen meséltem a betegágyamat körülülőknek, de a 
humornak és pátosznak azt a keverékét, amit akkori, „azonfrissiben” feljegyzéseim is 
rögzítettek, nehezen „veszi be” az intellektuálisabb igény; a másik út a száraz és 
kommentárnélküli historizmus, legjobb, ha összevágom a dokumentumokat, tény- 
montázs vagy collagetechnika, ma ez áll hozzám közelebb. Csakhogy ez a dokumen
tum-montázs is szubjektívre, érzelmesen naivra sikeredik, merthiszen nemcsak 
Kerényi Károly és Altheim professzor levelezése vagy az Eichmann-perről szóló 
tudósítás, a gestapófogságból való kiszabadításom zsákutcái elevenednek fel belőle, 
hanem ott vannak a börtönből kicsempészett leveleim is, meg a gyermeteg verseim, 
azt a tizennyolc éves énemet ma sem tudom, ma sem akarom ráncbaszedni.

Amikor tizennyolcéves az ember, akkor minden sokkal egyszerűbb és egysíkúbb, 
a fogalmak teljes összhangban vannak saját tartalmukkal, jó és rossz, szabadság és 
zsarnokság, függetlenség és elnyomás tisztán és egyértelműen kerülnek egymással 
szembe, s nem ékelődik rés a szándék és a cselekvés, az ok és a következmény közé. S 
különösen „hálás” időszak volt egyértelmű állásfoglalásra a hitlerizmus, hazánk 
nácimegszállásának időszaka : semmihez sem fért kétség, az ördög fekete volt. A hit
lerizmus gyűlölete családomban az alapvető erkölcsi normák közé tartozott, ráadá
sul 1934-ben egy ausztriai nyaralás során magam is átéltem az osztrák polgárháborút, 
a sikerületlen náci puccsot. Nem tudtam, mi fenyeget, ha „rakoncátlankodom”, még 
1944-ben sem tudtam, hogy vannak koncentrációs táborok és gázkamrák; amikor 
június 20-án Bécsből Auschwitzba vitt a négyszemélyes cellákra oszló rab-vonat, s 
a szomszéd cellabeli bécsi fiúktól, akikkel a falon át leveleztünk, megtudtuk, hogy 
Auschwitzba megyünk, csak a lengyel Pomaranz néni — Oàwiçcim ? ! — kezdett jaj- 
veszékelni. Mi Hankával este Lanzendorfban egymás nyakába borultunk, úgy meg
örültünk a hírnek, hogy végre elvisznek bennünket valahova, végétért a vizsgálati 
fogság, megszületett az ítélet, azt hittük: minden jobb, mint a bizonytalanság.

Hanka Sliwinskának azóta sem akadtam nyomára, pedig nagyszerű asszony volt, 
Auschwitzban láttam utoljára. Véresre verve hozták be a Melinda utcai gestapó- 
parancsnokság szuterén „várótermébe” május 25-én, fehér pizsamában volt és 
rögtön kalácsot kezdett osztogatni köztünk. Én épp a második kihallgatásomra vára
koztam akkor, vagy talán a második és a harmadik közt, már pesszimista hangulat
ban bámultam a vadvirágos domboldalt. A délelőtti kihallgatáson kiderült, hogy 
pontos információkat szereztek rólam, tudták, hogy orosz fegyverekre számítottam az 
ellenállási mozgalom megszervezéséhez, s neveket akartak kiszedni belőlem. A kihall
gatás végén elvették az aranyszínű mackómat és megfenyegettek, hogy nem kapom 
vissza, ha nem mondok el szépen mindent. Amikor délután visszahívtak a kihallgató 
szobába, az „én tisztem”, alighanem Faschingnak hívták, már szigorúbbra fordította 
a szót, kiabált velem, a copfomat is meghúzta, csak egy nevet mondjak, egyetlen 
nevet, akkor hazaengednek. Beláttam, hogy a játékos hang nem segít, sírva fakadtam, 
hogy igazán megmondanám, ha tudnék valamit, mert szeretnék hazamenni az anyu
kámhoz. Végül visszakaptam a mackót és visszatérhettem a váróterembe, a börtön
be, majd a koncentrációs táborba.

Engem nem vertek a gestapón és velem volt az aranyszínű mackóm, csak Ausch
witzban vesztettem el. összesen három pofont kaptam tizenhárom hónapos fogságom 
alatt, mind a hármat fogolytársamtól. Hogy magyarázzam ezt meg például a lengye
leknek. Ugyan miféle ellenállás volt az, nem lett volna okosabb, ha leküzdöm a nyílt
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tiltakozás vágyát, mely olyan hamar a spiclik utcájába juttatott ? Amikor április 3-án 
délután nem jelentem meg a Szent Tamás-proszemináriumon és Jánosi páter 
megtudta, hogy „elvittek” , rögtön azt mondta: „Biztosan sokat fecsegett.”

Jánosi páter később százával mentette meg az embereket, az életmentés is egyér
telmű erkölcsi parancs volt, tudták, akik „felnó'tt fejjel, józanul” kockáztatták az 
életüket másokért. Például Huszti professzor, aki 1944. március 20-án, hétfó'n 
reggel e szavakkal kezdte eló'adását a Múzeum körúti IX-es teremben: „Megint egy
szer, m int annyiszor a történelemben, bebizonyosodott, hogy nehéz magyarnak 
lenni. De mivelhogy navigare necesse est, vivere non est necesse — mi is folytatjuk a 
tanítást.”

Nem értettem a politikai gyakorlathoz, idó'sebb és okosabb kolleganőm — a 
Szentkúty-lányok — világosítottak fel, hogy kapcsolatot kell teremteni a „szocik- 
kal” , a latin szemináriumban Juhi (Karátsonyi) Bélával dugtuk össze a fejünket, 
munkahelyemen, az Új Idők Irodalmi RT-nél, főnökömmel, Trencsényi-Waldapfel 
Imrével. Ösztönösen kerestem a  tiltakozás formáit: nemzeti színű kokárdákat csinál
tam és osztogattam a görög szemináriumban, március 25-én (Gyümölcsoltó Boldog- 
asszony ünnepén szüneteltek az előadások, belopóztam az egyetem épületébe, s ujjam
mal telefirkáltam a bepárásodott második emeleti ablakokat: „Le a németekkel.” 
Az m ár némi politikai szimatra vallott, hogy megsemmisítettem az ABIB, az Anti- 
bolsevista Ifjúsági Blokk röpcéduláit. És azután ott volt az a bizonyos beszélgetés, a 
Trefort kert hátsó kapujánál, amit a feljelentőm kihallgatott : egy nagyon meggondo
latlan és nagyon tudatos beszélgetés, melyben eszményekről volt szó és konkrét harc
ról, orosz fegyverekről és a tiltakozás erkölcsi értékéről — s melyet egy naivan 
patetikus frázissal fejeztem be : „H a azzal használok hazámnak, azt se bánom, ha itt 
gurul el a fejem a kövezeten . . . ”

Csak ennyi volt és nem gurult el a fejem, s a gestapónak azért voltam érdekes, mert 
komolyabb diákszervezkedés nyomára akartak jutni, azért faggattak, s küldtek el 
végül, biztonság okáért, Auschwitzba. A családi legendához még az is hozzátartozik, 
hogy április 3-án, nagyhétfőn, szokás szerint a Kerepesi temetőbe készültem, dél
után három kor volt randevúm Skripecz Erikával a Múzeum körút sarkán, a „sárga 
patika” előtt, halála évfordulóján minden évben kimentünk Teleki Pál sírjához. 
Előző este anyám aggódva figyelmeztetett, hogy vigyázzak, nem lesz jó, ha kimegyek, 
hátha elkapnak a németek, „nem akarom, hogy mártír legyen belőled” .

A „németek”, ahogy neveztük őket, a lakásomra mentek ki április 3-án reggel, és 
fegyvert kerestek. Testvérem szentül meg volt róla győződve, hogy félreértésről van 
szó, am it tisztázni lehet, ezért keresett meg, a gestapósokkal együtt, munkahelyemen, 
az Új Idők RT-nél. Amikor Almásyné bejött a szobámba és jelentette: „egy hölgy 
keresi, meg két német katona” , Waldapfel Imre levette bundám hajtókájáról a kokár
dát és eltette emlékbe. Ami engem illet, élveztem a kalandot, mert sejtelmem se volt 
róla, mi lesz a vége, vidáman ültem be a zöld autóba, s csak akkor komorodtam el, 
amikor a Zrínyi utcai Főkapitányság legfölső emeletén az ajtón, amin beléptünk, ez a 
felirat állt: „Rabfelvételi iroda.”

A kétszemélyes cellában a két priccsen öt nő ült, én voltam a hatodik, rajtam kívül 
igazán, sőt sokkal inkább „politikai” csak egy volt közülük, Annus néni, Knurr 
Pálné; újra meg újra összetalálkoztam vele fogságom későbbi állomásain is, Kistar- 
csán, a Pestvidéki Törvényszéken, végül Auschwitzban. Mindvégig megőrizte lelki
erejét és optimizmusát. Az auschwitzi revieren halt meg. Nem voltam mellette.
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Tizenháromhónapos fogságomat 1944. április 3-tól 1945. április 30-ig szoktam 
számítani, akkor szabadított fel a Vörös Hadsereg, Ravensbrückben. Augusztusban 
jöttem haza nagybetegen, testsúlyom 38 kiló volt, lázam 38,8, mellhártyámban 12 dl 
izzadmány, utána egy évig betegeskedtem „komolyan”, és egészen azóta se gyógyul
tam meg — és mégis csak átcsúszott a szövegem a szokott sablonba, úgy látszik, nem 
tudom másképp elmondani, egyszer kialakult és azóta verklizem, mint a gyermek
koromban megtanult verseket vagy imádságot. Mi ez, az anyag ellenállása? Talán 
inkább a tények egyértelműsége, nem lehet rajtuk változtatni, kénytelen vagyok 
megadni magamat a százszor ismételt elbeszélés sodrának. Legyen hát : nagy mérték
ben erős akaratomnak köszönhetem, hogy túléltem, hitemnek, mely nem ismert két
séget, naivitásomnak, mely minden körülmények közt képes volt egy kicsit kívülről 
nézni „életem nagy kalandját” , s kezdettől fogva úgy kísérte szemmel egyedi sorsomat, 
mint ami valamit példáz, amiről egyszer tanúságot kell tennem — ezzel a tanúság
tétellel „használok hazámnak”, ha életben maradásra rendeltettem. Ezt a meggyőző
désemet csak megerősítette a „németek” tilalma: amikor ugyanis Auschwitzból 
„kiszabadultam” (mert szabályszerű Entlassungot kaptam, csak Eichmann nem 
engedett haza, mint később, a jeruzsálemi perben kiderült, s ezért helyeztek át Ravens- 
brückbe), nekem is, akár azoknak a németeknek és lengyeleknek, akiknek lejárt a 
büntetésük és hazamehettek, alá kellett írnom egy nyilatkozatot, miszerint Ausch
witzban jól ment dolgom, jól ettem-ittam, laktam, ruházkodtam, semmiféle gyógyít
hatatlan betegséget nem szereztem, s végül hogy mindarról, amit ott láttam és hallot
tam, soha senkinek nem szólok egy szót sem. Persze rögtön másnap, a wroclawi bör
tönben mesélni kezdtem a cellámbeli német asszonyoknak.

1945. augusztus 22-én érkeztem haza, a kelenföldi pályaudvaron szálltam ki a 
nyitott tehervonatból, fölszálltam egy sárga villamosra, azután egy másikra, a Széli 
Kálmán tértől gyalog indultam tovább; egész idő alatt soha nem kételkedtem abban, 
hogy élnek az enyéim, hogy valahol „van haza még”, csak most, hogy közeledtem 
házunkhoz, kezdett hevesebben dobogni a szívem. Azután a Nyúl utca sarkán a bolt 
előtt a sorban állók közt megpillantottam a testvéremet, Katit. És elrontotta nekem: 
mert tizenhét hónapon át arról ábrándoztam, hogy ha egyszer hazaérek, hátulról 
befogom anyám szemét, úgy kérdem meg, „ki vagyok”. És most a testvérem . . .  
futott velem, előttem a nevemet kiabálva, a lépcsőn, a folyosón . . .

Úgy látszik, még mindig nem írhatom meg, nem jött el az ideje : nem tudom lenye
segetni a szentimentális oldalhajtásokat. Jobb lesz, ha visszatérek az adatok fel
sorolásához: tehát — letartóztattak 1944. április 3-án, első kihallgatás április 
5-ikén, áthelyezés Kistarcsára április 28-án, a Pestvidéki Törvényszékre május 3-án, 
június 14-én vittek ki az országból, gyorsvonat, Keleti pályaudvar, amikor a vonat 
átrobogott a Lajta hídján, úgy éreztem, kicsúszik lábam alól a talaj . . .  már megint 
átcsúsztam az objektív közlés határán, abba kell hagynom, elég.

Auschwitzban Fenyő Lászlót idézgettük . .  . ,  „kebledre hullok, szülővárosom, 
feslő szál lettem varrottasodon . . . ” 1944-ben nem ismertem Radnótit, csak haza
térésem után ismertem és szerettem meg, 1947-ben írtam róla a szakdolgozatomat, 
„fedeztem fel” a költészetét magamnak és a professzoromnak, Horváth Jánosnak. 
Talán egy Radnóti-idézettel kellene befejeznem, de Radnóti bölcs és keserű felnőtt 
volt már akkor, aki tudta, hogy „oly korban élt a földön”, amikor a költő „csak 
máglyára jó, mert az igazra tanú”. Én tizennyolc éves voltam, naiv voltam, és egyszerű 
volt a világ, egyszerű volt a hazafiság és az áldozatvállalás, a zsarnokság és a tilta
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kozás, vagy ha úgy jobban tetszik : ellenállás, mert fekete volt az ördög és én megfogad
tam, hogy ellene mondok az ördögnek . . .

Tudásunk átadhatatlan : amivé azóta érett bennem az akkori tapasztalás ; ezért nem 
tehetek egyebet, csak arról számolhatok be, hogy mit érzett és gondolt az a hajdani, 
tizennyolc éves énem, aki m ögött ott állt, mint minden tizennyolc éves mögött, „az 
angyal a karddal”. Hová lettél, hova levél, ó lelkem ifjúsága.

S I M O N F F Y  A N D R Á S

Az én háborúm
Nem illene emlékeznem a háborúra: négyéves voltam, amikor véget ért. De emlé
keim vannak róla, összefüggések nélküli, éles képek. Bombázásról, menekülésről, 
ausztriai lágerekről. Legtöbb pedig talán azokról, akiktől függtem: a felnőttekről. 
Szerettem volna óriásoknak megismerni őket, akiknek védőszárnyai alá bújhatok, de 
ezek a felnőttek megalázott, félelemmel és bizonytalansággal teli, kis ingóságaikat 
mentő, talán nálam is kiszolgáltatottabb felnőttek voltak. Sokáig nem tudtam meg
fogalmazni, mi volt az a máig visszajáró, máig felháborító legrosszabb, amit a háború
ból — életem első benyomásaként — magammal hoztam. Most már sejtem, hogy az 
akkor, félig szinte még öntudatlanul zsigereimbe épült megalázottságérzet, a termé
szetes közegnek megismert gyanakvás az. A világtörténelem még tiszta igazságérze
tünkben sértett meg bennünket, akkori gyerekeket — ezt nehéz elfelejteni, értelem
mel meghaladni. Egyetlen, természetes létformaként kínálta a háborút, sokunkat 
megfosztott attól, hogy később igazán érzékeljük és átérezzük a békét.

Nekünk amúgy is elég kalandos sorsunk volt. Apám a Magyar Frontba tömörült 
katonai ellenállási mozgalom résztvevője volt. A nyilas hatalomátvétel szétszórta, 
árulás következtében kegyetlenül felszámolhatta a mozgalmat. Apámat is halálra 
ítélték. Sikerült megszöknie, felvette a kapcsolatot a bujkáló Tildy Zoltánnal, majd 
november 13-án reggel a Magyar Front megbízottjaként a Siófok melletti Gamásza 
pusztáról egy lopott német repülőgéppel Moszkvába repült, hogy a szovjet hadveze
téssel — csatlakozva a már kint levő küldöttségek munkájához — az új, demokrati
kus magyar kormány megalakításáról, a fegyverszünetről, illetve a még harcképes 
magyar csapattestek esetleges átállásáról tárgyaljon. December elején a nevezetessé 
vált debreceni vonattal tért vissza Magyarországra, majd a debreceni Ideiglenes 
Nemzetgyűlés után Budapest felszabadítási harcaiban vett részt. Anyámat — a nyila
sok megtorlásától tartva — Moszkvába is magával vitte, engem egyéves húgommal 
együtt leküldött Sopronba, nagyszüleinkhez. December elején érték Sopront az első 
szőnyegbombázások. Úgy hírlett, a németek még jelentős tartalékerőkkel rendelkez
nek, s ezeket arra használják majd fel, hogy a német nyelvterület határain megállítsák 
a frontot. A hír aztán nem bizonyult igaznak, de sokan lehetségesnek tartották, hogy 
csakugyan így lesz, s ha így lesz, Sopronból — lévén Bécs közelében — nem marad 
meg egyetlen épület sem. Februártól kezdve menekült karavánok indultak végeérhe
tetlen sorban nyugat felé, Bajorországba, Hollandiába. Nagyszüleim is útra keltek 
velünk egy zsúfolt teherautó platóján, három zsáknyi ruhával, élelemmel. De húgom 
betegsége, kórházi ápolása miatt le kellett szakadniuk a csoporttól, csak Bischofs-
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hofenig jutottak el velünk. Hányódtunk, éheztünk, betegek voltunk. Bischofshofen 
után Salzburgba kerültünk, innen tovább, ahogy nagyapám elbeszéléseire vissza
emlékezem: Pongauba, Wiener-Neustadtba. Itt egy óvoda épületében szállásoltak el 
minket, ott elhagyott ragálykórházban, amott lóistállóban egy galopp-pálya mellett. 
Ausztria tele volt magyar, szerb, horvát, román, lengyel menekültekkel, kóborló 
gyerekemberek, szökött katonák, nyugatra igyekvő' családok, spekulánsok, felelős
ségre vonás elől menekülők . . .  Senki sem tartozott sehová és senkihez, önmagához 
talán. Senki sem látta, ott kint még csak nem is sejthette a kibontakozás útját, leg
többen azt rebesgették, hogy Magyarország szovjet—amerikai—angol megszállási 
terület lesz, egyenlő három részre osztva. Az osztrákok egyre kevesebb élelmet adtak, 
jegyre. A pénz, ha volt is, nem ért semmit, nem bíztak benne. Kéthetenként kiutasí
tottak bennünket, de semmiféle jármű nem indult haza, a vasútvonalat felrobban
tották, s egyelőre a szovjet hatóságok is halogatták a visszatérési engedélyek kiadását. 
A városkát — már nem tudom, melyiket -  a németek harc nélkül adták fel, akkori 
lágerünk barakkjai között megjelent egy néger katona, ő jelentette a felszabadító 
amerikai hadsereget. Dzsippel hajtott végig a barakktelep utcáin, rövid ujjú inget 
hordott, vigyorgott ránk, rágógumit szórt közénk. Mi, lágergyerekek nevelhetetlen, 
elvadult, agresszív kölykök voltunk, csapatokba verődve csavarogtunk naphosszat a 
barakkok között, kiszökdöstünk a háborús autótemetőbe vagy a lebombázott gyárak 
magas fűvel benőtt udvaraira. Viseltük a magunk háborúját. A magabiztos négert 
sem szerettük: amint tehettük, abroncsra eresztettük dzsippjét. Orosz katonákat 
először csak visszautazásunkkor, Ennsben, az akkori szovjet—amerikai megszállási 
vonalon láttam, de erre nem emlékszem. Úgy tudom, csak egyszerű igazoltatáson 
estünk át.

Mindezt természetesen inkább csak az utólagos elbeszélésekből tudom, saját emlé
keim másfélék: óriásira nőtt apró részletek, jelentős jelentéktelenségek. Mindezt majd 
meg kell írni egyszer, csak legyen elég elfogulatlan és saját emlékeivel szemben is 
kritikus hozzá az ember.

Azt a házat, amiben Sopronban laktunk, lebombázták. Debrecenbe költöztünk. 
Itt nagy udvarunk volt, én voltam benne az egyetlen gyerek. „Itt játszhatsz nyugod
tan”, mondták. Álltam a napsütötte fal mellett — 1945 nyarán —, és nem tudtam mit 
kezdeni magammal. Hiszen szabad volt játszani. Gyanakodtam. A háború négy-öt- 
hat-hétévesei ma dolgoznak már, szakmájuk, diplomájuk van, megnősültek, gyereke
ket nemzenek és szülnek, építkeznek, de nem tudom, igazából nem állunk-e még min
dig legtöbben ott a napsütötte fal mellett, a körülhatárolt udvarra bámulva, bizony
talan érzésekkel az élet, a nagy álmú béke iránt. Átáramlik rajtunk a világ, de nehezen 
ragad magával minket, pedig már kezdjük megtanulni a játékszabályokat is. Akinek 
hivatássá vált gondolkodni, kételkedéssé nemesítette ezt a gyanakvást, akinek nem, 
idő előtt leszámolt — fölösleges lelkizésnek ítélve azokat — ilyen fogalmakkal: 
szerelem, hűség, érzelmi élet, hazaszeretet és így tovább. Sok józan praktikus akad 
közöttünk: berendezik önálló életüket, az elérhető dolgokban gondolkodva. Nem 
akarunk háborút, de nem is tudunk igazán tenni valamit ellene, az elmúlt világhábo
rút is erőviszonyokra, gazdasági okokra vezetjük vissza, nem tudunk kit felelősségre 
vonni érte, a fasizmus is gépezetként jelenik meg képzeletünkben. Megértjük, felfog
juk a történteket, de nincs élményünk róla.

Az iskolában, az ötvenes évek iskolájában pedig a tények eltorzításával, illetve 
elhallgatásával tanítottak sok mindent. Amellett első általánostól kezdve kategori
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zálva voltunk mi magunk is, és hamar megtanultunk ezek szerint a kategóriák szerint 
fekete-fehér ítéleteket alkotni. Megtanultuk a sémákat és a kötelező formulákat, de 
azok, akik csak egy kicsit is odafigyeltek, elég korán megérezték a sémákba gyö
möszölt valóság ellenállását, feltáratlan bonyolultságát. Történelemtanárunk, aki a 
Vörös Hadsereg tíz csapásáról, dicsőséges előrenyomulásáról beszélt, maga is har
colt ez ellen a Vörös Hadsereg ellen. Apám, a fegyveres katonai ellenállás egyik rész
vevője az ötvenes években osztályidegennek számított. (1959-ben még ikszesként 
érettségiztem.) Barátom apja, régi illegális kommunista, börtönben ült. (Ma minisz
terhelyettes.)

Az iskolapadban eltöltött tizenkét év alatt egyetlen egyszer sem hallottam a máso
dik világháborúval kapcsolatban az önkéntes ezredekről, az ellenállási mozgalom
ról, de az itthoni illegális kommunisták felszabadulás utáni szerepéről sem. Az akkori 
iskolapolitika sokat megtett azért (többek között), hogy szovjetellenessé nevelje az 
új nemzedéket: az orosz katona mitikus hősként jelent meg előttünk, szinte bibliai 
alakká vált (és ugyan ki veszi komolyan tíz-tizenkét éves korában a vasárnapi iskolák 
kötelező penzumait?), ha nem készültünk, elég volt beleszőni az akadozó feleletbe 
egy ilyen mondatot a hiányzó adatok és ismeretek helyére: „A dicsőséges szovjet 
Vörös Hadsereg azonban szétzúzta a fasiszták minden aljas mesterkedését, és az úri 
Magyarországit elsöpörve a történelem színpadáról, meghozta a magyar nép számára 
a várva várt szabadságot.” A tanárok már nem mertek elégtelent adni. Jó lenne egy
szer hosszabban elgondolkodni azon, hogy a frázisokkal nevelés mennyit rombolt, 
milyen buktatókba kergette később ezt a generációt. Sokak számára a valaha meg
levő valóságtartalmukat is elvesztették ezek a frázisok, kiürültek, lejáratva azt a tettet, 
történelmi eseményt is, amelynek kifejezésére szolgáltak egykor. Ez az iskolarendszer 
figyelmen kívül hagyta a fiatalok életkori sajátosságait, nem számolt otthonról szer
zett információkkal, s jóllehet új százezreknek adott tanulási lehetőséget, gyakran 
éppen törekvéseinek ellenkezőjét érte el : folytonosságot biztosított annak a megalá- 
zottságérzetnek és gyanakvásnak, amelyet a háború már amúgy is kifejlesztett ben
nünk, gyerekekben. „Kitanultuk” az iskolát — ki-ki a maga módja szerint —, s 
ebből évekig megéltünk.

Húszéves elmúltam már, amikor újra érdekelni kezdett a Második Világháború, 
megpróbáltam részleteiben is megismerni, hogy megfelelő helyre kerüljön minden 
tény és összefüggés. Megértettem, miért kellett Hitlernek megsemmisülnie, eltűnnie 
H orthy Magyarországának, mi volt az itthoni illegális és mi a moszkvai emigráció
ban élő emigráns kommunisták szerepe, hogyan és miért kerültek hatalomra a nyila
sok, kik és miért szerveztek ellenállást és így tovább. Félreértés ne essék: addig is 
tudtam  sok mindent, de a lényeget csak akkor értettem meg igazán. Ez sem lenne fon
tos, ha nem tudnám, hány és hány kortársam van így ezzel, olvasnak, kutatnak, 
hogy megtalálják a választ nyitott kérdéseikre. Információszegények vagyunk. Van, 
aki apja, nagyapja, családja után nyomoz, néha a legkörmönfontabb módszerekkel, 
hogy megértse és elhelyezze önmagát a világban. Más egyszer csak előveszi és felfedezi 
m agának Adyt, József Attilát, Radnótit, mert annak idején olvasókönyveink faliújság
szempontok szerint összeállított szemelvényei erre nem adtak módot. Megint más 
kiutazik a Szovjetunióba, hogy megismerje az orosz népet (vagy kísérletet tegyen 
erre) eredményeivel, hibáival, rokon és eltérő szokásaival együtt, mert amit addig 
hallott, az ellentmondásos, tisztázatlan, nagymamák rémképeiből és az iskolai miti- 
zálásból összeálló kép. Ha ügyesen mozog Moszkva, Leningrád utcáin, ha barátokat
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szerez, talán megjelenik majd előtte az a fáradt, éhes és szomjas, a Dontól idáig 
harcolva érkezett orosz katona, aki annak idején megjelent szülei életének nagy 
pincéjében, és megkérdezte: „Nyemecki nyet?”

Röviden: a fiatal, szocialista érzelmű értelmiség legnagyobb gondjának érzem, 
hogy a háborúba születve, belső harcokkal terhes időszakban, információszegényen, 
torzított és eleve fekete-fehér értékítéleteket tartalmazó (tehát a rádöbbenés élményét 
nem adó) tankönyvekre támaszkodva, szinte végig a sorok között olvasva kellett 
megszerezni azt az alapos műveltséget, amely nélkül — ma már világos — nemcsak e 
nemzedék munkája, hanem egész további életünk sem képzelhető el. Ezért tűnik 
gyakran túl józannak, mérlegelőnek, bizalmatlannak ez az első — éppen a háborúba 
született — új generáció. Nem volt részese nagy történelmi fordulóknak, ötvenhatot 
is kamaszként élte át, de végig nyitva volt a szeme, figyelt. Születése óta bőrén érzi a 
történelem mozdulásait, de információi jórészt érzelmiek. Ezért, hogy írói is más mű
fajokkal — parabolákkal, atmoszféra- és közérzet-novellákkal — kísérleteznek egye
lőre.

Emlékszem a háborúra ? Nem emlékszem ? M ár magam sem tudom. Nem hajtottak 
Voronyezs felé, nem zártak koncentrációs táborokba, nem állítottak falhoz, nem 
estem el tűzharc közben, nem kellett bujkálnom, nem voltam csonttá soványodott 
szökött katona, de mintha mégis részese lennék mindennek. És az utóbbi években 
egy különös, de egyre erősödő érzés lesz úrrá rajtam: az, hogy felelős is vagyok mind
ezért.

UJ FAL U SS Y JÓZSEF

T árgyak  é s  ö s s z e fü g g é s e k
I

A nyolcvanöt éves Lukács György esztétikájáról

Első látásra szokatlan lehet, hogy muzsikus szólal meg egy nagy filozófus, a nyolcvan
öt éves Lukács György köszöntőinek sorában. De semmi sem lehet egyben jellemzőbb 
az esztétikai gondolkozásunkban éppen az ő munkássága nyomán végbement és ma is 
tovább ható érlelődési folyamatra, mint ez a szokatlannak látszó körülmény.

Ki tudná jobban felmérni, átélni a materialista esztétikai hagyomány valóban 
dialektikus kidolgozásának jelentőségét, mint éppen a muzsikus, aki a hozzá leg
közelebb álló művészet jelentésére keres magyarázatot és közben napról napra bele
botlik a zenemagyarázat történelmi és mindennapi korlátoltságaiba.

A materialista kísérletek évszázadról évszázadra éppen a zene esztétikai értelmezé
sén szenvedtek hajótörést. A „tükrözés” elvének az az alkalmazása ugyanis, amely a 
maga körülményei között kielégítő magyarázatot, vagy legalábbis a magyarázat 
kielégítő illúzióját adhatta a valóság irodalmi és képzőművészeti ábrázolásáról, 
hiába kereste az így értelmezett valóságot a zenében, különösen a zenének színpad
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hoz, szöveghez nem rögződő, hangszeres műfajaiban. De ennek így is kellett és így is 
kell lennie mindaddig, amíg csak vulgáris kényelmünk szívesen elfogadja anyagi 
valóság gyanánt annak egyik, tárgyi arculatát. Ez a tárgyi világ két formában jelenik 
meg mindennapi tapasztalatainkban. Vagy közvetlen kézzelfoghatóságában, vagy 
fogalmi jelekké, beszéddé vált formájában. Aki csupán ezt a valóságot kérné számon 
a zenén, az most sem jutna túl a Diderot evidenciáján: „M i a zeneszerző vagy a dal
lam mintája? A szavalás, ha a minta élő és gondolkodó; a zörej akkor, ha a minta 
élettelen.” De ki csodálkoznék azon, hogy ez a valóban szegényes magyarázat éppen a 
zene legsajátosabb tulajdonságai : a dallam, a harmónia, a tonalitás, a szerkesztés, a 
faktúra rejtélyei iránt érdeklődőket nem elégíti ki; hogy magyarázatul ezt az 
„anyagiságot” kevésnek találván, a zenére „nem anyagi” princípiumban keresik a 
magyarázatot, legyen az akár a szubjektív bensőség, akár a kozmosz matematikai 
rendje, a transzcendens idea világ; vagy pedig az „ahol nincs, ott ne keress” böl
csessége alapján, eleve kitagadnak a zenei hangok kombinációiból mindenféle jelen
tést, mindenféle tükrözést.

Ezekkel a történelmi árnyakkal tusakodtam annak idején, amikor megkíséreltem 
a zene jelentésének sajátos logikáját, mozgáselvű magyarázatát felvázolni, és éppen a 
zene legzeneibb sajátosságaira, művészi jelentésükre, materialista magyarázatot ta
lálni. Számomra megvilágosodás volt, amikor kevéssel utóbb még kéziratban olvas
hattam  Lukács György „Die Eigenart des Aesthetischen” című nagy munkájának 
zenei fejezetét, és benne az „unbestimmte Gegenständlichkeit”, a meghatározatlan 
tárgyszerűség kategóriáját, m int a magam — szakmából, zenéből közelítő — kísér
letének egy átfogó esztétikai koncepcióban megfogalmazott foglalatát.

Később örömmel láttam, hogy Lukács György széles horizontú esztétikai gondolko
dása egész marxista esztétikánkra milyen termékenyen hat, mennyire felszabadít, sőt 
kötelez az anyagelvű esztétikának valóban dialektikus végiggondolására, az empirikus 
és verbális tárgyszerűség, az egyoldalú irodalmiság nyűgétől való megszabadítására. 
Ez bátorít fel arra is, hogy most legalább ennek az egy kiragadott, de éppen a marxista 
zeneesztétika számára annyira termékeny gondolatnak, a „meghatározatlan tárgy- 
szerűség” gondolatának egy néhány következményét megpróbáljam továbbgondolni. 
Ez a továbbgondolás itt és most természetesen nem lehet több ötletek, kidolgozandó 
témák felsorolásánál. De talán még így is érzékeltetheti a gondolat termékeny gazdag
ságát.

Új mozzanattal finomítja a „meghatározatlan tárgyszer űség” gondolata mindenek
előtt a  művészetek rendszerezésének lehetőségeit. A klasszikus térbeliség, időbeliség, 
egyidejűség és folyamatosság, vizualitás és auditivitáskat egóriáihoz társítitja azt a 
nézőpontot, hogy a művészetek egyike vagy másika a valóságot annak tárgyi vagy 
nem tárgyi oldala felől közelíti-e meg. így megteremti például a tertium compara- 
tionist a zene és az építészet hagyományos összehasonlításához, az egyiket a meg
határozatlan tárgyiság szukcesszív, a másikat szimultán pólusán helyezve el. Vagy 
megtalálja a zene és a tánc közösét akkor is, ha a tánc nem közvetlenül pantomimikus 
emberábrázolás, hanem éppúgy karakterisztikus gesztusok rendszere, mint ahogy 
karakterisztikus gesztusok organizálódnak a zenében is zenei rendre.

A tárgyak immanens tárgyi jegyeinek elmosódása, ezáltal tárgyi izoláltságuk fel
oldódása előtérbe állítja az anyagi valóság nem kevésbé fontos, a tárgyitól elválaszt
hatatlan arculatát : az összefüggéseket, a viszonyokat. Nem puszta játék a szavakkal, 
ha a meghatározatlan tárgyszerűségből továbblépünk a meghatározott tárgyszerűi
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lenség felé. Ha pedig a terminus negatívumát pozitívummal helyettesítjük, kiderül, 
hogy amennyit veszít a meghatározottság a tárgyiság feloldódásával, annyit nyer 
azáltal, hogy a tárgyi világ összefüggéseinek, viszonylatainak intenzív totalitását 
sokkal finomabban, differenciáltabban érzékeltetheti.

De ha az érzékletes művészi megjelenítés nemcsak a tárgyi világ feloldatlan elemeit, 
maguknak a tárgyaknak a képét szervezheti a közlés közegévé, akkor voltaképpen 
maguk a tárgyak a vizuálisan vagy verbálisán tárgyi ábrázolásokon is kettó's értelem
ben vannak jelen. A figurális festmény megvalósításában a tárgyak már mint a meg
jelenítés eszközei, mint a közlés homogén közegének alkotóelemei is részt vesznek. 
A művészi képen megjelenő tárgy már nem egyszerűen azonos művészi feldolgozás 
előtti önmagával. Annyira nem, hogy a művészi inspiráció külső tárgyi forrása gyak
ran egészen más tárgyi körülmények álruhájában jelenik meg. Arany híres költe
ménye, A walesi bárdok, semmit sem szól Ferenc Józsefről, Magyarországról, a levert 
1848/49-es szabadságharcról, a magyar költőkhöz érkezett sugalmazásokról, de a 
tárgyi jegyei szerint egészen más téma mégis adekvát emberi, társadalmi konstelláció 
mása: a más jellegű tárgyi világ belső, emberi viszonylatai, struktúrája, megegyeznek.

Talán nem lesz merész a következtetés, ha ezek után azt állítjuk, hogy a művészet 
akármelyik arculata felől közelítse is meg, akármilyen közegben közölje is a maga 
valóságát, voltaképpen mindig és minden módon ennek viszonylatait, összefüggéseit 
mintázza, még akkor is, ha ezeket a viszonylatokat tárgyak konstellációjával model
lezi. A modell akkor is híven, sőt annál hívebben érzékeltetheti az összefüggéseket, 
ha a tárgyak immanens tárgyi jegyei megfogyatkoznak, elszigetelő körvonalaik fel
oldódnak, azok a jegyeik uralkodnak el, amelyek viszonylataikat lényegük szerint 
szemléltetik.

Érdekes példája ennek a folyamatnak a hétköznapi nyelv költői nyelvvé formáló
dása, ahol a közlés közege, a beszéd, igyekszik levetni, feloldani merev tárgyi-verbá
lis kötelékeit, és a bemutatott valóság dinamizmusát, a fogalmakban jelzett tárgyak 
összefüggéseit igyekszik mimétikusan érzékeltetni. Petőfi A Tisza című költeményé
nek első szakaszában ugyanolyan hosszadalmasan, nyelvi „largo”-formákkal, az 
időtlenség érzékeltetésével ír le, mint ahogy — hasonló struktúrájú természeti idill- 
ben — Beethoven a VI. szimfónia 2. tételében lassan, hosszadalmasan, sok idő alatt 
kevés zenei történéssel érzékelteti a meditáló patakparti hangulatot. Mindezek meg
értése az esztétikai igényű irodalomtanítás kulcsa lehet.

Az is esztétikai közhely, hogy a művészet világa emberi világ, elsajátított világ 
képét mutatja, tehát művészi képen a tárgyak viszonyai is emberi viszonylatok kris
tályosodási tengelyei mentén helyezkednek el. Mint ahogy a tárgyak a művészi alko
tásban, inkább immanens vagy inkább koherens módon meghatározva, de valójában 
viszonyaik összességeként jelennek meg, az embernek magának sem kell egyedi, 
testi-tárgyi alakban megjelennie a művészi alkotásban ahhoz, hogy „tipikus” lehes
sen. Hiszen társadalmi viszonylatai, cselekvésmódja, gesztusai az igazán jellemzőek 
rá. A színészi alakításban sem a bemutatott alak tárgyi azonossága a meghatározó. 
Ha így volna, Napóleont csak Napóleon, III. Henriket csak III. Henrik játszhatná el. 
De ha bárki más — akár egy bábfigura is (Állami Bábszínházunk remek, lényegre 
redukált figuráira hivatkozom !) — úgy tehet, mint ez vagy az, X vagy Y, már nem is 
a személy immanens, esetleges meghatározói, hanem tettei, gondolatai fontosak egy 
bizonyos konstellációban. De ezeket a konstellációkat, ezt a cselekvésdinamizmust 
miért ne érzékeltethetné akár a zene közege, látszólag testetlen, tárgyatlan dina-
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mizmusával! Ennyit utalásul a zene és a tipikus kategóriája, a zene és a mimézis 
kapcsolata körül még mindig felbukkanó vitákhoz. V. .

Nagyon jellemző és szükségszerű, hogy az a Lukács György, aki esztétikája közép
pontjába a katarzis kategóriáját állította, ontológiájának központi mozzanataként 
éppen az ember társadalmi ontológiájának vagy másképpen: ontológia és gnoszeo- 
lógia csomópontjának, dialektikus fókuszának kifejtését tartotta fontosnak egy 
nemzetközi kongresszus előtt (Magyar Filozófiai Szemle, 1969. 5. sz.). Az elsajátítás
nak ez a kohója, ahol a természeti valóság viszonylatai társadalmi, emberi viszony
latokká gyúródnak, e viszonylatok átélése, élményformája a valóság érzelmi-erkölcsi 
vetületévé szűrődik, ahol az átélő felismerés, a katharzis, a világ és az ember átfor
málásának válik hajtóerejévé: ez áll a művész és az esztéta érdeklődésének gyújtó
pontjában.

De ebből tekint ki az „embertelen” valóságba a tudós is. A tudomány ugyanis 
abból igyekszik megtudni, hogy milyen ez a világ számunkra, hogy azt kutatja: 
milyen nélkülünk; a művész meg abból szeretné megtudni, hogy milyen nélkülünk, 
hogy azt mutatja: milyen számunkra. Kettejük szüntelen kölcsönhatása, érintke
zése szükségszerűen teremt a művészetben is új meg új műfajokat. Új tudományos 
világkép új emberi viszonylatokat, új társadalmat, új élményeket, új erkölcsiséget 
alakít ki. Ezek adekvát művészi megjelenítésének szüksége a művészet antropocent
rikus világát mind jobban távolítja az „emberszerűség” szűkén antropomorf, tárgyi
verbális szemléletétől és megjelenítésétől. A technika is sokat átvesz a művészetek ko
rábbi, tárgyi közlő funkciójából. A meghatározatlan tárgyszerűség a művészetben 
mindinkább a meghatározott tárgyszerűtlenség mozzanatát emeli majd ki, még ha 
éppen magukat a tárgyakat teszi is „tárgyszerűtlenné” , mind több oldalú új viszony
lataik bemutatása érdekében. De éppen ezzel tehet egyre szélesebb, egyre bonyolul
tabb világot igazán antropocentrikussá.

Lukács György csak ezzel az egy termékeny gondolatával, a zene és hozzá hasonló 
művészetek sajátosságának meghatározásával is messze előremutató vademecumot 
ad kezünkbe a művészet korszerű megértéséhez.

V É R T E S  G Y Ö R G Y

Goldman G yörgy*
(1904—1945)

A felszabadulás utáni hetekben-hónapokban 
még reméltük, hogy hazaérkezik. Budapest 
romokban hevert, az újjáépítési kormánybiz
tosságon a főváros új tervem dolgoztak, és né- 
hányan, elvtársak-barátok a megmaradt s az 
új terekre Goldman György monumentális 
szobrait képzeltük már. Könnyebben dolgoz
hat ezentúl — mondogattuk lelkesen és boldo
gan, emlékezetünkben a fojtogató múlttal,

szívünkben a bontakozó jövendővel, s vártuk, 
egyre vártuk vissza.

Sajnos, Goldman György nem érkezett haza 
a felszabadult országba. A Szabad Nép 1945. 
június 13-án gyászkeretben jelentette be, hogy a 
derék harcos, a kitűnő művész nevével növe
kedett a kommunista párt vértanúinak névsora. 
A fasiszta barbárság áldozata lett Goldtjian 
György is, a magyar kommunisták egyik,lçg-

* Halála 25-ik évfordulóján a Fészekben megtartott emlékezés.
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kiválóbb harcosa, a két világháború közötti 
magyar szobrászat egyik legnagyobb remény
sége, a szocialista-realista szobrászat egyik 
úttörője hazánkban.

Sirja ismeretlen. A fasisztaellenes magyar 
szabadságharcost 1942-ben a királyi honvéd
vezérkar főnőkének különbírósága életfogy
tiglani fegyházra ítélte, és 1944. október 22-ért a 
Margit körúti katonai fogház rabját számtalan 
elvtársával együtt a nyilas fasiszták kiszolgáltat
ták a német fasisztáknak, akik a foglyokat a 
Vörös Hadsereg diadalmas előrenyomulása elől 
a hitleri Németországba hurcolták, a halál
táborokba.

A felszabadulást nem érhette meg Goldman 
György. 1945 áprilisában fiatalon, 40 éves 
korában pusztult el a dachaui megsemmisítő 
táborban. 28 éves volt, amikor a munkásmoz
galomhoz csatlakozott: rövid életének 12 esz
tendejét mint a Kommunisták Magyarországi 
Pártja harcosa Magyarország szocialista át
alakításáért áldozta. Komolyságával, szelídsé
gével, derűs optimizmusával azonnal megnyerte 
az embereket. Nagyon szerette mindenki, akivel 
kapcsolatba került.

Vecsésen, 1904. december 24-én született. 
Érzéke a szobrászathoz egészen fiatal korában 
kezdett kibontakozni. A középiskolában rajz
tanára délutáni különórákon néhányukat min
tázni tanitgatta és szobrászi adottságai ekkor 
már jelentkeztek. 1923-ban érettségizett. Nyug
díjas MÁV-felügyelő édesapja tisztviselőnek 
szánta, Goldman azonban már tudta, hogy 
szobrászművész akar lenni, és makacsul kitar
tott elhatározása mellett. Beállt egy épület- 
diszitő műhelybe, el akarta sajátítani a mester
ségbeli dolgokat. Megtanulta a darabforma ké
szítését, az öntést, és segédbizonyítványt is 
kapott.

1924-ben felvették a Képzőművészeti Fő
iskolára, ahol Kisfaludi Strobl Zsigmond tanít
ványaként kezdte művészi pályáját. Főiskolai 
előmenetele terén általában jeles eredményt mu
tatott fel. Fiú-fej szobrával már 1926 márciusá
ban szerepelt a Képzőművészek Üj Társasága 
(a KÚT) III. nagy kiállításán, amelyen képvi
selve volt minden törekvés, amely odébb van a 
naturalizmus és impresszionizmus által követelt 
művészi kívánalmaknál és a természetnek a 
művész interpretálásából fakadó megoldása 
felé hajlott.

A sikerek ellenére a Horthy-fasizmus művé
szetellenes légköre Goldman fejlődését sem biz
tosította, ezért 1926 őszén bejelentette a főis
kolán, hogy külföldi tanulmányútra szándéko
zik menni, és szülei támogatásával Párizsba 
utazott.

Párizs kiérlelte Goldman bontakozó tehet
ségét. Látóköre kitágult, dolgozott, tanult. A 
két párizsi év alatt kőbe faragta a Tanulmány- 
fej-et, amely már kiforrott realista alkotás, és 
csak anyagszerű hátterében érződik a francia 
művészet rodini hatása.

Párizsban készült az Önportré is, amely a 
pőrére vetkezett embert juttatja kifejezésre, és 
általános nagy formára törekvést, időtlen igaz
ság keresését tükrözi. Az ember nem múlékony 
részét kereste Goldman ebben az időben, mint 
a görögök. Hatott rá az egyiptomi szobrászat 
is, amely akkoriban vált divatossá, különösen 
Franciaországban. Lelkesedése ellenére mégsem 
válik az egyiptomi szobrászat utánzójává, mint 
sok kortársa. Az emberi humánumot fejezi ki 
Goldman ebben a munkájában is, gyengéd em
beri ábrázolásban, gyöngédségével, egyszerű
ségével.

Az önportré a párizsi Grand Palais-ban 
rendezett nemzetközi kiállításon is szerepelt, 
és dicséretben részesült. A siker eredményeként 
Kisfaludi Strobl 1928 tavaszán hazahívta Gold- 
mant, és az Epreskertben műtermet kapott. Ek
kor mintázta a zalai parasztlányt ábrázoló Női 
fej-et, Kornis Dezső arcmásá-t, és Trauner 
portréjá-t, valamint a Női portré-t. Ezek a 
portrék arról is vallanak, hogy ami Goldman 
számára Párizsban még csak általános emberi 
valóság volt: a hazai környezetben megsze- 
mélyesedett. Goldman magabiztosan túljutott 
a kozmopolita hatásokon.

Több önállóságra, nagyobb szabadságra vá
gyódva, 1929 tavaszán Goldman kimaradt a 
főiskoláról. Máról holnapra otthagyta epres
kerti műtermét, és ismét szülei segítségével az 
Ipoly utcában, egy fémgyűjtő telepen bérelt kis 
helyiségben saját műtermet rendezett be. Itt 
készült életnagyságban mintázott műve: a 
Munkás. Fiatal, erős, munkanélküli pajtását 
kérte fel modellre. Az embert kereste mintázás 
közben, és szembe találta magát a szociális 
problémákkal. A kapitalizmus átmeneti, vi
szonylagos stabilizációja megrendülésével Ma
gyarországon is válságba jutott az ipar, és egyre 
hevesebb támadás indult meg a dolgozók amúgy 
is alacsony életszínvonala ellen, legsúlyosab
ban sújtva a munkanélkülieket. A Munkás a 
történelem porondján megjelent osztály dü
börgő erejét is képviseli. Goldman a cselekvés 
pillanatában örökíti meg, amikor még latolgat 
a kemény markolású folyamatban. A munkás
ruha rongyos nadrágja, a láb, a cipő csak kel
lékek Goldmannál, szobrászi eszközök, így kap 
hangsúlyt a kezek leszorítottsága és az értelmes 
fej. Goldman az erőt bontja ki az anyagból, 
az életszerűséget öntudattal gazdagítva. Nem
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stilizál, az anyag adta játékosságot mellőzi, 
tömörségre törekszik, figyelmeztetővé válik. 
Tényeket tár fel ez a szobor, és hitvallás a 
fasiszta „római iskola” lélektelen lekerekítései- 
vel szemben.

A magyar művészetkritika egyre fokozot
tabban figyel fel ebben az időben Goldman 
Györgyre. Elek Artur, Mihályfi Ernő, Ybl Ernő 
szemmel tartották, és elismerően nyilatkoztak 
alkotásairól. Észrevették, mert „nemcsak köny- 
nyedén bánik az anyaggal, hanem plasztikai 
erejével is meggondolásra késztet” , és megálla
pították portréiról: „ritka finom szobrászat”. 
„Goldman a legfiatalabb szobrásznemzedék 
ama csoportjához tartozik, akik finoman le
egyszerűsítik és átstilizálják a természetet, és 
némi ünnepélyességet szeretnek alkotásaikba 
önteni. Sok üde naivitás van szobraiban, ame
lyek alkalmasint egy figyelemre méltó szobrász
tehetség kibontakozását tükrözik” — írta 
Goldmanról Farkas Zoltán a Nyugatban.

Sokat ígérő, tehetséges szobrásznak ismer
tük már Goldman Györgyöt, amikor 1932 kö
rül bekapcsolódott a munkásmozgalomba.

Az élet és a valóság szeretete vezette el új 
nagy felismeréshez. Goldman György a való
ságot áhította: szemben állt a naturalizmussal, 
és elkülönült a proletkultos, merev, statikus 
osztálysajátságoktól át nem hatott formaliz
musoktól. A már kibontakozott realista mun
kássága elért eredményei azonban nem elégí
tették ki. A marxizmus tanulmányozásának ha
tására, az élet és a társadalom végső következ
tetéseit levonva, polgári múltjának bátran 
hátat fordítva — a munkásmozgalomhoz fejlő
dött, a munkásmozgalom bátor harcosa lett, 
művészetével és politikai helytállásával egy
aránt.

A Munkás-szobrának modellje révén Gold
man 1928-ban belépett a Munkás Testedző 
Egyesületbe, ahová birkózni jártak. Ott kerin
gett a munkásmozgalom perifériáján, amíg 
dr. Madzsar Józseffel összeköttetésbe nem ke
rült. Madzsar József volt a szociáldemokrata 
párt baloldali ellenzékének vezetője, és az ille
gális kommunista párt legális frontjának nagy 
tekintélyű látható feje. 1932 nyarán Yilt Tibor 
Vasvári Pál utcai műtermében Madzsar szemi
náriumi előadásokat tartott haladó értelmisé
gieknek, főleg fiatal művészeknek. Közbejött 
azonban Madzsar letartóztatása, és a gazdátla
nul maradt szemináriumot az illegális kom
munista párt rám bízta. Goldman György 
egyik legaktívabb tagja lett érmék a szeminá
riumnak.

Nem öncélú vitáktól volt hangos a Vasvári 
Pál utcai műterem. Olyan művészek verődtek
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itt össze, akik nem pillanatnyi felbuzdulásból 
kacérkodtak a marxizmussal, hanem érett meg
fontolással, komolyan közeledtek a mozgalom
hoz. Akinél nem így volt — lemorzsolódott.

A vitákhoz nagy segítséget jelentett Lukács 
Györgynek „Tendencia vagy pártosság” című 
tanulmánya, amely a berlini Linkskurve című 
folyóiratban jelent meg. A külsőséges, az álta
lános világnézeti tételeket csak illusztráló 
irodalom és művészet ebben az időben ural
kodó volt a munkásmozgalomban. Lukács 
György elkülönítette egymástól a két fogalmat. 
Lukács György nyilvánvalóvá tette, hogy a 
valóságot csak a valóságból kiindulva lehet 
helyesen megközelíteni, erre pedig csak a dia
lektikusán gondolkodó, pártos művész képes. 
A tanulmány azt bizonyította, hogy aki a való
ságot helyesen, dialektikusán akarja ábrázolni, 
nem támaszthat „külső” követelményeket való
ságábrázolásával szemben, mert maga a való
ság alakítása tartalmazza ama követelmények 
sorát, amelyek az osztályharcból konkrétan és 
szociálisan nőnek ki. E követelmények az 
objektív valóság integráns mozzanatai, belőle 
születnek és visszahatnak rá . . .  Az objektív 
valósággal nem kell és nem is lehet semmiféle 
„tendenciát” mint „követelményt” szembeállí
tani, mert a követelmények, amelyeket az író 
vagy a művész képvisel, integráns részei magá
nak a valóság önmagában való mozgásának . . .

A Lukács-tanulmány alapos feldolgozása, a 
harcos viták és tanulságai, a leninizmus alap
elveivel való egyre behatóbb megismerkedés 
eredményeként alakult ki a művész-szeminá
riumból az első kommunista művész-pártszerv 
Magyarországon. Goldman György ettől az 
időtől kezdve tagja lett a Kommunisták Ma
gyarországi Pártjának.

A kommunistaművész-sejtben — amelynek 
Bán Béla, Fenyő A. Endre, Goldman János, 
Goldman György, Major Máté, Sugár Andor, 
Vértes György, majd Berda Ernő, Fekete Nagy 
Béla, Háy Károly László és Mészáros László 
voltak tagjai — pártszerű keretben folyt a 
munka. A kommunista sejt művésztagjai mű
vészi tudásukat is a párt szolgálatába állították, 
az egyre élesedő osztályharcban a képzőmű
vészet eszközeivel gazdagították a munkás- 
mozgalom fegyvertárát.

Goldman nagy lelkesedéssel vett részt egy 
illegális részleg munkájában is, amely művészi 
fotomontázsokat, fénykép-kisplakátokat készí
tett ezrével, a kommunisták harcát támogatva, 
a dolgozó nép érdekeit szolgálva.

Az illegális keret rövidesen szűknek bizo
nyult. A kommunista művészek nem elégedhet
tek meg a csak illegális munkával: művésze-
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tűkkel szélesebb hatást kívántak elérni, és 
ezért 1934 januárjában — a müvészsejt kezde
ményezésére és aktív közreműködésével—meg
alakult a Szocialista Képzőművészek Csoport
ja. A fedőszerv jellegű, a szociáldemokrata párt 
által hivatalosan is elismert művészcsoportnak 
Goldman György egyik alapítója, mindvégig 
legaktívabb harcosa, végül vezetője.

A Szocialista Képzőművészek Csoportja 
— amelyet a kommunista mag, a frakció, a 
müvészsejt irányított — kísérletet tett a haladó 
művészek nemzeti, fasisztaellenes egység
frontba tömörítésére, a munkásság és a művé
szek közti szakadék megszüntetésére, és — ha
zánkban első ízben történt ez — a szocialista 
realista művészetet tűzte ki célként maga elé.

Goldman György egyik főszereplője a Szo
cialista Képzőművészek Csoportja történeté
nek. Goldman György — Mészáros László 
mellett — a legkiforrottabb művésze a csoport
nak. Goldman György a Szocialista Képzőmű
vészek Csoportjának megalakulásától a fasisz
taellenes magyar függetlenségi harcok folya
mán 1942 tavaszán történt letartóztatásáig a 
szocialista realista művészet kialakításáért har
colt. Nem a valóság felszínét nézte csak, nem 
mozdulatlanul, megváltoztathatatlanul érzé
kelte a valóságot, hanem összefüggéseivel, 
alakulásával együtt, hogy a teljes valóságot tük
rözhesse, és a fejlődés irányába hasson. Nem 
vonhatta ki magát a korában érvényesülő for
makereső megnyilvánulások hatása alól. Soha 
sem válik azonban öncélúvá Goldmannál a 
forma: müveiben mindig az eszmei mondani
való az elsődleges, a kifejezés formáinak meg
határozója és kifejeződési formái vissza is hat
nak az eszmei tartalom tömör, monumentális 
érvényesüléséhez.

A Könyöklő munkás szobra az elszántság, 
keménység, az erő tudatát, a csak láncait el
veszíthető proletariátus erőtől duzzadó készülő
dését tükrözi. A leegyszerűsítés, a keményebb 
formák, a szögletes vonalvezetés (mialatt a test 
mintázását juttatja érvényre) a monumentali
tást fokozza.

Két éven át (1935—1936) azzal volt elfog
lalva Goldman, hogy a Könyöklő munkás-t 
szabadtérre szánt alkotássá fejlessze. Anyagi 
gondok és az ebből is származó technikai nehéz
ségek következtében nem valósíthatta meg ter
vét. Mialatt újból és újból hozzákezd e nagy 
munkához, ha szabadideje volt, elővette régeb
bi munkáit, javítgatott rajtuk, türelmesen elbaj
lódott látszólag apróságokkal. Műtermében 
kemencét állított fel, hogy kisplasztikáit és port
réit házilag égethesse. Ebben a korszakban fe
jezte be az Édesapám és az Édesanyám szobrait.

Hosszabb ideig súlyos szembetegség is gá
tolta a munkában. Egészségi állapotára való 
tekintettel 1936 őszén alápincézetlen műtermét 
fel kellett cserélnie a Kálmán utcában, az V. 
emeleten bérelt műteremmel. Nehezen hatá
rozta el magát Goldman erre a változásra, 
mert ezzel le kellett mondania a nagyobb mére
tű munkák lehetőségeiről, de azt remélte, hogy 
csak egyelőre kell lemondani monumentális 
álmairól.

Már az új műteremben fejezte be cseresz
nyefából faragott Horthy-rendőr figuráját, 
melyet nagy gonddal terakottából is elkészí
tett.

A Horthy-rendőr-ben a magyar fasiszta 
diktatúra kis végrehajtóközegét ragadta meg, 
egyéniesítve, de gondosan feltárva a rendszer 
lényegét is. A figura kifejezi a parasztlegényt, 
akit beidomítottak a burzsoá állam őrzőjévé. 
Szatíra ez a hústömeg: ijesztő, de nem félelem
gerjesztő mégsem. Goldman nem gúnyolja, 
csak lenézi: leleplezi. A kis fej a trabális testen 
kifejezi a groteszkséget. Ellentétben a Könyöklő 
munkás monumentalitást teremtő elnagyolásai- 
val, e kis zömök figurában Goldman a részlete
ket is érzékelteti: a test formáit, a térdhajláso- 
kat, mindenütt kihozva a hájtömeg puhaságát. 
A nép szemével látja és láttatja a Horthy-rend- 
szer gyűlölt, a mindennapi életben minduntalan 
felbukkanó népellenes szimbólumot. A szocia
lista realizmus optimizmusa hatja át ezt a szob
rot. Goldman mindig derűs egyéniségén át 
tükrözi a valóságot, a forradalom legyőzhetet
lenségének biztos tudatával kemény Ítéletét is 
fejez ki.

Miután az uralkodó osztály művészetpoli
tikája Goldman számára munkalehetőségét 
nem biztosított, csak számos portré jelzi féjlő- 
désének állandó felfelé ívelő útját (Lendvai 
Márta portréja, Erzsi, Bottyánszky Margit 
portréja).

Házbérgondok — és mert 1938 karácsonyán 
eleget akart tenni a Vörös Segély felhívásának, 
hogy a politikai elítéltek és a hozzátartozóik 
helyzetén ő is könnyíthessen — késztették a 
Fésülködő nő szobrának elkészítésére. Azért 
mintázta, hogy pénzhez jusson, de megalkuvás 
nélkül, megható egyszerűséggel bontotta ki az 
anyagból a női test szépségét is.

Sokat rajzolt modell után, mialatt ezen a 
művén dolgozott. További munkáihoz is állan
dóan készített rajzvázlatokat. A rajzot tekin
tette művészi továbbfejlődése biztosítékának.

Az Elemisták című, egy jubiláló pedagógus 
ünnepére rendelésre készült plakettjén kívül a 
40-es években készült a Mosakodó nő. Látszó
lag a formai probléma az elsődleges ebben a
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művében. Úgy vélhetnénk, hogy csak a mozdu- 
latmotívum ragadta meg Goldmant. Azonban 
mialatt ezen a művén dolgozott, az a feladat 
érlelődött benne, amelynek megvalósítására 
már nem kerülhetett sor. Illetve mégis sor került 
— a legsajátosabb körülmények között.

Ugyanis 1936 őszétől 1942-ig az újjászerve
zett illegális kommunista párt vezetői közé 
tartozott Goldman György. Mint a budapesti 
területi bizottság tagját 1942 tavaszán Schőn- 
herz Zoltán, Rózsa Ferenc és sok száz harcos 
hazafival együtt elfogták a csendőrnyomozók. 
Hetekig kínozták, hogy vallomásra kénysze
rítsék, de nem árulta el a magyar függetlenségi 
szabadságharcban részt vett antifasiszta társait.

A Schőnherz Zoltán és 14 társa elleni perben 
Goldman volt a negyedrendű vádlott. A kato
nai ügyész büntetőindítványa azzal vádolta 
őket, hogy a független szabad és demokratikus 
Magyarország jelszavával és ennek követelésé
vel olyan mozgalmat kezdeményeztek, amely 
Magyarországot a német befolyástól függetle
nítse, és az országot a szovjetellenes háborúból 
kivonja.

A kommunista vádlottak azzal védekeztek, 
hogy nemzeti mozgalomban vettek részt, amely 
az egész magyar nép érdekét szolgálta. A tanú
ként megidézett Bajcsy-Zsilinszky Endre meg
erősítette álláspontjukat. Arra a kérdésre, 
vajon a kommunisták által kezdeményezett 
fasisztaellenes függetlenségi mozgalom az egész 
nemzet érdekét szolgálta-e, Bajcsy-Zsilinszky 
Endre képviselő — országgyűlési felszólalásaira 
hivatkozott, amelyekben a kormány politikáját 
bírálta, és hangsúlyozta, hogy a kormány kül
politikája pusztulásba viszi a nemzetet, rámu
tatott arra, hogy magas funkciókban, az ország 
vezetőhelyein akadnak olyanok, akiket mint 
hazaárulókat kellene ültetni a vádlottak padjá
ra, és határozottan kifejezte azt a véleményét a 
hadbíróság előtt, hogy a kommunisták a nem
zeti összefogás érdekében dolgoztak.

Ilyen tanúvallomás ellenére ítélték halálra és 
végezték ki Schőnherz Zoltánt, Goldman Györ
gyöt és társait pedig életfogytiglani fegyházra 
ítélték.

A szegedi Csillag-börtön katonai osztályán 
az életfogytiglan elítélt fegyenc „lopott” egy 
tüzifatuskót, és elvtárs-rabtársai segítségével 
zárkájába csempészte, ahol a rendelkezésre álló 
levágott hegyű, lötyögő nyelű „budli”-bicská- 
val és használt rozsdás szögekből készített szer
számával kifaragta — ahogyan Goldman már 
ekkor, 1943-ban elnevezte — a Felszabadulás 
szobrát.

Meztelen női alakot ábrázolt ez az arasznyi 
szobor, kissé feszülő karokkal, bilincsláncait

tépve szét. Amikor Szegedről visszaszállították 
Goldmant a Margit körúti fogházba, rabtársá
nak, elvtárs-barátjának ajándékozta e féltve 
őrzött művét. A szobrot sikerült a fegyházból 
kicsempészni, és kegyelettel őrizték Budapest 
ostroma viszontagságai között. A felszabadulás 
után egy kiállítás alkalmából kölcsönkérték, és 
ekkor könnyelmű módon elkallódott. Remél
hető, hogy valahonnét még előbukkan Gold
man életművének ez az egyik legértékesebb al
kotása.

Szerencsére előkerültek az 1940—41-es évek
ből származó Goldman-rajzok, amelyek között 
már vázlatok szerepelnek a Felszabadulás kom
pozíciójához, és betekintést nyújtanak a művé
szi alkotás érlelő folyamatába is. Goldman 
1941-ben még megbilincselt kezű női akt váz
latán dolgozott, a börtönben készült Felsza
badulás szimbóluma már széttépte ezeket a 
láncokat. . .

Sajnos Goldman alkotásai közül eltűnt a 
Marx-fej is, amely 1940-ben a szocialista képző
művészeknek a pesterzsébeti munkásotthonban 
rendezett kiállításán szerepelt először a nyilvá
nosság előtt. „A falon emberfej függ, ismerős 
vonások, a minden szocialista által szeretett 
nagy tanító és örökké élő óriás feje. Magas 
homloka mögött gondolatok izzanak. Egy
szerre alkotott, hódolt és harcolt az, aki ezt az 
arcot kifaragta” — írta Kovái Lőrinc Goldman 
e szobráról annak idején a Népszavában.

A nyilasok zúzták darabokra Goldman egyik 
legmonumentálisabb alkotását, a Munkásleány 
síremléké-t. 1934 őszén a Vörös Segély kérte fel 
Goldmant, hogy Bagi Hona — a tragikus 
körülmények között, detektívek elől mene
külve, közlekedési baleset áldozata lett csepeli 
elvtársnő ■— sírjára emléktáblát készítsen. 
Goldman rövid napok alatt másfélszeres ember
nagyságban műkőből készített síremléket, a- 
mely finom alakú, hátratántorodó munkásleány 
mellszobrát ábrázolta, akit egy keménykötésű 
ifjúmunkás egyik karjával esés közben felfog, 
miközben másik kezében szorongatott kala
páccsal lesújtani készül. A nőalak szenvedő, 
fájdalmas arcvonásai a kapitalista elnyomást, 
a proletariátus végtelen szenvedését fejezte ki; 
a munkásifjú elszánt arckifejezése és öklének 
erőtől duzzadó lendülete a munkásosztály harci 
erejét tükrözte. Ezt fejezte ki a sírfelirat is: „Én 
már leteszem a kalapácsot, vedd fel, és harcolj 
tovább.”

Az ünnepélyesen felavatott síremléket a 
temető papja nem akarta megtűrni. Le kellett 
bontani, és ekkor került a szoborkompozíció a 
KÚT 1935. decemberi kiállítására. A polgári 
kritikusok is a legnagyobb elismeréssel nyilat-
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koztak a „komor erejű” , „monumentálissá fej
lesztett szociális kifejezésű síremlék”-ről, amely
nek „erőtől duzzadó lendülete” feltűnést kel
tett. A kiállítás után a síremléket ismét felállí
tották a csepeli temetőben. Mialatt Goldmant 
a fogházból elhurcolták, esett a vandál rombo
lás áldozatául a magyar szobrászat e pótolha
tatlan alkotása.

Valahol Pécs környékén — ahol egy árverés 
alkalmával megvették — lappanganak Gold- 
mannak a börtönben, a fogházvezetö hadbíró
ezredes megbízásából készült fafaragásai. Sike
rült viszont felkutatni a Báróné arcképé-t, ame
lyet 1940-ben munkaszolgálatosként mintázott 
egyheti szolgálatmenteeségéért. Rabtársairól 
rajzolt számtalan portré (amelyekből időről idő
re sikerült kicsempészni a hozzátartozókhoz) is 
lappang még. Csak néhány börtönrajz áll ez 
ideig rendelkezésre.

A pótolhatatlan és még hiányzó alkotások 
nélkül is áttekinthető képet ad Goldman György 
sokrétű, gazdag, művészi életműve.

Goldman lassan, körülményesen, megfontol
tan, érlelőn dolgozott. Könnyedén bánt az 
anyaggal, finom apró mozdulatokkal rohamo
san vitt életszerűséget agyagtcmbjébe. Ember
ábrázolásához mindig hozzátartozik az anyag 
érzékeltetése is: hangsúlyt ad anyagának, kife
jezésre akarta juttatni a megjelenítés teremtő 
folyamatát is. A valóságot ábrázolta, nem szé- 
gyellte az anyagot, reálisan felhasználta kifeje
ződéséhez.

Goldman az életábrázolás iskolájának tekin
tette a portrészobrászatot. A szocialista realista 
szobrászat útját kereste e téren is. Nem arra 
törekedett, hogy egyénien számoljon be portréi- 
ben modelljeiről, sajátosságaikat sem tárja 
elénk hangsúlyozottan. Az embert tanulmányoz
ta, és az összefüggéseket elemeire bontotta, 
anyagában azonban nem a részleteket hang
súlyozta, hanem összefüggéseiben építette fel az 
emberi arcot, ebből árad alkotásainak élet
valósága.

Goldman nem másol, nem utánozza az éle
tet: újjáteremti, önmagán át, anélkül azonban, 
hogy saját énjét külön is hangsúlyozná. Nem 
látomásokról számol be, eredetieskedő. Mindig 
állástfoglalt portréiban, és sohasem elégszik meg 
a valóság reprodukálásával: portréi mindig állás- 
foglalást is tartalmaznak. Goldman portréiban

a reprodukált valóság megváltoztatott valóság, 
s nem torzított vagy szépített, nem egy-egy 
részletet hangsúlyozó kiszakított valóság, Gold
man portrészobrászata művészi egyéniségének 
lírai valósága is, érzelmi hitvallás: vádolni és 
szeretni képes.

A politikai munka állandó gyakorlata fej
lesztette ki Goldman elvi és művészi tisztánlá
tását. Az erkölcsi magatartáson túl, a szo
cialista realizmus első magyar szobrászának 
művészi örökségén túl Goldman György emlé
két idéznünk kell azért is, mert életének és mun
kásságának nagy tanulságát abban is látjuk, 
hogy sohasem fogadta el azt a felfogást, amely 
szerint a politikai harc visszahúzza a művészt. 
Ellenkezőleg, mindig úgy érezte, hogy gazda
gította gondolat- és érzésvilágát. A társadalmi 
munka tapasztalatai gazdagították, fejlesz
tették, és nem rövidítették meg művészi mun
káját. Soha sem fejlődhetett volna a valóság 
felismerése terén annyira, mint a politikai 
harcokban. A társadalmi harc szolgálata nem 
csökkentette művészi képességeit, átformálta 
szívét, lelkét, öntudatát, nem szegényedett mű
vészi gondolatokban sem.

A szocialista realizmust Goldman György 
összeegyeztethetőnek tartotta művészi egyéni
sége kibontakozásával is. Nem tartotta szűk 
irányzatnak a formanyelvet illetően sem, gaza- 
gítónak érezte az egyéni kibontakozás szem
pontjából.

A két világháború közötti magyar szobrá
szat e legjelentősebb egyéniségének munkássága 
bizonyíték arra, hogy már a Elorthy-fasizmus 
küzdelmes évei alatt akadtak magyar művészek, 
akik munkájukkal és több művészetelméleti kér
désben a marxista—leninista művészetelmélet 
és gyakorlat magyarországi győzelmét egyenget
ték. Ela végigtekintünk Goldman György 
művein, művészi és politikai magatartásán, úgy 
bátran mondhatjuk: igazi pártos művésznek 
nála alig lehet méltóbb példaképe.

József Attila, Radnóti Miklós, Derkovits 
Gyula, Goldman György az embertelenség 
szomorú korszakában vívták hősi harcaikat. 
Örökség és példakép munkásságuk. Szocializ
must építő hazánk fiatal művészgárdájának 
feladata és kötelessége az örökséget és példát 
tovább fejleszteni.
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Radnóti M iklós ism eretlen  írása
Komor András: A varázsló

Radnóti írásának újraközlése azért időszerű, mert— tudomásunk szerint — folyamatban van a 
költő tanulmányainak, cikkeinek a korábbinál (1956) jóval terjedelmesebb és teljesebb válogatása, 
s félő, hogy e kritika kimarad belőle, holott méltó az utókor figyelmére. S nemcsak erről az egyet
len publikációról van szó! A Magyar Hírlapban (a radikális Világ utódjában), ahol eredetileg 
megjelent, számos más Radnóti-írás is található. Az 1937. március 7. szám például Grillparzer- 
ről szóló cikkét, az április 4-i pedig Ortutay Gyula Magyar népismeret c. könyvének ismertetését 
tartalmazza. S a bibliográfiai adatokat még lehetne sorolni tovább.

Közli: Botka Ferenc
A  város melletti lankás réten egy kutat találhatsz, néhány fa, néhány cserje nő ott, és föllelheted 
rajta a városvégi rétek más kellékeit is. De a réten gyerekek játszanak, és a Rét csodálatos esemé
nyek s kalandok színhelye lesz. A rét, ahogy az imént leírtuk — valóság, de valóság a másik is, a 
Rét is, amely egy magasabb valóság, a gyermeki képzelet törvényei szerint percről percre válto
zik. Nagyobb, mint Európa, kavicsai repülni tudnak, fái emberevő óriássá alakulnak át, cserjés 
része ma oroszlánfalka, holnap azonban menetelő boszorkánysereg is lehet. Ma indiánok lakják, 
holnap esetleg szökött rabok, holnapután pedig négylábú baglyok és fedetlen keblű leányok.

Ezen a réten játszódik le Komor András új regénye, ez a Rét a gyermeki valóság jelképe, s e 
gyermeki valóság külön törvényei szerint történnek a lélegzetelállító izgalmas események.

Kalmük megcsömörlik a réttől, túlnő a rét valóságán, lerázza magáról törvényeit. Kalmük 
hosszú utat tesz meg, amíg eljut a lázadásig, s ezt az utat különös éghajlatával, buktatóival, a fel
nőttek valóságát érintő kanyarulataival tökéletesen írja le az író. — „Tudom, te nagyon harag
szol miránk. Mert te vagy köztünk a legszegényebb és a szegények mindig haragudni szoktak. 
Mihozzánk is jár egy szegény, fát vág, és nagytakarításkor ő porolja a szőnyegeket. Az is mindig 
morog” — állapítja meg Buli, Kalmük barátja a nagy verekedés, a rét és társadalma elleni utolsó 
lázadás után. De Kalmük a beszélgetés során elmeséli, hogy bácsija varázsló, akinek ő most a 
a tanítványa. A két gyerek közti beszélgetés csakhamar megváltozik, az imént idézett reális 
magyarázatok eltűnnek, új csoda születik, a réttől független csoda, és Buli elszegődik a csodához. 
Kalmukkal tart, és elhagyja ő is a rétet. A felnőttek értékrendszere szerint Kalmük hazudott, de a 
gyerekség másként ismeri és értékeli a dolgokat. Kalmük á nagy varázsló inasa, s a nagy varázsló 
már sok mindenre megtanította Kalmüköt. Buli szeretné, ha a tanítvány inasa lehetne.

Új világ épül, varázslói gyakorlatok folynak. Kalmük teljesen hatalmába keríti, leigázza Bulit. 
De az inas egyre tudnivágyóbb, követelőbb lesz, várja, lesi, áhítja s végül követeli a csodát, a 
varázst. Kalmük már menekül előle, unja Bulit, a varázslatot, a varázslat színterét, mindent. 
Elutazik, és visszatérte után nem keresi fel barátját és inasát. Visszamenekül a Rétre, ahová most 
kijárnak a leányok is naponta. Buli a varázslat bűvöletében él, és várja Kalmüköt. Mikor meg
tudja Kalmük hűtlenségét, felelősségre vonja. Kalmük nem akar tudni semmiről, játék volt . . .  ? 
Buli nem hiszi. A másik, magasabb rendű valóságban él. Kalmük mégis varázsló, csak meg
tagadja tőle a varázslatot, nem mutat semmit, és nem tanítja semmire. Talán az időpont nem 
alkalmas — hitegeti magát. S egyik este kettesben maradnak egy kikötött csónakban, a többi 
gyerek hazatért már. Fölkel a hold, s a vízből csodák merülnek fel. Ez a pillanat feltétlenül alkal
mas a varázslatra. Kalmük most! — követeli Buli újra. S a vita végén Buli megy haza, épp tálal
ják a vacsorát, megeszi, lefekszik. Kalmük a vízbe fúlt.

Történtek már ilyen „bűnügyek” , s történnek folyton. Az újságot olvasó pedig értetlenül 
csodálkozik ilyenen. A gyermeki valóság Rétje, a másik valóság választ ad a megmagyarázhatatlan- 
ra, a halálosan komoly játék rendje éppoly szigorú, mint a valóság rendje. A felnőttek világa ellen 
lázadó gyermeki világot írja le Komor András, és ez a világ ragyog és sötétlik, idilli és tragikus, 
színtere egy tenyérnyi rét vagy egy bokor, de végtelen, de — mindenképpen külön világ.
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Mint stfluskísérlet is jelentős ez a regény. Bujkáló, de folyton jelenlevő költöiség füti át a játé
kos, remegtető és szívet érintő mondatokat, és csillogtatja a gyakran szürrealista színeket, melyek
kel a gyermeki képzelet csodálatos útjait követi a szerző.

Magyar Hírlap, 1937. márc. 21. 65. sz. 26.

A L F Ö L D Y  J E N Ő

Benj'ámin László újabb verseiről
Benjámin László különböző korszakaiban rend
re megjelenik a nemzeti hagyományokhoz kö
tődés igénye. Nemcsak a téma tekintetében, 
mint pl. az Arany Jánoshoz felejthetetlen elé
giájában, a Nem adhatsz többet ars poeticájá
ban, vagy A halhatatlanok Petőfire tekintő ver
sében. Hanem a versek szerkezetében is. Külö
nösen az ódákban, melyekben az egyén és a 
közösség történelmi konfliktusa egy lélektani 
mélypontot készít elő, majd ebből az immár 
hagyományossá vált, mégis szóval indított 
katarzis vezet ki, lendületes felfutással. Hogy ez 
nemzeti líránknak jellegzetességévé válhatott, 
az azzal magyarázható, hogy többnyire nem 
annyira az elhibázott cselekvés, hanem egyálta
lán a cselekvés hiánya, a „magyar oblomoviz- 
mus” , a patópálság okoz jogos lelkifurdalást. 
Nem térhetek ki most ennek különböző árnya
lataira, a forradalmak előtti és a forradalmak 
bukása utáni változataira, arra, hogy mindez 
hogyan manifesztálódik a különböző stílus
eszményeket követő és nagyban eltérő alkatú 
Kölcsey, Vörösmarty, Petőfi, Ady, József Atti
la, Illyés, Radnóti és mások műveiben, vagy 
akár Madách drámakölteményében Az ember 
tragédiájában, sőt Juhász Ferenc sok költemé
nyében is. Tény viszont, hogy mint lélektani 
alakzat, mint versstruktúra behatol még nem
politikai lírikusok műveibe is — gondoljunk 
csak Kosztolányi legnevezetesebb verseire, pl a 
Hajnali részegségre. Benjámin László legszebb 
ódái — első helyen a Vérző zászlók alatt — el- 
téveszthetetlenül veszik föl ezt a hagyományt, 
méltón az elődökhöz, és méltón a korhoz. Ver
seinek azt az újdonságát is fel kell ismerni, hogy 
az elődökkel szemben inkább a történelmi cse
lekvés elhibázását állítja előtérbe, mintsem a 
mulasztást, legalábbis ami az 1953—54 óta 
keletkezett műveit illeti. S hogy ez mennyire 
nem „utánozgatása” az elődöknek, azt fölös
leges bizonygatni. Nem attól válik valaki a 
magyar líra kontinuitásának láncszemévé, hogy 
mechanikusan ismételget egy formai struktúrát, 
hanem attól, hogy történelemben gondolkozik,

és a magyar politikai líra hagyatékát a sajátjá
nak tekintve, szuverén módon teremti újra a 
provincializmus elleni harcnak ezt a módját. 
(Ami semmiképpen sem zárja ki egy másik 
törekvés létjogosultságát, például a világiro
dalom vagy azon is iskolázottat, a Nyugat és 
legjobb örököseinek törekvéseit, vagy a 
Bartók-i indítású „közép-európai népiséget” .)

Benjámin stílusa is szorosan kapcsolódik a 
nemzeti hagyományhoz, miközben időszerű 
kérdések megszólaltatásának eszközévé válik. 
Gondoljunk a Ne szégyenkezz, ne legénykedj 
szegénylegény-versre, a Kérdezetlenül vallanak 
csontjaim is tizenhetedik századi, erdélyies 
archaizálására, vagy a Buga Jakab énekei 
melankolikus, mélyen intellektuális, mégis 
fejedelmien egyszerű tárogatószavára, mely a 
„nyugat-európai” verselésben is hallhatóan 
muzsikál; vagy gondoljunk a Sorsom benned 
lássam rendkívül artisztikusan kezelt Balassi- 
strófáira, melyek a „magyar reneszánsz” 
zenéjével szólnak József Attilához.

Ritkán megmutatkozó, de mindig kiemelke
dőt létrehozó sajátossága még a Benjámin- 
lírának a népmeséhez húzó rokonszenve. Az el
adott fiú a korábbi termés egyik legszebb darab
ja. Amolyan „peremvárosi népmese”, János 
vitéz-es motívumokkal, melyben a költő, mint
egy „Külvárosban, vagy falun aki nőtt”, egy
ként éli át a falusi nép és a munkásosztály él
ményvilágát.

A népmeséi motívumok a tartalommal adek- 
vátan jelennek meg a Változat népmesére sors
vallomásában is. A „legkisebb fiú”-motívum 
azt az alázatot jelzi, mely a népi felsőbbrendű
ség szükséges és elengedhetetlen záloga a 
forradalomban is, mely „Nem megváltani, 
nem megalázni, megérteni, megtartani kí
vánja a világot” , ahogy a Nyílt szó, fedetlen 
arc vall erről, s mely saját vérével táplálja a 
forradalom „griífmadarát”.

Korántsem kívánok itt teljes pályaképet 
adni, még vázlatosat sem; nem térhetek ki a 
Tengerek fogságában önvallomására sem, mely
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az epikus motívumok felhasználásában közös 
az előbbiekkel. A felvázolt előzmények alap
ján a A világ végén című versről szeretnék 
részletesebben szólni, erről a szatirikus törté
nelmi elégiáról, melynek sajátosságairól önma
gában is érdemes és szükséges beszélni.

A világ végén Garai János Az obsitos című 
elbeszélő költeményének tudatos utánérzésé
vel valósítja meg a maga szuverén gondolati
ságát. Talán nem árt felidézni, hogyan beszélt 
Kodály Zoltán a maga Háry Jánosának ősbe
mutatója alkalmával: „Mihelyt Háry megszó
lal, kezdődik a mese. Ez a kulcsa a darab 
Háryjának, akiben Garay elmúlhatatlan obsi
tosa is megvan, de több annál . . .  több, mint 
egy magyar dicsekvő katona, ő maga az életre 
kelt magyar mesetermő fantázia. Nem hazudik, 
mesét teremt: költő. Amit elmond, sohasem tör
tént meg, de ő átélte, tehát igazabb a valóság
nál.” (Idézi Somogyi Vilmos: A Háry János 
születésénél.) Ezek a szavak érvényesek Benjá
min lírai művére is. S azt mutatja föl, hogyan 
látja a naiv népi képzelet a maga provinciális 
kívülrekedtségének nagyszabású áttörési kísér
letét, mely még korántsem zárult le. A naivitás 
persze tudatos — az irónia eszköze —, mint látni 
fogjuk az elemzés során.

Az intonáció vaskos „nagyotmondással” 
vezeti be a verset. Jelzi, hogy „csuda dolgok
ról” fog szó esni, nevezetes tettekről, „Mert 
különös dolgokat éltem meg a régi időkben” — 
ahogy a Tengerek fogságában öreg „toronyőr- 
je” mondja. S jelzi azt is, hogy távoli, szinte 
régmúlt idejű emlékeket beszél el, melyek fur
csán és idegenszerűen hatnak a jelen időben:

Láttam a hottentotta bálvány 
tobbján a fölkelő napot; 
akkor történt a csoda, hogy 
a bárány ette meg a sámánt.

A képeknek a hangulatára kell figyelni első
sorban. Hiba volna a képek „lefordítására” 
törekedni. Mindig így jön létre az iskolásköny
vek porhintő egyszerűsítése, melynek nyomán 
ha valami pl. valaminek a „jobbján” van, 
mindjárt politikai értelmet kap, a költő szándé
kát messze meghaladó jelentőséggel, kihegye
zett „szimbolizmussal”, pontosabban szólva 
éppen ennek ellenkezőjével, allegorizmussal.

A költő mindazt, amit mint véres valóságot 
élt át, most nevetve, valami kesernyés humorral 
éli újra. Mintha mindazt, amit hosszú éveken 
keresztül tragikusan élt át, most komikusán 
idézné fel. Az iróniának itt is és mindenütt az 
egyik legfontosabb viselkedése, hogy úgy beszél 
le valamiről, mintha rábeszélne, hogy úgy ide- 
genit el, mintha azonosulna. (A számtalan példa

közül talán Antonius búcsúbeszédje a legpreg
nánsabb, mert ott Shakespeare az ironikus 
magatartás indítékait is feltárja, és éles kont
rasztot állít vele szembe, Brutus „brutálisan” 
őszinte szavait.)

A világ végén iróniája is azt érzékelteti tehát, 
hogy a költő „netfi beszél komolyan”. Ám ha
mar ki fog derülni, hogy mégis komolyan gon
dolta, amit csupán ironikus előadásba csoma
golt. Nem csalás, nem ámítás ez — csupán egy 
olyan korszakváltozásnak a természetes és 
adekvát lélektani ábrázolása, amelyben kérdő
jelek kerültek a sokáig megdönthetetlennek hitt 
és a kételkedés jogát száműző tanok mellé. A 
költemény realizmusa ugyanis nem a „részlet
ábrázolás hűségében”, hanem a lélektani folya
mat hitelében van, jelen esetben az irónia és a 
pátosz kölcsönjátékában.

A versszakok laza, mégis szerves logikai 
kapcsolatban vannak egymással. A mesete
remtő fantázia hely- és időbeli bakugrásai azt 
a képzetet keltik, hogy valóban nagyszabású 
(vagy igényében az) eseményekről van szó. 
Közben Benjámin — mintegy mellesleg — való
ságos történelemfilozófiai véleményt képes 
mondani :

A francok ellen vonuló svéd 
sereg útjából egy hegyet 
három nap alatt félretett 
háromszázezer markológép.

A dolgok egyensúlya végett 
háromszázmillió talicska 
kerek tíz évig hordta vissza 
a történelmi törmeléket.

Mindez képszerű megjelenítése annak, ami 
az elmúlt évtizedekben játszódott le a történe
lemben. A legnagyobb hiba volna ezt leszűkí
teni a „kelet és nyugat között” fekvő Magyar- 
ország felpanaszolására. Gondoljuk csak el: az 
internacionalizmussal éppenséggel kevéssé vá
dolható Szabó Dezső egy 1941-ben írt tanul
mányának címe: „S. K. és a magyar sors
verkli.” A nem minden alapot nélkülöző, de 
föltétlenül terméketlen és unalmas nemzeti 
mentegetőzésnek a maga módján még ő is a 
tyúkszemére hágott.

Ebben a versben azonban jóval többről van 
szó. Arról, hogy vannak a történelemnek úgyne
vezett „lovon járó világszellemei” (Hegel) 
— a jóindulat különböző fokán —, a Napóleo
nok, a történelem fenegyerekei; s vannak, ve
lük szemben, a történelem szenvedői, akik ezek
nek a vezéreknek a kártételeit orvosolják föld
jeik és városaik arculatán. Illyés Gyula írja 
Napóleonról szóló tanulmányában: „Uralma
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alatt csaknem az egész francia fiatalság idegen 
földek országútjait rótta, az arák és hitvesek 
vágya helyett a császárét teljesítve.” S ebben a 
tanulmányban olvashatjuk a következőket is: 
„A francia ’hőstelenítők’ tisztán vágnak, igé
nyesen főznek; vigyázva, helyesen végzik a 
rangfosztást: a nép rangosításával.” És a 
„deheroizálás” Benjámin versében is ebben a 
szellemben történik. Már magával a költői 
nyelv hajlékony játékával, a Háry Jánossal 
megszólaltatott népi furfang jelenlétével is azt 
érezteti, hogy osztatlanul rokonszenvez a tör
ténelem elszenvedőivel, akikre ugyanakkor 
maga a történelemformálás terhe is reá hárul. 
A társadalmi fejlődés szükséges és magasabb 
fokán magának a nép katasztrófákat túlélő és 
orvosló hétköznapi cselekvésének kell fel
emelkednie a történelemformálás erejévé. (Ami
nek nyilván az is a feltétele, hogy a történelem
formálás szándékának is át kellene hatnia a 
mindennapok emberét.) Mindezekhez forra
dalmi beavatkozásra van szükség. Hogyan látja 
magát ebben Háry János, aki itt „a nép hangja”, 
„a mesélő, a költő” , és nem utolsósorban a 
forradalmár szerepeit játssza végig egyszemély- 
ben ? Meglehetős öngúnnyal, meglehetős rezig- 
nációval. Persze Hárynak csak a nagyzolás, 
csak a naivitás jut ebből; az irónia mögüle 
kandikál:

Stájerben nem szűntek a harcok, 
a csatát ott vesztettük el: 
kétszáz ellen kétszázezer,
— de Lajos halálig kitartott.

[' Elfoglaltam huszárhoz illőn 
a páncélos zászlóshajót ; 
ma is parancsnoka vagyok,

Ij[.ha léket nem kap a Küküllőn
Benjámin az a költőnk, aki a nemzeti önis

meret hangján tudja megszólaltam a szocialista 
forradalom problémáit. Ő az, akinek nemzeti 
önkritikája a szocialista munkásmozgalom ön
kritikájával fonódik össze. Életművének nagy 
része a bizonyság erre. Visszatekinthetnénk 
legkorábbi munkáira, vagy a háború után köz
vetlen keletkezett Három kétely kapujában 
című nagy versre, és így tovább. Most érjük be 
A farkasok nevelte fiú e soraival :

Okosan, emberséggel akartam élni, 
látni s ítélni a pillanatot 
olyan ember szemével is, aki nálam 
ezer évvel tudósabb és nemesebb.
Nem sikerült. . .

A kudarc bevallása, pláne, ha nem reked meg 
a kétségbeesésben, hanem reprodukálja a

cselekvésbe vetett bizalmat, a politikai költő 
felszabadító és vigasztaló igazmondásává ne
mesedik, és a leghatározottabban utasítja el azt 
a követelményt, hogy a politikai költészetnek 
okvetlenül ellenzékinek kell lennie. Elég kép
telen ötlet azt várni valakitől, hogy legyen az 
ellenzéke annak az ügynek, mely mellé úgy
szólván egész életét tette. Ennél már csak az 
rosszabb, ha valaki ellenzékiségnek tekinti az 
önkritikus magatartást, egyáltalán a szuverén 
véleménynyilvánítást olyan ügyben, melyet az 
illető a magáénak vall. A két egymással ellen
tétes irányú torzítás mindig egymást támogatja. 
A társadalmi stréberség és a magánradikaliz
mus sokkal jobb barátok, mint sejtenék.

A negyedik, ötödik és hatodik versszak fel
mutatja tehát a forradalmi beavatkozást a nép 
„magánvaló” mozgásába, és a forradalmár 
önkritikáját. A magyar forradalmak betegsége, 
a provinciális elszigeteltség, a szalmaláng-hő- 
siesség kritikája tárul fel e tömör verssorok
ban. S még valami: hogy hiányzik ennek a for
radalmi beavatkozásnak megjobbított, tanul
ságokban edződött és okosodott folytatása: 
„Ma már az ifjúság hitetlen.” De ez sem mentes 
minden gúnytól. Gondolom, kevesen ismerik 
fel, hogy ebben is mennyi az irónia : hiszen ezt 
az anekdotázó, öreg obsitos mondja. Benjá
min a „romantikus hitet” reklamálná az ifjú
ságon ? Talán. Ha nincs jobb nála. De koránt
sem ezt tartja a legüdvösebbnek. A Buga Jakab 
énekei ben írta: „A tegnapi romantika csak a 
rest képzelgésre menhely.” Az ifjúság „roman
tikája” és „hite” helyébe nem akar javaslatot 
tenni az a költő, akit a legnehezebb időkben 
„Petőfi patetikus ujja” indított el. Csupán el
gondolkoztat, hogy valami mégis kellene, ami 
jobban beválik ezeknél. Mert a dezillúzió jogos, 
sőt szükséges lehet, de önmagában terméketle
nebb még az illúzióknál is, ami nagy szó. (Mi 
lehet jobb? Például a belátás, az előzőeknél 
tudatosabb és önkritikusabb cselekvés, a 
következetesség nemcsak az elv milyenségében, 
hanem igényességében is.)

Ami ezután következik, az ismét többsíkú 
gondolat: líratörténeti örökségekkel való operá
lás, mely túlnő a Háry-elbeszélés keretein, mi
közben szerves kapcsolatban marad vele :

Volt pedig, volt erő, tehetség, 
volt akarat; s hogy mindamellett 
csak siratóénekre tellett,
— az ám a legnagyobb nevetség.
Meg az, hogy nem juttatta hozzám 
Ferenc császár üdvözletét 
sem egy véletlen lövedék, 
sem egy elszabadult oroszlán.
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Lehetetlen ki nem hallani e sorokból a 
Vörösmartyra való utalást, a Szózat „kulcs
szavait : „Az nem lehet, hogy ész, erő, / És oly 
szent akarat / Hiába sorvadozzanak / Egy átok 
súly alatt.” Nemcsak az „ész, erő, akarat” 
és az „erő, tehetség, akarat” mutat feltűnő pár
huzamot. Hanem az a hasonló problematika, 
mely Vörösmartynál a sürgető, patetikus daco
lás, Benjáminnál pedig a rezignált mérlegelés 
hangján szólal meg: a nemzeti önvizsgálat. S az 
eltérés megfelel annak, hogy Vörösmarty egy 
korszak — a reformkor — elején, Benjámin 
pedig egy korszak — az „ötvenes évek” — után 
írta a maga művét. Vörösmarty dilemmája: 
cselekedni, vagy elpusztulni. Benjáminé: kese
regni az elrontottak fölött, vagy jobbítani.

Háry-Benjámin jelzi, hogy ezt az ominózus 
korszakot lezárultnak, meghaladottnak te
kinti: „Nyugodhat már Napóleon. A szekta is 
térjen magához.” És ha azt nézzük, hogy „igaza 
van-e” , akkor csak azt felelhetjük, hogy való
ban nem „a” szekta, nem „a” Napóleonok al
kotják az aktuális — vagy inspekciós — köz
ellenséget, hanem mindaz, amit bennünk és 
dolgainkban, intézményeinkben örökségül 
hagytak, akár egyenes folytatásként, akár túl
kompenzált tagadásként.

A vers hangulati mélypontján a választás 
kényszere fokozatosan érlelődik meg: „A világ 
végén, Háry János, / lábam az űrbe lógatom.” 
Ez a hangulati kiüresítés, mely mint egy vá
kuum szívja a versbe a döntő kérdést, a múlt és 
a jelen folytonosságára, tehát az egész élet értel
mére filozofikusan utalót:

— Ez hát a vége annyi harcnak?
— S  mihez jutottál közelebb?
Mit felelhet a kövület
a józan bölcsészeti karnak?

A több síkon fejlesztett költemény e pontján 
kiéleződött a kettős szerkezeti funkció, és élénk 
feszültséget hozott létre. Itt egyrészt szinte 
dramatizálja a Háry-históriát, a hallgatóság 
„belekérdez” a történetbe, melyben Háry mint
egy a jelenig érkezett. S miközben ennyire 
„líraiatlanná” tette a hangulatot — másrészt 
megérlelte a szubjektív önvallomás pillanatát. 
Le kell immár dobni Háry János maszkját, a 
lírai személyiség ön-elidegenítése meg kell hogy 
szakadjon —, mert a világ dolgairól közvetlen 
kell szólni. A kérdésre adott választ már nem 
Háry mondja, hanem maga a költő:

— És ha megint az élet árán, 
s a nevetségig: célom, eszmém 
alacsonyabban nem keresném, 
csak a lehetetlen határán.

Nem vitás, hogy Háry János ilyet nem mond
hat magáról: „a nevetségig”. Erről nem lehet 
szó. Hiszen Háry János maga a naiv népi fan
tázia, aki annyit tudhat ugyan, hogy nem magát 
a natúr valóságot mondja, még azt is, hogy 
miért tüsszentenek rá lódításaira — de hogy ő 
maga nevetséges volna, az meg sem fordulhat a 
fejében. Akár így akarta Benjámin, akár nem
— itt érezzük, hogy ő és csakis ő vall színt előt
tünk. (Persze hogy így akarta.) Szinte úgy érez
zük, „bedőltünk” a költőnek, mert éppen az 
elhangzott kérdés nyomán vártuk az obsitos 
legvaskosabb lódítását. És éppen ekkor szól 
ki mögüle maga a költő, aki ezen a ponton már 
nem tud nevetni mindazon, amit ő maga élt át, 
aminek részese volt. A jelenben — hic et nunc
— megszűnik a költői személyiség elidegenülé- 
se, autonómiáját teremtette újra a múlt átérté
kelésével. S a „lehetetlen határa” kettős értel
mű: a közöny, a Semmi partján torpan meg — 
és „lehetetlennel határos” feladatokkal kell 
szembenézni. A múlt századi, romantikus köz
hely nagy művészettel válik a kontextusban e 
differenciált gondolat hordozójává.

Mégsem ez a költemény zárszava. Benjámin 
mintha ezt a lelkesedést is sokallaná. Nem az 
volt a célja, hogy visszakanyarodjék a régies 
retorikához, leleményesen csempéssze bele a 
fintorgó mesébe — nem bűvészmutatvánnyal 
kíván elkápráztatni, nem hitelét vesztett dolgo
kat kíván utólag igazolni. Szinte kárörömmel 
mutat rá önnön bábjára, az anekdotázó obsi
tosra és annak ellenfeleire:

Az ilyen tökfilkók kivesznek, 
maholnap Háry is kidől; 
de aztán nem tudom, miből 
élnek meg majd a disszidensek.

Azt a Háryt vállalja továbbra is, akit tá
madnak; hogy meg is haladta, az már az elő
zőekben bebizonyosodott. Hogy miért gyűlt 
meg a baja egyes emigráns író körökkel, hogy 
mi késztette erre a gesztusra, az a mű sikere szem
pontjából közömbös. A lélektani realizmus a fő 
szempont; úgy szólaltat meg egy közösségi 
életérzést, hogy józanul felfogott hitelességét 
ne érhesse vád: általános érvényű gondolatát 
„tanulságos napi gondokkal” hozza kapcso
latba. A záróakkord a modern zeneművek „be- 
fejezetlenségére” emlékeztet; megfigyelhető, 
hogy Benjámin újabb korszakában a versvég 
nem csattan el, mint az ostor, hanem finoman 
és halkan zár (Buga Jakab énekei), vagy befe- 
jezetlenséget játszik, mint itt és pl. a Vanitatum 
vanitasban. S ha mégis csattan, akkor csípősen, 
gúnyos élccel, mint pl. a Példaképben, vagy 
teljesen váratlanul ér, mint a Búcsúbeszéd ben,
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mely a legközönségesebb hétköznapiságból 
emelkedik az ünnepélyesség, az elkötelezett 
hitvallás fokára.

A vers formája négysoros versszakokban 
négyes és ötödfeles jambusi sor, ölelkező rímek
kel. A rímek rendszerint élesasszonáncok, rend
kívül hatásosak és váratlanok, nemegyszer 
groteszkek: talicska — vissza; illőn — Kükiil- 
lőn; tehetség — nevetség; lógatom — Napóleon 
stb. Az ölelkező rím (ABBA) utolsó rímje min
dig meglepetésszerűen ér, mert a rímhívó első 
sorvég után egy teljes rímpár hangzik el, és a 
negyedik sor vége szinte a feledés homályába 
csap vissza rá. Az első-negyedik sor rímje 
mindig ereszkedő, a második-harmadiké 
többnyire emelkedő. S mindez zeneileg érzé
kelteti azt, amit intellektuálisan vezet végig: azt 
a „párhuzamos kapcsolással” létrehozott gon
dolati áramkört, mely egyszerre ad mesét, tör
ténelemfilozófiát és személyes önvallomást.

Ha a „tanulságot” nézzük, remélem, fejte
getésemből kitűnik, hogy hagyományos eszkö
zök korszerű felhasználásával is lehet ízig-vérig 
modern verset írni. Mert ami „anekdotikus” 
benne, az az irónia hangja, s ami tizenkilence
dik századiasan patetikus, az megtisztítja ma
gát a hátrafelé tekintő önáltatástól; és ami a 
vers formájában hagyományos, az a tartalom
nak legmegfelelőbb zenei, képi és gondolati 
funkciót tölti be.

*

Egyetérthetünk Almási Miklóssal, amikor 
„Az egyszerűség cselvetéséről” ír Benjámin 
verseivel kapcsolatban. Benjámin — Illyés 
Gyulához hasonlóan — képes kiaknázni a 
hagyományos versépítkezésnek azokat a tarta
lékait, amelyek — megfelelő költői lelemény
nyel — alkalmassá válnak a modern életfor
mának, a mai ember életérzésének megszólalta
tására.

A hatvanas évek második felében megfigyel
hető a költőnek az a törekvése is, hogy szét
feszítse a szinte végsőkig finomított hagyomá
nyos formát, és olyan kötetlenséget teremtsen, 
melyben minden létjogot követelő érzelem és 
gondolat egyenlő rangon jelentkezik. Egyetlen 
alkotó módszert sem lehet a végtelenségig fej
leszteni — talán még a kiküzdött szinten tar
tani sem. A perspektívába mutató, csattanóval 
végződő verset árnyaltabbá tette, „kijózaní
totta” már; de a hétköznapok, az itt és most 
még mindig alá volt vetve egy eszmei hierar
chiának. Ezzel persze nem kívánok vitatkozni: 
az egyetemesség magasabb rendű mindenfajta 
partikularitásnál. De a vers felépítésében úgy is 
meg lehet őrizni ezt a hierarchiát, hogy annak

látszata gyökeresen megszűnik. Nem kis lele
ményre van ehhez szükség.

Azt hiszem, költészetünkben mindmáig 
József Attila Eszmélete valósítja meg a legma
gasabb szinten az esetlegesség és az egyetemes
ség egymásban-valóságát, kölcsönösségét. (Ta
lán modanom sem kell, hogy azt is bizonyítja: 
nem a vers külső formája a perdöntő a „mo
dernség” kérdésében. Az Eszmélet igencsak 
„szabályos” nyugat-európaiverselésben íródott.) 
A vers belső struktúrája, a gondolatok egymás- 
utánisága helyébe kerülő egymásmellettiség 
(úgy gondolom, a modern lírának egyik leg
fontosabb gondja az idő- és értékrend), a 
szimultánság, a sohasemvolt-egyszerűség és a 
sohasemvolt-bonyolultság együttes érvénye a 
döntő; az, hogy a költő folyamatot érzékeltet 
egy állapot ábrázolásával, és viszont; az, hogy 
a szituáció, melyben a vers gondolati és érzelmi 
folyamata elindul, maga is alakul, módosul, új 
és új értelmet nyer a vers további épülése során.

Benjámin legújabb versei közül a Sziklaraj
zok — mely kötetben még nem jelent meg — 
újabb nagyszabású küzdelem azért, hogy ne az 
allegorikus módszer segítségével teremtse meg 
a dolgok egymásmellettiségét, mellyel az eset
legesség csupán „ürügy” az egyetemes gondolat 
megszólaltatására. Míg régebben a lelki folya
mat megnevezésével teremtett hitelt, ebbena ver
sében a tárgyiasság veszi át a szerepet. (Ennek 
kezdeményeit tapinthatjuk ki a Tűz a néger
negyedben, a Magasból, a Hasonlatok vagy 
A határozatokra ki emlékszik ma már? című 
versekben.) Csak futólag említhetjük azt a törek
vését is, hogy egyes újabb darabokban (Nyílt 
szó, fedetlen arc, A halhatatlanok) az előzőeknél 
nagyobb intenzitással érvényesíti az eszmei 
summázatnak azt a „direkt” módját, amelyet 
fiatal kora óta mutat.

Ne higgyük, hogy a tárgyiassággal olyasmit 
fedezett fel, amit az „objektív” költészet már 
évtizedek óta ismer. Törekvése nem egy máig 
divatos, de korántsem új irányzathoz való csat
lakozás, hanem annak a dialektikus szemlélet
nek az érvényesítése, mely az én háttérbe szorí
tását nem öncélnak, nem a költői szubjektum 
„modernizált világfájdalmának” fogja fel, ha
nem dolgaiban, viszonylataiban ragadja meg a 
személyiség lényegét.

A Sziklarajzok kiemelkedő állomás ezen az 
úton:

Gondolkodni a félelem tanít.
Meglesem a sziklákon a gomolygó árnyakat,
a homályból, a félelemből kimetszem,
a mozdulatlan kőbe kényszerítem.
Lemásolom? Visszaváltoztatom.
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A félelem fontos motívuma volt a Nem ad
hatsz többet és a Buga Jakab énekei című ver
seknek is. Az előbbi mintegy kénytelen-kelletlen 
fogadja el a cselekvésnek ezt a tehertételét: 
„Bátran, de hogyha félsz — hát félve légy ten
magad.” Az utóbbi már küzd ellene, ellensége
sen fordul szembe vele: „Emberek közt nincs 
nagyobb /  szégyen és bűn a félelemnél.”

A Sziklarajzok láthatóan nő tovább : a félel
met, mely emberhez méltatlan indulat—Goethe 
szerint a vakremény mellett a filiszter fő jellem
zője —, hogy tekinti legyőzhetetlennek, hogy az 
ember egész életében küzd ellene; ám mégsem 
fogadja el a jelenlétét, mint a Nem adhatsz 
többet idézett sorában. Remélem, nem számít 
kegyeletrontásnak, ha ezt mondom: Goethe 
klasszicista emberideált formáló racionaliz
musa a szóban forgó epigrammában elhall
gatja azt, hogy a bátorság épp azért bátorság, 
mert az ember tudja, mitől kell félnie. Rilke 
tagadhatatlanul többet tudott a félelemről :

. . . Mert a halált mi látjuk csak. Az állat 
szabad, a vég mindig mögötte van.
. . .  Ez hát a sorsunk: szembenállni és 
semmi egyéb és mindig szembenállni

(Nyolcadik duinói elégia, Vajda E.)

Míg azonban Rilkénél ez csupán egy csodála
tosan verssé objektivált antropológiai felisme
rés — Benjámin a forradalmár szemszögéből is
meri fel a félelem szerepét:

A jövő akkor kezdődött, amikor 
ránk tenyereit a néma halál, 
csontjainkat a földbe csomagolta.
A reménytelenség reklámjai vagyunk, 
a belenyugvás agitátorai:
Emlékezz a halálra!

Keserves gondolat, sőt kegyetlen. Kegyetle
nebb, mint Rilkéé — kedvem volna leírni : pesz- 
szimistább. Persze nem azért, mert ez a vers 
végkicsengése, hanem mert az intellektus ború
látása nem zárja ki az akarat optimizmusát:

Amíg jelen vagyon, az élet képeit, 
az élet szavait vésem a város köveibe, 
az élők emlékezetébe.
A földbe kapart, szétszórt csontokhoz, 
a fogatlan koponyához, 
ami leszek —
ahhoz a jövőhöz nincs közöm.

Az utolsó sorok nem szorulnak semmiféle 
magyarázatra :

szólítottam a rokon szenvedélyeket, 
gyűjtöttem fejemre a gyűlöletet, 
s nem azért, hogy a sötétben ne féljek.

A vers tárgyiasságának éppen az az értelme, 
hogy Benjámin magára a tevékeny emberre 
függeszti tekintetét, az egyénre, akinek az alko
tásban eltárgyiasításra váró elemi indítékai
ban a partikuláris félelmet is felismeri, anélkül, 
hogy ezt misztifikálná, anélkül, hogy ezzel tár
sadalmi létének összetevőit megcsonkítaná, 
rangját fosztaná. Hogy „Gyomromban, ko
ponyámban / a félelem lakik”, azzal a konzek
venciával jár, hogy „az alkotás barlangjában” 
az elképzelt altamirai rajzok „A sziklafalról 
néznek csontjaikra” azoknak, kik létrehozták 
őket. A nembeliségen nem esett sérelem, a költő 
csupán a le nem tagadható egyéni indulatokat 
nevezte meg őszintén. S ez is az objektiválás 
mozzanata, és nincs olyan laboratórium, amely
ben a „nembeli ember” purissz állapotban állít
ható elő. Az ember műve az, mely az emberi 
tevékenység termékeként minden partikuláris
tól mentesülten viseli magán a nembeliség 
„tiszta” jegyeit. S ha ez visszahat az emberre, 
akkor ez csak a mű létrejötte közben és után 
történik; az alkotó folyamatban a félelem jelen 
van, mert az ember éppen az alkotás során bir
kózik meg vele. S a költemény záró soraiban 
megjelenő katarzisélmény mint az ábrázolt és 
egyben véghezvitt alkotói küzdelem élménye 
manifesztálódik.

Figyeljük meg a történelmi folyamat álló
képekben való megragadását:

A páfrányok, a buja dzsungelek, 
Semiramis világ-csodája kertjei 
lepréselve, növénygyűjtő-tasakban : 
vékonyka évezredek, 
történelem rétegei.

A „lepréselt” föld alatti világot sokrétűen 
jeleníti meg: nem történelmi kelléktárat
vagy kulisszát ad, hanem hétköznapivá ala
kítja: „növénygyűjtő tasakban vékonyka év
ezredek” .

Ahhoz, hogy a történelmet a panoráma ké
pek allegorizálása nélkül idézze fel, a hétköz
napok tárgyi világát alkalmazza. Ez a fajta 
tömörítés és érzékletesség valóban új módszer; 
hasonlót tapasztalhatunk Illyés Gyula Terem
teni, Az orsók ürügyén és a Ditirambus a nők
höz című verseiben is — a tárgyiasságnak egy 
olyan fajta humanizáltságát, melytől méltán vár
hatjuk nemcsak két legkiválóbb „hagyomá
nyos realistánk” életművének megújulását és 
beteljesedését, hanem mai líránknak egyik leg
jobb kezdeményezését is.
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K ép zőm ű vészet, m ükritika, nyüvánoss& g*
A mükritika jellege, színvonala, hatékonysága 
nem csupán a kritikát művelők tehetségén, mű
veltségén, bátorságán múlik, és nem is csupán 
a kritika tárgyának, az élő művészet minőségé
nek függvénye. A műkritika minden korszak
ban a képzőművészeti élet, a képzőművészeti 
közélet egészének a része. Ahhoz, hogy a mai 
műkritika helyzetét körvonalazzuk, elenged
hetetlenül szükséges azoknak a társadalmi
közéleti feltételeknek, körülményeknek a jel
zése, amelyek a mükritika lehetőségeit hatá
rozzák meg.

A mai helyzet megértése érdekében — bár
mily vázlatosan is, de át kell tekintenünk a kép
zőművészeti közélet formáinak, intézményei
nek történetét. Ezek az előzmények, hagyo
mányok ugyanis még ma is nagymértékben be
folyásolják azt, hogy milyen kategóriákban gon
dolkodunk, milyen keretekben tudjuk elkép
zelni a képzőművészet életét.

Képzőművészeti közéletünk kezdetei a ki
egyezés utáni korszakba nyúlnak vissza. Nagy
mértékben leegyszerűsítve a problémákat: 
a fejlett nyugat-európai országokkal, Angliával, 
Franciaországgal szemben — ahol a művészeti 
közéletet a liberalizmus jellemezte — Magyar- 
országon kezdettől fogva a porosz típusú, 
bürokratikus, centralizált állami irányítás 
nyomta rá a bélyegét a képzőművészet alaku
lására.

A nyugat-európai liberalizmus elvei — az ún. 
polgári szabadságjogok (sajtó-, szólás-, gyüleke
zési stb. szabadság) az egyéniség előtérbe állí
tása, a magánélet, a gazdasági szféra önállósá
gának védelme, az állami beavatkozás minimá
lisra csökkentésének követelménye — mind
ezek az elvek, amelyek végső soron a klasszi
kus kapitalizmus gazdasági szerkezetében, a 
szabad verseny adta lehetőségekben gyökerez
tek, hatottak a művészeti életben is. A közgon
dolkodás, a sajtó liberalizálódása a képzőmű
vészet fejlődése szempontjából sem volt közöm
bös. Ha nem is egykönnyen —nem minden harc

nélkül —, de végül mégis általános és elfoga
dott lett az eltérő művészeti elvek, irányzatok, 
ízlésmegnyilvánulások egymás mellett élése, 
a harcoknak, vitáknak a sajtó nyilvánossága 
előtt való lebonyolítása. Ugyancsak nem kö
zömbös, hogy a szabad verseny gazdasági lehe
tőségei következtében a műkereskedések, ki
állító intézmények, folyóiratok, kiadók decent
ralizáltsága viszonylagos függetlensége meg
lehetősen nagy mozgásteret biztosított a képző
művészet számára.

A magyar viszonyok közepette viszont — a 
polgárság fejletlensége, az igen szerény mértékű 
műgyűjtés és műkereskedelem miatt — a döntő 
tényező az állami támogatás, a kultuszkor
mányzat irányító, szervező tevékenysége lett. 
A magyar képzőművészet egzisztenciális alap
jait az állami és egyházi megbízások, az állami 
díjak, aranyérmek, ösztöndíjak és nem utolsó
sorban a szintén állami irányítás alatt álló fő
iskolák professzori állásai képezték. Ebbe a 
kultuszkormányzat által irányított rendszerbe 
épült be a Műcsarnok, a Képzőművészeti Tár
sulat, ehhez igazodott a főiskolák oktatási 
szelleme, a közületi megbízatások pályázati 
rendszere, a tekintély alapon döntő, többnyire 
dilettánsokból, művészettől távol álló hivatal
nokokból álló zsűrik intézménye, és ennek a 
rendszernek volt természetes következménye — 
a dzsentri Magyarországra egyébként minden 
más területen is oly jellemző — korrupció és 
protekcionizmus.

Nem véletlen, hogy ilyen körülmények kö
zött a műkritika, ill. az ahelyett művelt lapos, 
elvtelen, képzőművészettel kapcsolatos tudó
sító tevékenység hosszú időn keresztül telje
sen jelentéktelen tényezője maradt a képző
művészeti közéletnek. Valóságos funkcióját 
betöltő műkritika csak akkor alakult ki 
Magyarországon, amikor — a gazdasági 
fejlődés, a fokozódó polgárosodás nyomán — 
megjelentek azok a művészeti irányzatok, 
törekvések, amelyek aktívan, céltudatosan

* 1969. szept. 9-én a Szentendrei Napok rendezvényei során elhangzott referátum.
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szembeszálltak a fennálló művészeti viszo
nyokkal, az uralkodó konzervatív ízléssel, a 
provinciális stíluseszményekkel és az apolo- 
getikus tartalmi igényekkel. Jelentős kritikus 
egyéniségek csakakkornőhettek fel, amikormár 
ki lehetett állni az új mellett, bírálva-elvetve a 
régit, az elavultat. így vált a nagybányai mű
vészet harcos támogatójaként Lyka Károly első 
tekintélyes műkritikusunkká, majd nem sokkal 
később a polgári radikalizmus szellemi előre
törésének részeként a posztimpresszionista 
francia festészetet propagáló s az azzal rokon 
hazai törekvéseket, elsősorban a Nyolcak és 
Rippl Rónai művészetét támogató kritikus 
gárda a modern polgári műkritika megterem
tőjévé. Mindenekelőtt Fülep Lajos, Márkus 
László, Bölöni György és a Nyugat kritikusai
nak tevékenységére kell itt utalnunk.

A Tanácsköztársaság bukása a képzőművé
szeti élet egészséges, pozitív irányú fejlődésének 
is véget vetett. A radikális művészek nagy része 
emigrációba kényszerült, a folyóiratok, egye
sületek megszűntek, illetve az ellenforradalmi 
konszolidáció platformján szerveződtek újjá. 
Újabb, igen jelentős erőfeszítések történtek an
nak érdekében is, hogy létrehozzanak egy 
„korszerűsített” — sajtóval, kritikusi gárdával, 
ösztöndíjakkal, megbízásokkal támogatott — 
hivatalos művészetet. A hivatalos művészet 
túlsúlyát azonban már nem sikerült tartósan 
helyreállítani, sőt bizonyos liberalizálódás is 
végbement a két világháború közti korszak
ban. Kényszer-liberalizálódásnak is nevezhet
nénk, hiszen legfőbb oka nem valamiféle pozi
tív társadalmi átalakulás volt, hanem sokkal in
kább egy negatívum: az ország szegénysége, 
a gazdasági nehézségek, a központi kultusz
kormányzat anyagi lehetőségeinek összezsugo
rodása. Ezért jutottak nagyobb szerephez a 
képzőművészettel kapcsolatos magánvállal
kozások, galériák, kiadóvállalatok, ezért kap
tak nagyobb teret a művészek gazdasági-tár
sadalmi szervezetei, bizonyos lehetőséget 
adva ezzel a progresszív, sőt a harmincas évek
ben a szocialista művészek csoportosulásának 
is. Ezzel párhuzamosan a művészeti sajtó, a 
kritikai tevékenység is megélénkült. Bár a lapok 
a gazdasági nehézségek és a politikai korláto
zások miatt is többnyire igen rövid életűek vol
tak, a korszak egészében mégis változatos, moz
galmas összképet mutatott, egészen addig, amíg 
a háború felé közeledve a politikai jobbratoló- 
dás, a faji megkülönböztetés s ezek következté
ben a lapok, egyesületek betiltása, majd végül 
egy sor művész és kritikus elpusztítása a kép
zőművészet mozgásterét ismét semmivé zsugo
rította.

A felszabadulást követő két-három évben fel
elevenedtek az előző korszak képzőművészeti 
életének formái, keretei. Az 1948—49-ben végbe
ment változások azonban — a műkereskede
lem, a galériák, kiállító intézmények államo
sítása, a művészegyesületek egyesítése, a Képző- 
művészeti Alap, a Képcsarnok Vállalat és a 
Képzőművészek Szövetségének létrehozása — 
teljesen új feltételeket teremtettek. Nem szorul 
külön bizonyításra, hogy ezek az intézkedések 
milyen szorosan összefüggtek a gazdasági élet 
és a társadalom irányításának akkori felfogásá
val. Az akkor kialakított intézmények, szervek 
azonban — igen kevés változtatással — nap
jainkig fennállnak, működnek, s még ma is 
meghatározzák a képzőművészeti közélet és 
ezen belül a műkritika lehetőségeit is.

Egy sor művészeti ág problematikája, irányí
tásának átalakítása, korszerűsítése napirendre 
került az utóbbi években. Az irodalom már 
eleve jobb feltételekkel indult (több egymástól 
független pesti folyóirat és kiadó mellett sok 
vidéki lap és kiadó is lehetőséget ad a publiká
lásra), előnyös intézkedések történtek a film
gyártás átszervezése során, a könyvkiadásban 
és másutt is. A képzőművészet viszont, sajnos, 
nemcsak abszolút mértékben, hanem a többi 
művészeti ághoz viszonyítva is messze elma
radt a korszerű feltételek megteremtésében. 
Talán azzal jellemezhetjük leginkább a jelen
legi helyzetet, hogy a képzőművészet problé
mái — egy-egy elszigetelt, gyakorlati következ
mény nélküli cikktől eltekintve — még csak 
napirendre sem kerültek, évek, évtizedek telnek 
el úgy, hogy a képzőművészet berkeiben egyet
len jelentős vita sem zajlik, sem müvekről, 
sem irányzatokról, sem elvi-esztétikai kérdések
ről, sem szervezeti problémákról. Már pedig vol
na miről vitatkozni.

Visszatérve a mai műkritika lehetőségeinek 
vizsgálatához,egy sor problémára, korlátozó té
nyezőre kell rámutatnunk. Itt térnék rá a nyil
vánosság kérdésére. A nyilvánosság szó a 
képzőművészettel kapcsolatban is több dologra 
utalhat. Felvethető a nyilvánosság problémája 
mindenekelőtt a művészet és a közönség viszo
nyával kapcsolatban. Minden művészetnek, 
a képzőművészetnek is elengedhetetlen felté
tele, legalapvetőbb éltető eleme a nyilvánosság. 
Képzőművészet és közönség találkozása azon
ban manapság már nem valósulhat meg spon
tán, természetes formákban, az elkészült mű
vek közönség elé kerülésének biztosítása intéz
mények, hivatalos szervek feladata. Az e téren 
kialakult sajátos, hierarchikusan felépített 
rendszer azonban nem teszi lehetővé, hogy a
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képzőművészet élete, valóságos helyzete feltá
ruljon a nyilvánosság előtt.

A hierarchia alsó fokán ugyanis a Képcsar
nok üzletei és ügynökei által forgalmazott, ke
reskedelmi célra, lakásdíszitésre szánt képzőmű
vészeti termékek állnak. A művészi termékek
nek ez a rétege tulajdonképpen csak a vásárlók
kal, fogyasztókkal kerül kapcsolatba mint 
közönséggel. Teljes nyilvánosságot — elvileg — 
csak a kiállításokon bemutatott anyag kap. A 
kiállítási lehetőségek azonban rendkívül kor
látozottak. A kiállító helyiségek csekély száma, 
szervezési nehézségek, bürokratikus megkötött
ségek, az országos és csoportos tárlatok ritka
sága azt eredményezi, hogy a kiállítások nyúj
totta összkép nem fedi a képzőművészet objek
tív helyzetét, nem fejezi ki a valóságos arányo
kat, hangsúlyokat.

A hierarchiához tartozik még a képzőmű
vészet támogatásának két elkülönült, szinte 
önálló intézménnyé fejlődött formája: a kétez
relékes megbízások és a kétmilliós vásárlások 
rendszere. Ezek nyilvánossága sem megoldott. 
A köztéren, középületekben létesített alkotá
sok természetszerűleg csak igen szűk körben 
válnak ismertté — előzetes kiállításuk kétség
telenül nagy nehézségekbe ütközik, a pályáza
tok anyagának bemutatása persze nem lenne 
lehetetlen. A kétmilliós táblaképek helye, funk
ciója sem tisztázott, rövid kiállítás után — vagy 
ami szintén előfordul, a közönség teljes ki
zárásával — kerülnek a raktárakba, a múzeu
mok pincéibe.

A nyilvánosság egy másik jelentése — a min
ket érdeklő területen — arra utal, amit a kép
zőművészeti közélet nyilvánosságának nevez
hetünk. Minél nagyobb a művészek, a közönség 
és a mükritika részvétele, beleszólása a képző- 
művészettel kapcsolatos ügyekbe, annál na
gyobb esélye van a művészet egészséges fejlődé
sének, a problémák végiggondolásának és si
keres megoldásának, a viták végigvitelének. 
Nem feladatom, hogy kitérjek a művészek és 
a közönség szerepére. Csak a műkritika lehető
ségeire kívánok rámutatni. Az előbb vázolt, 
a képzőművészeti tevékenységnek teret adó 
négy intézmény közül tulajdonképpen három 
esetében a mükritikának nem beleszólási, 
de még csak betekintési joga sincs. Az, hogy 
a Képcsarnok mit vásárol és mit ad el, hogy 
a kétezrelékes megbízások keretében a pénzt 
hogyan, kinek osztják el, mire használják fel, 
kitől mit, miért vásárolnak a kétmilliós 
akcióban — mindez nem tartozik a mű
kritikára, mindez a sajtó nyilvánosságának 
teljes kizárásával zajlik le. A mükritika lénye
gében csak a kiállítási intézmények által kivá

lasztott anyagról mondhatja el a véleményét' 
Ez pedig csak töredéke, mégpedig nem arányos 
töredéke az egésznek. Itt utalnék ismét az 
előbb említett hierarchikusságra : vannak ugyan
is művészek, akik nem jutnak önálló kiállítás
hoz, bár rendszeresen dolgoznak a Képcsar
noknak eladás céljára, vagy éppenséggel nem 
jelentéktelen közületi megbízatásokat kapnak 
a két ezrelék keretében. Ezek a művészek, sőt 
egész művészrétegek, ill. műfajok teljesen kívül 
esnek a mükritika hatókörén.

A nyilvánosság harmadik, a mükritikával 
szorosabban összefüggő problémaköre a sajtó 
nyilvánossága. Az egészségesebb kritikai élet
nek bizonyos mennyiségi-technikai feltételei 
is lennének: több lapra, több fórumra lenne 
szükség, esetleg képzőművészeti szakhetilapra 
vagy folyóiratra. Az országos napilapok — a 
terjedelmükkel nem arányos széles profil miatt — 
olyan elemi igényeket sem tudnak kielégíteni, 
mint pl. az, hogy kiállításokról, hangversenyek
ről, színházi estékről a bemutatót követő napon 
írjanak kritikát. A folyóiratok pedig hosszú 
átfutási idejük miatt még azt sem tudják elérni, 
hogy a nyitvatartási időn belül foglalkozzanak a 
kiállításokkal. Ezek azonban csak a technikai 
nehézségek.

A műkritika hatékonyságát, tekintélyét 
minden eddig említett tényezőnél nagyobb mér
tékben korlátozza a jelenleg uralkodó szemlélet- 
mód, a demokratikus közéleti gondolkodás tel
jes hiánya a képzőművészet területén. Arra az 
egészségtelen kettősségre gondolok itt, ami a 
képzőművészeti kritikus tevékenységének meg
ítélését jellemzi. A kritikus bírálatát ugyanis 
végletesen ellentétes módon értékeli a hivatal és 
az egyes művész. A kellő tekintéllyel, súllyal 
rendelkező intézmények (múzeumok, Alap, 
Lektorátus stb.) úgy tekintik a kritikust, mint 
aki senkit és semmit nem képvisel, akinek a 
véleménye jelentéktelen fontoskodás, akadé
koskodás. Bírálatára tehát nem reagálnak, 
pontosabban nem azonos műfajban — érvek
kel, bizonyítékokkal •— reagálnak, legfeljebb 
panaszt tesznek valamelyik felső szervnél vagy 
a kritikus feletteseinél. Az elmúlt évtizedekből 
nagyon kevés példát lehetne említeni arra, hogy 
egy múzeumigazgató, kiállításrendező vagy va
lamely döntésért felelős művészeti hivatalnok 
tollat ragadott volna — jóllehet valamennyien 
tollforgató emberek —, és a sajtó nyilvánossága 
előtt megvédelmezte volna tevékenységét, ki
fejtette volna, milyen elvek, szempontok, eset
leg méltányolható, a kritikus és a nagyközönség 
előtt nem ismeretes okok alapján hozta meg 
döntését. A demokratikus sajtónyilvánossághoz 
elengedhetetlenül hozzá tartozna az, hogy a
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bírálatokra az intézkedéseket, változtatásokat 
sürgető sajtómegnyilvánulásokra az arra ille
tékesek válaszoljanak.

Sajnos a másik véglet jellemzi azt, ahogyan a 
művészek többsége reagál a műkritikára. A mű
vészek nagy része a kritikus írásában nem a 
kritikus véleményét, nem egy lehetséges, a 
körülményekhez képest kifejtett, többé-ke- 
vésbé megindokolt elvi álláspontot lát, hanem a 
vélemény mögött valami intézmény, hivatalos 
szerv állásfoglalását, intencióját véli felfedezni, 
amely — úgy gondolja — a legenyhébb bírálat 
esetében is egzisztenciáját fenyegeti, kettétöri 
pályafutását. Sajnos, a művész sem gondol arra, 
hogy a kritikusi véleménnyel véleményt, saját 
vagy hozzá közel álló kritikus, művészettörté
nész véleményét állítsa szembe, érveljen, vitára 
kényszerítsen, legfeljebb, ha összeköttetései

lehetővé teszik, megpróbál ö is hivatali úton 
„oda hatni” . Természetesen ennek sincs köze a 
demokratikus nyilvánossághoz.

Végezetül ismét hangsúlyozni szeretném, az 
itt elmondottak a műkritika problematikájá
nak csak egy aspektusát, egyik lehetséges meg
közelítési módját kívánták bemutatni. Bizo
nyára sok jogos kérdés és bírálandó vonás vet
hető fel — mind a művészek, mind a közönség 
részéről — a műkritikával, a kritikusok tevé
kenységével kapcsolatban. Nem állt szándé
komban ezeket eleve elhárítani, kirekeszteni a 
vitából, csupán azokra a reális keretekre kíván
tam rámutatni, amelyek meghatározzák a mű
kritika lehetőségeit, amelyek — a legnagyobb 
jó szándék és felkészültség mellett is— bizonyos 
korlátok közé szorítják a kritikus tevékeny
ségét.

ARAD!  NÓRA

H o zzá szó lá s  Tímár Árpád cikkéhez
Tímár Árpád történeti visszapillantással kezdi 
a kritika helyzetének elemzését. Abból indul ki, 
hogy a kritika nem választható el a társadalmi és 
a kulturális közegtől, amelyben megjelenik, és 
így vázolja a nyugat-európai és közép-európai 
(ezúttal: magyarországi) kritika—történet kü
lönbségét a múlt században és a századfor
dulón. Aligha lehet már sokáig elodázni a 
kritika történetének feldolgozását, és közelebb
ről magyarországi történetének a számbavéte
lét. S a Tímár Árpád vázlatos áttekintésében 
szereplő korszakokon és problémákon túl 
azzal is foglalkozni kell, hogy miképpen, milyen 
körülmények között és miért jött létre a kiállí
tás és nyomában a kritika, hogyan tükrözi mind
kettő története a művészeti alkotás áruvá válá
sának a folyamatát, és milyen közvetlenebb- 
közvétettebb szerepük lehetett ebben a folya
m atban. A kritika történetének alakulását, a 
tizennnyolcadik század közepétől végbement 
funkcionális változásait ismerni kell ahhoz, hogy 
mai helyét, lehetőségeit és korlátáit történeti 
hitellel felmérhessük. Hiszen a kritika mindig 
követte a képzőművészet megnyilvánulásait, 
mindig visszhangja volt a főbb képzőművészeti 
fórumoknak. Jellegét, profilját a képzőművé
szet nyilvánosságának mindig változó lehető
ségei határozták meg.

Tímár Árpád legtöbb gondolata a képző
művészet nyilvánosságának kritikai vetiiletét

érinti. Egy helyütt ezt írja: „Képzőművészet és 
közönség találkozása azonban manapság már 
nem valósulhat meg spontán, természetes for
mákban, az elkészült művek nyilvánosságának, 
közönség elé kerülésének biztosítása intézmé
nyek, hivatalos szervek feladata.” Megállapí
tása több ponton is megkérdőjelezhető. A kép
zőművészetek fejlődése során ugyanis a virágzó 
kapitalizmus volt az a korszak, amely lehetővé 
tett egy „spontán”, szabad versenyes nyilvános
ságot, és gyakorlatilag ugyanez érvényesült 
bonyolultabb formában a huszadik század irány- 
zati és stílusversengésében is. Tímár Árpád írá
sában a ma összevetése elsősorban ezzel a kö
zelmúlttal történik. De — nagyobb távlatok
ban gondolkodva — mindig az adott társa
dalmi struktúrák determinálták a művészet 
és közönség találkozásának „természetes for
máit”, és ilyen, konkrét társadalmi alapokon 
létrejött „természetes forma” a szabad ver
senyes spontaneitás is, sőt, a műkereskedelem 
galériarendszere intézményjelleggel bírt és 
hatott. A mi társadalmunknak megfelelő „ter
mészetes formákat” nem kaptuk és nem is kap
hattuk készen az előző korszak művészeti életé
ből. De ha a teendőket kutatjuk, nem elég össze
vetni a mai nyilvánosságot a kapitalista spon
taneitással vagy akármelyik korábbi korszak 
művészetének intézményesen biztosított nyil
vánosságával, hanem a mai társadalmi igények
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szemszögéből kell vizsgálnunk a képzőmű
vészet ágazati sajátosságait.

A közelmúltban, egy valószínűleg nyomtatás
ban is megjelenő előadásban hosszasabban fog
lalkoztam a kritika tárgyával, ezen belül azzal 
a korláttal, amit kritikánk számára jelent, hogy 
jóformán csak a kiállításokkal foglalkozik. 
Egyet értek Tímár Árpáddal abban, hogy a mai 
kritika, amely a képzőművészetnek csak ezt az 
egyetlen nyilvános fórumát kíséri figyelemmel, 
nem tudhatja felmérni a képzőművészet egé
szét, hanem csak azt, amit a képzőművészetből 
a kiállítás megmutat. Több kiállítási helyiség 
persze javítana valamit a helyzeten, mert több 
művész szerepelhetne, nagyobb lehetne a be
tekintés a készülő munkák menetébe stb. Ez 
azonban nem sokat változtatna a kritika és a 
képzőművészeti nyilvánosság kapcsolatán. A 
kiállítás ugyanis mindenképpen csak „másod
lagos alkalmazásban” mutat be alkotásokat, s 
míg ez nem zavaró táblaképek, kisplasztikák, 
érmek, grafikai lapok esetében, igencsak za
varó, sőt, torzító lehet, amint konkrét helyhez 
kötött alkotást vagy annak valamely előzmé
nyét állítják ki. A kritika is sokszor foglalko
zik azzal, hogy mennyire nehéz helyesen meg
ítélni a kiállítási terem falai között például a 
szabad térre szánt szobrot. Még nehezebb a 
tervek, vázlatok, kartonok elbírálása: sokszor 
kiállításon is „szakmán belüli ügy” marad a 
műalkotás valamely közbülső fázisának, egy 
esetleg éppen csak felvetett képi gondolatnak a 
nyilvánosságra hozatala. Kritikánk viszont 
csak elvétve foglalkozik olyan alkotásokkal, 
amelyeket valahol felállítottak, falon kivitelez
tek, pedig ezek a tartós helyhez kötött alkotá
sok jelentik a legnagyobb nyilvánosságot. A 
velük foglalkozó kritika bármikor konfron- 
tálható az alkotással, nem úgy, mint kiállítás 
esetén, amikor a kritika megjelenésének az 
idejére a tárlat sokszor már nem is látható. 
(Más téma, de itt említhető meg: ez az időbeli 
kötöttség eleve akadálya annak, hogy egy-egy 
oeuvre vagy alkotás kapcsán eleven sajtóvita 
bontakozzék ki, és így kerüljön sor a kritiku
sok között nézetek tisztázására; nem lehet sajtó
vitát folytatni olyasmiről, ami nem látható.)

A kritika természetesen még igen sokáig a 
kiállításra fog koncentrálni. De másfajta 
nyilvánosság is van, és ennek lehetőségei foly
tonosan változnak. A kiállítás ma kevesebbet 
ölel fel a képzőművészet egészéből, mint a 
tizennyolcadik vagy a tizenkilencedik század
ban vagy akár a huszadik század első felében. 
Régebben a kiállítások nyomán hiteles össz
képet lehetett vázolni a képzőművészet fejlő
déséről; ez ma már nem lehetséges. Kritikánk

saját lehetőségeit csorbítja, ha tárgya nem maga 
a képzőművészet, hanem a kiállítás.

Tímár Árpád, a képzőművészeti nyilvános
ság lehetőségeit vizsgálva, jogosan veti fel a 
kérdést, hogy a kritikus, a képzőművészeti élet 
cselekvő tagja, miért rekesztődik ki egy sor elő
készítő munkából (állandó nyilvánosságra 
szánt alkotások elosztása, pályázatok, ún. két
milliós vásárlások stb.). Hozzátenném, ezek
ben a műhelymunkákban rendszeresen részt 
vesznek a kritikusnál többnyire elfogultabb 
művészek s a kritikusnál többnyire kevésbé 
hozzáértő laikusok.

A probléma tulajdonképpen azóta létezik, 
amióta létrejött a Képzőművészek Szövetsége 
(és benne formálisan a művészeti írói szakosz
tály); amióta a bírálati, zsürizési rendszernek 
egy semmilyen más művészeti ágazatban nem 
tapasztalható és nem elképzelhető módszere 
kialakult; amióta fokozatosan megváltoztak a 
képzőművészeti nyilvánosság fórumai, mert 
szaporodnak az állandó nyilvánosságra szánt 
alkotások, az állami és magánvásárlások. 
Folytonosan változik tehát a képzőművészet 
társadalmi helye, s az 1949-es nagy átalakulás 
óta szervezetileg is módosult némileg a művé
szeti közélet. A kritikákból azonban nem derül
het ki, hogy milyen a kettő viszonya, hol van 
összhang és hol van ellentmondás, mert ez a 
téma túlnő a kiállítási recenziókon.

Messzire vezetne persze a képzőművészet 
és a képzőművészeti élet kölcsönhatásának, 
összefüggéseinek az elemzése, vagy akár a 
mai bírálati mechanizmus jogosságának és 
fogyatékosságainak a számbavétele. Azt hi
szem, komoly szociológiai vonatkozású adato
kat is nyújtana egy olyan nem könnyen elké
szíthető felmérés, amely esztétikailag mérlegel
né, hogy például a legközvetlenebbül érdekelt 
közönség képviselete a tervek, vázlatok elbírálá
sában mit eredményezett eddig, és milyen teen
dőket szuggerál; hogyan növekedett ennek a ré
vén is a „cselekvő közönség” számszerű rétege, 
és hogyan hat ez vissza a művészetre stb. Nincs 
összehasonlítási alap (hacsak a múltbeli meg
bízók vagy a kapitalista galériatulajdonosok 
szerepe), hiszen az irodalom, színház, film, zene 
területein nem vonják be szavazati vagy döntési 
joggal a közönség szervezett képviselőit a műal
kotás valamely kezdeti stádiumának az elbí
rálásába. A képzőművészeti élet némileg kísér
leti terep is annak tanulmányozására, hogy a 
szervezetten legaktívabb (ez esetben: anyagi 
felelőséggel bíró) közönségrétegnek hogyan 
formálódik az ítélete, ízlése, s a közönségnek 
ez a kétségkívül lassan, de mégiscsak folyama
tosan terjedő aktivizálása hol érinti már a
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művészei és a közönség kapcsolatának esetle
ges új, „természetes formáit”, amelyek a mi 
társadalmi struktúránkból fakadnak-

Itt térek vissza Tímár Árpád nyomatékosan 
hangsúlyozott gondolatához: mi indokolhatja, 
hogy a szakmai és nem szakmai széles zsűriző 
rétegből kirekesztődnek a művészettörténeti 
végzettségű kritikusok (továbbmegyek: a
jelenkorral foglalkozó művészettörténészek 
többsége). Tímár Árpádtól eltérően, szerintem 
a mai helyzet nem elsősorban azért visszás, mert 
a kritikus kevesebb nyilvánossági fórumról 
tudja tájékoztatni az olvasót, mint amennyi 
valójában van, hanem mert maga a kritikus 
kevésbé tud tájékozódni a képzőművészeti élet
ben, mint ahogyan az folyamatos munkájá
hoz szükséges lenne.

A képzőművészeti életnek nem minden fó
ruma vagy fázisa tartozik egyformán a kritikai 
nyilvánosságra. Nehéz például hitelt érdemlően 
írni egy falkép- vagy falikárpit-pályázatról, ami
kor anyaga a legjobb esetben is csak napokig 
látható, a legtöbb sajtóorgánumban nem re
produkálható, és — ami ugyancsak fontos 
tényező — a szakember tudhatja csak megítélni 
a kívánt mű szemszögéből a vázlatot vagy a ter
vet. A kritikusnak témája lehet a kész, véglege
sen elhelyezett alkotás (amiről ritkán ír). Ahhoz 
viszont, hogy biztonságosabban tájékozódjék, 
ismernie kell az előzményeket (amire ritkán van 
alkalma). Hiszen utcákon, tereken, falakon ta
lálható meg a képzőművészet teljes nyilvá
nossága, inkább, mint a három hétig nyitva 
levő tárlatokon. Ami viszont a képzőművészeti 
élet nyilvánosságát illeti, Tímár Árpádnak igaza 
van abban, hogy a kritikus tájékozódjék job
ban, láthassa a terveket, amelyekből válogat
tak, az alkotásokat, amelyekből vásároltak. 
Ismét hangsúlyozom, nem azért, mintha mind
erről írnia kellene. Az irodalomkritika sem 
szokta ismertetni a kiadóhoz benyújtott és 
nem elfogadott, nem megjelentetett kéziratokat, 
a filmkritika sem foglalkozik az el nem foga
dott filmnovellákkal. Nehéz persze összevetni 
a művészeti ágazatok technikai sajátosságait, és 
egyetlen művészeti terület szervezeti helyzete 
sem lehet maradéktalan modellje a többinek. 
A képzőművészet sajátosságaiból is adódik, 
hogy míg a kritikus kirekesztődik a képzőmű
vészeti élet néhány fontos fórumából, bizony
talanabbul tájékozódhat az összképről, és 
mozgástendenciák helyett esetleg csak tüneteket 
lát meg.

Tímár Árpád azzal foglalkozik írásának 
utolsó részében, hogy ki hogyan reagál a 
kritikára, illetőleg mennyire visszhang nélkül 
maradnak a kritikai gondolatok, javaslatok.

A kép persze akkor lenne teljes, ha arról is szó 
esne, hogy milyen a kritika, mennyiben lehet 
ma nálunk egyáltalán kritikai tapasztalatokat 
általánosítani. Hiszen csak igen kevés kritikus 
van, aki többé-kevésbé folyamatosan publikál, 
a szerkesztőségek e ponton nem dolgoznak 
alkotóműhely-jelleggel, és — úgy látszik — a 
kritikus magánügye, hogy következetesen pró- 
bál-e hozzájárulni valamilyen értékrend kialakí
tásához vagy sem (és milyen értékrendéhez), 
vagy pedig az önkifejeződés eszközének tekinti-e 
a kritikaírást.

Ahhoz, hogy a kritikában az intézmények 
ne csak magánszemélyek magánvéleményét 
lássák, s a művészek ne intézmények burkolt 
„hivatalos” állásfoglalását sejtsék mögöttük 
(amint Tímár Árpád írta), vagyis ahhoz, hogy 
a kritikát komolyabban vegyék, a kritikának is 
komolyabban, átgondoltabban kellene meg
mutatnia azt, ami a képzőművészetben és a 
művészeti életben történik. A kritika mai 
technikai feltételei sem elegendőek persze a 
komolyabb kritikai tevékenységhez, hiszen a 
közönségnek nem áll mindig módjában a lá
tottakkal konfrontálni az olvasottakat, s a még 
nyitva levő tárlat alapján megítélni a bírálat 
helyességét, hitelét, szakmai pontosságát stb.

És itt jutunk el a kérdés velejéig, amivel a 
vitacikk már nem foglalkozott. A kritika végső 
soron nem elsősorban a szakmának szól, ha
nem a szélesebb olvasóközönség tájékozódó
képességét kell fokoznia, ízlését formálnia, ér
tékítéletét alakítania. A kettő persze nem vá
lasztható el, és nem is válik el egymástól. Az a 
kritika, amely értékítéletében téves, vagy egy 
szellemesnek ígérkező fordulat miatt eltereli a 
figyelmet a lényegről, nemcsak a szakmát, ha
nem a tágabb közönséget is dezorientálja. De 
amíg a kritika feladatát, lehetőségeit, visszhang
ját kizárólag a művészek és a művészeti intéz
mények reagálásán mérjük le, és mód is alig 
van arra, hogy tágabb hatásáról tudomást 
szerezzünk, addig csak tapogatózunk a kritika 
valóságos gondjait és feladatait keresve. Ha 
viszont a közönséggel is számolni kívánunk, új 
gondok is elénk tornyosulnak, növekszik a 
következetlenség súlya, problematikusabbnak 
látszik az értékrend ingatag volta, kiáltóbbak 
lesznek a sajtóorgánumok közötti vagy egy-egy 
lapon belüli ellentmondások, és hangosabb a 
kérdés, hogy a kritika (azaz a néhány kritikus 
tevékenysége) a művészetet a valósággal méri-e 
vagy magával a művészettel, vagy esetleg egyik
másik iránnyal, hogy a kritika stílus vagy mód
szer szerint tájékozódik és tájékoztat.

A kritika is, akárcsak minden emberi, szel
lemi tevékenység, nem független a vele szem
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ben támasztott társadalmi igényektől. De ma a 
képzőművészeti élet csak szavakban igényli a 
kritikát. A kritikus helyes vagy kevésbé helyes, 
jól vagy gyengébben orientáló állásfoglalását 
inkább csak zavaró mozzanatnak tartja. A kri
tikus jóval kevesebb segítséget kap munkájá
hoz, mint amennyire szüksége lenne, s ez elke

rülhetetlenül leszállítja a kritikusnak önmagá
val szemben támasztható igényeit is. Ma volta
képpen kritika elmén néhány kritikus többé- 
kevésbé véletlen tevékenységéről eshet csak szó, 
és ez is csupán a képzőművészet egyfajta nyil
vánosságára korlátozódik. így nehéz számba 
venni a kritika problémáit általában.

Juhász Ferenc

Anyám
Juhász Ferenc új verseskönyve, az Anyám, egy majdnem húsz évvel ezelőtt született 
elbeszélő költemény, az Apám ikerpárja. Az életmű két darabjának ez az összecsen- 
gése tudatos költői építkezésre vall. Miközben a Juhász-versek felszínét elborítják az 
ösztönös tenyészet indái, mélyükön olyan szilárd szerkezet épül, amely minden terhet 
elbír. Tessék elolvasni A tenyészet országa utószavát. Ebben az 1956-os könyvben 
a költő jövőbeni programját is felvázolja, amelyet azután következő gyűjteményé
ben csodálatos versekben látunk viszont. Pedig világa egyáltalán nem befeléforduló 
zárt világ, programja messze túlmutat az önkifejezés célján. Tudatos építkezése az 
időben élő ember küzdelme a múlékonysággal, a pillanattal, s így magában foglalja 
a történelem tanulságait éppúgy, mint a múlékony pillanat mögött megsejtett tör
vényt. Eszménye ezért az eposz. Amikor ösztönző mestereit felsorolja, Dantét teszi 
a legmagasabb helyre: „ő adta képzeletemnek eposzi terveit, a teljes összefoglalás 
parancsát” — írja egyik önjellemzésében. Az eposzban tehát nem a műforma vonzza, 
hanem a teljes világkép kifejezése. Maga méri fel e hatalmas vállalkozás költői fel
tételeit is. Tudja, hogy egy halálig-épülő mű terhét kell hordoznia, s hogy ehhez 
mindent fel kell használnia, amit a nyelv, a látomás, a látvány, a tudomány a történe
lem, a mítosz, a természet nyújt, s amit már csak az ihlet képes felfogni. De mind
ebből rétegek és homályos foltok is születhetnek, Juhász pedig nem az összehordást, 
hanem az összefoglalást tartja céljának. Az egységesítő közeg a stílus. Mondandói
nak fő hordozója a kép. Nem mellőzi a fogalmi kifejezés eszközeit sem, de a vers 
jelentését nemcsak ezekre bízza. Meg akarja teremteni a megjelenítés és a jelentés 
egységét. Számára a kép a mondandónak nem a színe, nem érzelmi-hangulati ki
egészítője, hanem a részecskéje. Képzuhatagai láncreakciós folyamatokat sejtetnek, 
melyekben kép képet szül, s ezáltal — mindenféle fogalmi kiegészítés nélkül is — táv
latot adnak az elindító élménynek. így jut el — bárhonnan indul — az összefoglalás
hoz. S így vezet minduntalan a mikroorganizmusok világába vagy a galaktikák közé. 
Mert valóban a teljesség meghódítására tör, s a teljességet nemcsak a társadalom, 
a történelem, az ember teremtette világ összegének tartja: a tenyészetet is részének 
tekinti, amelyből minden vétetett. Már hosszú idő óta, nagy versek sorában bizonyí
totta, hogy az anyagi világ bűvöltje. Ő is átérzi a bibliai tétel szomorúságát -  porból
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vétettünk, és porrá leszünk —, de felismeri benne a megváltást, a természet rendjét 
is. Tehát térben és időben messze kalandozik, de sohasem tör ki az anyagi világból. 
Pedig közismert, hogy századunk másfelé is csábítaná, hiszen a modern költészet 
legtöbbször az értelemmel megragadhatatlan titkok felé tágította a líra határait. 
Juhász is szembenéz a titkokkal, de azon az úton jut el hozzájuk, melyet a modern 
természettudomány nyomán sejt korunk laikusa is.

így rímel egymásra az Apám és az Anyám. Köztük van két évtizedünk, a költő 
belső küzdelme és megnövekedett igénye, tehát az idő, de köztük van az ember is, 
aki mindig és változatlan szenvedéllyel az igaz és teljes választ kereste. A rímpár: 
egy elbeszélő költemény és egy modem éposz — az előbb vázolt értelemhez. Köze
lebbről : az Apám a történelem és a társadalom tükre ; az Anyám a világ mikrokoz
mosza, amely magában hordozza a történelmet, a társadalmat és a tenyészetet egy
aránt. Más szóval: a mindkét versben megnyilatkozó érzelem mélyen személyes, de 
nem magánérzelem.

De nemcsak az életmű szerkezete jelzi a két mű szoros kapcsolatát. Az Anyám 
első verse a rég halott apát idézi meg, követi egészen az enyészetig. A fiú utolsó emlék
képeire víziók épülnek, amelyek a sírvilágba vezetnek át. Az elindító motívumok 
az emberi élet határmezsgyéjén helyezkednek el, a hasonlatok azonban, amelyek 
az emlékképből kibomló költői érzelmek és gondolatok kifejezésére születtek, a föld 
alatti enyészet képzetei. A szemhély: zöld bogárpáncél, a szempillák: kőgyökerek, 
az orr: kőviasz liliom, az áll: hegyesedő kőgomba. És ettől kezdve a hasonlatként 
felbukkanó képzetek önálló életre kelnek, újabb képzeteket vonzanak, amelyek az 
emlékképeket a tenyészet végtelen országával kapcsolják össze. Sőt ezekben a víziók
ban lassanként helyet cserél a közel és távol: az élő ember világának motívumai 
válnak hasonlattá. így ölt testet a versben a gondolat, mely nemcsak indokolja 
a szokatlan halottsiratást, hanem fel is oldja a gyászt : az apát az enyészet a minden- 
ség anyagává tette; hazája az Egység és a végtelenség. Az egész könyv végső tanulsága 
is ezt a gondolatot igazolja, de mert az „örök igazságok” közé tartozik, fontosabb 
a körüljárása, mint a felismerése. A második versben tehát az özvegyen maradt anya 
először az elmúlással való konok szembeszegülés szimbólumaként jelenik meg. 
Itt is megtalálhatók a fogható emlékképek: a temetési udvar, a kapirgáló tyúkok, 
a kutya, a pap szertartási könyve, a rézfúvósok gyászzenéje és a temetés ködös napja. 
De ez a köd mitikus méreteket ölt. Megnövesztője talán maga a látvány, a gomolygó 
köd, amely emberfeletti szörnyek alakját veszi fel, és lassan mindent befoly, mindent 
elnyel. Ezt a látványt megintcsak az egymásból születő képek tömege ruházza fel 
költői tartalmakkal. így lesz a versben a köd maga a gyász, az elmúlás, amely azután 
egy hatalmas varangy alakjában ölti magára, s a varangy szájából a halott apa mászik 
elő, tokájában réz hangszerek gyászzenéje szól, áttetsző őspocakjában csontvázak 
táncolnak; az eltűnő varangy helyét ismét elfoglalja az alaktalan köd, felemeli az 
udvart, a könyvet, a megváltás János-evangéliumát mint óriáslepkét, közepén 
a fiúval, aki talán ama bizonyos evangéliumi Fiúhoz hasonlatos. Míg el nem nyeli 
valamennyit szülőjük, a köd, azt a tanulságot hagyva maguk mögött, hogy az el
múlással a vallásos hit sem tud megküzdeni. S ott áll a ködben az özvegyen maradt 
anya, szándékolatlan konokságával dacol, „kérdezi a mindenséget” , és nem is tudja, 
hogy a köd őt is felissza. Mert ez a köd a dolgok közül szivárog, az elmúlásnak ez a 
gomolygó köde a lét hömpölygése. Mit tehet ellene az ember? A válasz a növényi 
és állati vegetáció himnusza, mely a második verset lezárja. Sugallata szerint az egyet
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len megváltás az elpusztíthatatlan anyagtól remélhető. Újra csak ezzel a tudással tér 
vissza a költő az élő ember világába.

A harmadik vers ezt a címet viseli: A tested. Szokatlan vállalkozás: az anya akt- 
szerű megjelenítése. Többféle magyarázatot találhatunk rá. Először arra gondolunk, 
hogy a családi lira hagyományos eszközeinek kimerülése taszította a költőt a szokat
lan felé. Ahogy azonban egyre beljebb kerülünk az épülő vers világába, meggyőzőbb 
és bensőbb okok kezdenek felbukkanni előttünk. Juhász az anyai szépségnek és a fiúi 
szeretetnek is a teljes tartalmát akarja kifejezni. A fizikai létben gyökerező képei 
azt sugallják, hogy ezek a tartalmak sem csupán spirituálisak, hanem részei az anyag
ból kinövő mindenségnek. Ezért fémek meg egymás mellett a légies érzelmek és 
a biológiai leírások, az Ősasszonnyá növesztett anyakép és a mosóasszony-édesanya 
evilági emlékképe. Az egységesítő közeg a stílusban is megtalálható: a vers litánia
szerű csobogása eleve valamilyen földöntúli hangulatot teremt, amely minden rész
letet megtisztít naturális esetlegességeitől. A fizikai megjelenítés és a litánia kont
rasztja tudatos. Hatása a középkori Mária-himnuszokra emlékeztet, melyekben 
a vaskos földi lét élménye a misztikus vallásérzelmeken tetszik át. De mindezzel 
Juhász anyaképének csak az első, közvetlen jelentését írtuk körül. Ez a jelentés a vers 
folyamán kibomlik, gazdagszik. Az anya aktszerű megjelenítését egy vízió követi, 
— a fiú magzatkoráról, a méhbeli létállapotról. S a megjelenítő képsorok a terhes
anyát összekapcsolják a környező világgal. Ismét feltárul tehát az anyagból kinövő 
mindenség, de drámai pillanatban: a fiú embriókora azt az ősállapotot őrzi, amelyben 
az anyagból még ki nem vált embernek volt része, de már benne van a várakozás, 
hogy a „világot ős-önmagából kiváltsa” , „a csöndet létté kiáltsa”, „a dolgokat meg
nevezze” . A születés a tenyészet halálállapotának megszüntetése, viszont a halál
tól csak a tenyészet válthat meg.

Az anyakép jelentését egy verses mese egészíti ki. Az Éhség a címe, s mintegy ki
nagyítja a tenyészet természetrajzának egyetlen vonását. Mitologikus hőse azért 
bukik el, mert csak az ehető boldogságot kereste, s visszahullt a vak tenyészetbe, 
melyben éhség éhséget fal szüntelen. Tehát e mese sejtelmes szimbolikája is bizonyára 
az ember szép lehetőségeiről szól. Az emberről, aki az anyagból szakadt ki, s aki mégis 
akkor születik meg, amikor többet akar az „ehető boldogságnál” . így ju t el a költő 
a záróversig, a válaszadás kényszeréig. Csak ismételni tudja már végigélt vízióit 
és gondolatait — makacs ismétléssel idézve fel az embert a megoldhatatlannal
szemben :

„másképp győzök a halálon! 
Magam dermedek kristállyá, 
egyre növekvő kristállyá . . . 
önmagamat szétnövesztve 
a Mindenséget benyelve . . .  
a létet magamba zárva . . . ”

•

Bodnár György
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Alvó városok  term észetra jza*
Kardos Ferenc rendkívül érdekes és sokatmondó kisfilmjének (Különösen szép este 
volt) „hó'sei” a modern szuburbiák elszigetelt, egymástól megkülönböztethetetlen 
családi házainak lakói. Az este, amelyet a film a cinema vérité eszközeivel megörökít, 
megmutatja, hogy ilyen körülmények között lehetetlenné válik a közösségi életforma, 
és szükségszerűen különböző' deformálódott pótlékok jelennek meg helyette. Néhány 
felvillanás erejéig megtudjuk azt is, hogy a benne élők nem önként választották ezt az 
életformát, hanem az a „nem volt más lehetőség” kényszeréből fakadt. Karakterisz
tikus módon ugyanis a „miért ebbe a lakásba költöztek?” kérdésre elhangzó külön
böző válaszok minden esetben a lakáshoz jutás társadalmi mechanizmusát érintették 
(„m ert ezt gyorsabban fel lehetett építeni”, „kisebb induló pénzösszeg kellett hozzá” 
stb.), nem adódott azonban olyan válasz, amely a saját házban a tulajdonszerzés aktu
sát ünnepelte volna.

Az egyéni lakásproblémák megoldása, ennek végtelenül hosszú és göröngyös útja 
valóban a mai magyar társadalmi közérzet egyik centrális problémája. Szelényi Iván 
és Konrád György szociológiai tanulmányának (Az új lakótelepek szociológiai prob
lémái) is jelentős hányadát teszi ki a lakásgazdálkodás és elosztás mechanizmusának 
elemzése. E kérdés kapcsán derül ki, hogy mind a lakásépítkezés jelenlegi formája, 
mind a megépült lakások elosztásának hatósági (bürokratikus) módja szembekerül 
azokkal a társadalompolitikai célokkal, amelyek megvalósítására létrehozták. Az 
építőipar az átlagos, csak nagyon kis mértékben differenciált lakások sorozatgyártásá
val lehetetlenné teszi, vagy legalábbis rendkívüli mértékben megnehezíti a rossz lakás- 
körülmények között élő emberek felfelé irányuló mobilitását: azok a rétegek is kény
telenek ugyanis megelégedni az átlagos nagyságú és berendezésű lakásokkal, amelyek 
anyagi eszközeikből ennél többre lennének képesek; ezzel viszont bezárul a mobilitás 
útja a felfelé törekvő rétegek előtt. A megépült lakások elosztása során pedig az érvény
ben levő lakáselosztási mechanizmus saját célkitűzéseivel kerül szembe, mikor a gya
korlatban nem annyira a rászorultakat, mint inkább a magasabb jövedelmi kategó
riákba tartozó, tehát állami juttatásokra anyagi helyzetüknél fogva nem szoruló 
rétegeket juttatja új lakáshoz. A  részletes felmérések nemcsak a társadalmi egyenlőt
lenségek ily módon történő megörökítéséről, konzerválódásáról tanúskodnak, hanem 
arról is, hogy várakozásaikkal ellentétben e rétegek kisebb anyagi áldozatok árán 
jutnak lakáshoz (a lényegében ingyenes juttatásnak számító állami lakások nagyobb 
hányadát ők kapják), míg az amúgy is szűkösebb körülmények között élő kisebb 
jövedelmű emberek főleg a jelentős kezdőtőkét igénylő szövetkezeti vagy öröklakásra 
pályázhatnak. Vizsgálataik tapasztalatait a szerzők egy korábban megjelent cikkük
ben summázzák : „Vizsgálati eredményeink jelentése tehát egybevág korábbi lakó
telepkutatásaink, valamint számos közgazdasági vagy statisztikai megalapozású 
lakáspolitikai tanulmány többé-kevésbé összehangzó tanulságával, amely szerint a 
lakáselosztás hatósági rendszere nem teljesítette azokat a társadalompolitikai célokat, 
amelyeknek szolgálatában funkcionálni kellett volna. E modellen belül oly módon 
keveredtek össze a szociális lakáselosztás és az érdemeket jutalmazó, bérkiegészítő 
lakásjuttatás szempontjai és szervezeti formái, hogy ezáltal rendszeresen a magasabb

* Konrád György—Szelényi Iván: Az új lakótelepek szociológiai problémái
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jövedelmű rétegek jutnak olcsóbb és értékesebb lakáshoz. Társadalompolitikai szem
pontból tehát a lakáselosztás hatósági rendszerét jelenlegi formájában diszfunkcio- 
nálisnak minősíthetjük.”

Mi történik azokkal az emberekkel, akik lakáshoz jutnak az új lakótelepeken? 
Hogyan fest mindennapi életük, milyen rétegek magatartása, szokásai uralják az 
egyforma kockaházakba települt, a fogyasztás tekintetében nagymértékben homogeni
zálódott népességet? A szerzők vizsgálatai egyértelműen kimutatják, hogy az új 
lakótelepek jellegének, értékrendszerének, fogyasztási szokásainak meghatározásá
ban a középrétegeknek van domináns szerepe. A lakók között e réteget találjuk a leg
nagyobb számban, és ők azok, akik a leginkább elégedettek a lakótelepi életformával. 
A kérdőívekre adott válaszokból kirajzolódik (bár csak töredékesen) az új közép
rétegek természetrajza. Életmódjuk bizonyos részleteiben meglepően „korszerű”, a 
modem, manipulációs kapitalizmus fogyasztási modelljére emlékeztet. Nagyon érde
kesek ebből a szempontból a megtakarításokkal kapcsolatos jelenségek. A statiszti
kák azt mutatják, hogy a közepesjövedelem-szintű családok megtakarításaikban a 
magasabb életszínvonalú rétegekhez hasonulnak, hogy megszerezhessék azokat a tar
tós fogyasztási cikkeket, amelyekkel az utóbbiak már rendelkeznek, és amelyek szá
mukra presztizsfunkciókat töltenek be. Ennek érdekében még primer fogyasztási 
szükségleteiket is hajlandók korlátozni. A közvetlen következmény az, hogy anya
gilag lehetetlenné válik számukra a szabad idő értelmes eltöltése. A fordulat akkor 
következik be (s ezt az interjúalanyok válaszai jól érzékeltetik), mikor ez az — tulaj
donképpen anyagi kényszerből és átmenetileg vállalt — életforma belsőleg elfogadottá 
és szubjektív erénnyé válik. Számos megkérdezett felháborodottan utasított el egy 
olyan feltételezést, amely szerint az „eljárók” csoportjába sorolná önmagát. Az ott
hon ülő életforma most már szenvedéllyé és az egyén valamennyi társadalmi kapcsola
tát szervező tényezővé válik. Világosan kiderül ez a szomszédi-baráti kapcsolatokra 
vonatkozó adatokból. A legtöbb, a középrétegekhez tartozó interjúalany a legszoro
sabb kapcsolatokat szomszédaival tartotta fenn, ami az „otthon ülő” életforma 
elterjedt voltának egyenes következménye.

Bizonyos urbanisztikai, várostervezési intézkedések természetesen enyhíthetik a 
mai lakótelepek időnként nyomasztó élettelenségét, „alvó város” jellegét. Nem való
színű azonban, hogy kizárólag az urbanisztika szintjén feltartóztatható az imént 
futólag jellemzett és kialakulóban levő életforma térhódítása. Ez utóbbi ugyanis csak 
a gazdasági fejlődés mozgásának irányát követi. Ennek a családok mindennapi 
életére is kiható mozgását a szerzők a háztartási funkciók intézményesülésével kap
csolatban elemzik. A spontán módon kifejlődő gazdasági racionalitás a háztartási 
funkciók ellátását automatikusan a privát szférába utalja, és a tartós fogyasztási 
javak termelése és eladása révén oldja meg. Mindez tisztán gazdaságilag helyesnek és 
racionálisnak tűnik (az élőmunka, következésképpen a szolgáltatások állandó 
drágulása stb.). A szerzők is utalnak rá, hogy a gazdasági reform következtében 
hosszú távon is ezzel a tendenciával kell számolnunk. E gazdasági racionalizálás 
társadalmi következményei azonban (mint ezt az új lakótelepeken kialakult minden
napi életmód is mutatja) figyelmeztetőek, annál is inkább, mert a könyv meggyőző 
érvelése szerint az új lakótelepek életmódja a jövő társadalmi életmódjának modellje. 
A magánfogyasztás előtérbe kerülése a szükségletek kollektív kielégítésével szemben 
csupán egyetlen láncszeme annak a folyamatnak, amelynek elején a lakáshoz jutás 
teljesen irracionális és befolyásolhatatlannak tűnő jellege, végső társadalmi konzek
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venciáiban pedig a tömeges depolitizáltság, a közösségi élet modern lehetőségeinek 
kikísérletezésétől való elfordulás állhat. Ismét csak Kardos Ferenc filmjének egyik 
döbbenetes jelenete figyelmeztet arra, hogy a közösség igénye jelen van, de az ellene 
ható realitás erőfölénye óriási. A már említett kis családi házak lakói egy „különösen 
szép estén” gyűlnek össze. Szemmel láthatóan nem tudnak egymással mit kezdeni, s 
így az összejövetel tartalmatlan fecsegésbe és ivászatba fullad. S ebben a történelmé
től megfosztott, valóban a heideggeri mindennapiságba süppedt világban egyikük ré
szegen felkiált : „Az igazi forradalmat kívánom !” A megdöbbentő hatást elsősorban a 
posztulátum és a realitás elképesztő kontrasztja jelenti. Talán nem tűnik azonban 
erőltetettnek, ha ebből a tulajdonképpen ráolvasásszerű kiáltásból e kontraszt 
eltüntetésének (igaz, hogy tehetetlen) igényét is kihalljuk. (Akadémiai Kiadó, 1970)

Berényi G ábor

Molnár Erik
V á lo g a to tt

tanulm ányok
„A marxizmus egyetlen dogmája, hogy nincse
nek dogmái.” A nagy társadalomtudós, Molnár 
Erik saját aforizmája kívánkoznék mottóként 
tanulmánykötetének élére, amelyet hetven- 
ötödik születésnapjára jelentetett meg az Aka
démiai Kiadó.

A bőséges válogatás a négy évtizedes alkotó
munka egészét felöleli. Közgazdaság, pszicho
lógia, történelem, filozófia, jogtudomány, szo
ciológia, nyelvészet — a társadalomtudomá
nyok valamennyi ága lekötötte hosszabb-rövi- 
debb időre Molnár Erik szerteágazó érdeklő
dését.

Első ízben jelennek meg együtt munkássága 
felszabadulás előtti korszakának álnéven írt, 
szétszórtan megjelent tanulmányai. Molnár 
Erik első írásai kivétel nélkül francia vonatko- 
zásúak. (Babeuf, Blanqui, A párizsi Icommün, 
Guesde.) Ez a franciás műveltség és érdeklődés 
a későbbi tanulmányok témáit áttekintve szinte 
észrevétlen marad, a kommunista tudós asz- 
kézisével rendeli alá szubjektív érdeklődését a 
mozgalom aktuális problémáinak. Az adott 
korban pedig a gazdasági világválság társa
dalmi-politikai jelenségének elemzése volt az a 
sürgető feladat, amely a hazai társadalomtudo
mány kisszámú marxista művelőjére hárult. 
A tanulmányok következő csoportja a gazda
sági válság elméletének és jelenségeinek analí

zisét nyújtja. (Marxista válságelmélet és logika 
A kapitalizmus válsága és az imperialista háború 
a magyar gyáripari tőke a válságban stb.) 
A polemikus, már akkor is vitára kész és vitára 
késztető Molnár Erik publicisztikájából ad 
ízelítőt a Nyílt levél Németh Lászlóhoz. (Ezek
ben az években — ugyancsak nem irodalmi 
kérdésekben — polemizál József Attilával, Ve
res Péterrel, Kassák Lajossal is.)

A válság elméletének vizsgálata a dialektikus 
materializmus kérdései felé tereli érdeklődését. 
A kötetbe nem került A természettörvény mate
rialista fogalmáról, Az ellentétek azonossága, 
Az ellentmondás fogalma a marxista dialekti
kában c. írásainak elméleti állásfoglalásai vilá
gos előzményei a két évtizeddel később rend
szerezett feldolgozást nyert filozófiai nézetei
nek. A gazdasági válság jelenségeinek elemzése 
pedig a magyar agrártársadalom és a földbirtok
viszonyok genezise felé fordítja figyelmét. 
( A magyar középparaszt, Földreformillúziók, 
A magyar agrárkérdéshez.) Elemzései nem 
annyira a földreform, mint inkább a polgári 
agrárreform ellen irányulnak. Alapkérdése: 
„Egy demokratikusnak nevezett birtokpolitika 
a polgári termelőviszonyok fenntartása mellett 
képes volna-e megjavítani a mezőgazdasági 
munkásság és vele az ország gazdasági hely
zetét? . . .  a viszonylagos jólétet biztosító kö- 
zépparasztüzem és a polgári termelőviszonyok 
fennállása összeférhetetlenek egymással.” Fej
tegetéseiben az agrárkérdés gazdasági oldalára 
fektette a hangsúlyt. Ugyanakkor ő is leszö
gezi, hogy „a kisbirtok (előbb mindenesetre 
általánosuló) kisüzemi formáját” haladja majd
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meg a mezőgazdasági nagyüzem. Ide tartozik 
A 48-as magyar forradalom osztályjellege c. 
írása, amelyben elsőként nyújtja — máig helyt
álló érvénnyel — 1848 marxista értékelését. 
(Révai első 48-as tanulmánya 1936 áprilisában 
jelent meg.)

Az agrárproletariátus kialakulása Magyar- 
országon már az alapok feltárásával, a feuda
lizmus korai századaival foglalkozik. S a foko
zódó publikációs nehézségek külső s a magyar 
történelem marxista igényű analízisének belső 
kényszere folytán az elmélyült kutatómunka 
esztendei következnek, amelynek eredménye
ként röviddel a felszabadulás után megjelenik 
a magyar társadalom korai századainak törté
neti összefoglalása.

Felszabadulás utáni munkásságának zöme 
könyv alakban, a társadalomtörténettől a pos- 
tumus szövetségi politikáig összesen nyolc kötet
ben jelent meg. A válogatás ebből a korszak
ból természetesen csak önállóan még meg nem 
jelent tanulmányokat közöl, amelyek rendsze
rint egy-egy nagyobb összefoglalás előmunká
lataiként jelentek meg. (A kapitalizmus kezdetei 
Magyarországon, Determinizmus és indetermi
nizmus a burzsoá világnézetben, A kapitalizmus 
gazdasági törvényeiről stb.)

Munkássága második korszakának alap
vető kérdése, hogy a korábbi korszaknak a 
körülmények által messzemenően indokolt 
sokoldalúsága hogyan és miért őrződött meg, 
sőt fejlődött tovább az ötvenes és hatvanas 
évek során. Az összefoglaló munkák és a rész- 
tanulmányok együttes vizsgálata, az életmű 
körül zajlott és zajló viták elemzése adhat csak 
választ erre a kérdésre.

Külön csoportot képeznek a kötet utolsó 
írásai, amelyek Molnár Eriknek a nemzeti kér
désről írott tanulmányait tartalmazzák. A széles 
körben folyó, az utóbbi években már inkább 
csak publicisztikai polémia ellenére sem közis
mertek ezek az Írások, mivel — részben még a 
vita kibontakozása előtt — különböző szak- 
folyóiratokban elszórtan jelentek meg. Együt
tes megjelentetésük éppúgy alkalmas Molnár 
Erik következetes koncepciójának alapos fel
tárására, mint számos félreértés eloszlatására, s 
egyes „interpretációk” cáfolására. A tanulmá
nyok világosan mutatják, hogy Molnár Erik a 
nemzeti kérdés ideológiai (ideológiatörténeti) s 
ettől bizonyos fokig elválasztva historiográfiai 
vonatkozásait vizsgálta, s alapvetőnek, meg
határozónak nem a történetírást és annak 
korrekcióját, hanem az eszmék történeti szere
pének tisztázását tartotta.

A kötethez Molnár Erik életművének ava
tott ismerője, a válogatás szerkesztője, Ránki

György írt bevezető tanulmányt, amelyben 
elsőként rajzolja meg emberközelből, retusá- 
lás nélkül Molnár Erik teljes tudományos 
életrajzát.

A válogatást Molnár Erik müveinek és a 
vele kapcsolatos vitairodalomnak teljes bib
liográfiája egészíti ki. S az irodalmi felsorolás 
nem fejeződik be 1966-ban: A négy éve elhunyt 
tudós életműve ma is vitára, állásfoglalásra 
késztet. A Válogatott tanulmányokait sem a 
múltnak szóló kegyelet gesztusa, hanem „a 
közvetlen jelen létszükséglete” hívta életre. 
(Akadémiai Kiadó, 1969)

Gergely András

MánsSy Iván

Mi van V erával?
Vera kétségtelenül Mándy egyik legrokon
szenvesebb figurája volt, s műveinek kedvelői 
is gyakran vetették fel a kérdést Az ördög 
konyhája megjelenése óta: Mi van Verával? 
Nos, itt a válasz: négy ciklus huszonegy novel
lájában. Az első ciklus írásait ismerjük Az ör
dög konyhájából, a jelenlegi kötetben azonban 
két új elbeszélést is találunk A gitáros völgy és 
a Szabolcs című novellákat, amelyek nem sokat 
vesznek el és adnak hozzá Vera portréjához. 
Annál érdekesebbek a következő írások, mert 
Vera sorsa szinte regényszerűen bomlik ki 
belőlük, s mert Mándy új vonatkozásban tesz 
próbát a próza és a film formanyelvének közelí
tésére. A kísérlet a Tévéműsor című ciklus három 
novellájában a legérettebb: ezekben a Régi 
idők mozija bravúros telitalálata ismétlődik: 
egymásra fényképezve jelenik meg lelkünk 
vásznán a múlt és jelen, a tévé műsora és a 
szobában játszódó események. Mintha a három 
dimenzió mellé az író még egy negyediket is 
teremtene, egy olyan tér vonalai és síkjai met
szik minduntalan a valóságost, amely csak a 
képernyőn létezik, de az írói parancsra mégis 
egymásba folynak, színezik, kiegészítik egy
mást. A térben játszódó események és a tévé
darab egymás mellett élnek, lüktetnek, már- 
már az alakok, Ricardo, a film szereplője és 
Apa is egymásba folynak. Kivételes írói remek
lés ez, annak jelzése, hogy Mándy nem ismétel
geti makacsul önmagát, mint egyik-másik 
régebbi írásában, hanem szuverén világát 
szüntelen új vonatkozásokban tágítja, alakítja, 
gazdagítja.

Mert gazdagodott is ez a világ Az ördög 
konyhája óta. Abban a fiatalok ábrázolása 
mintha kissé sematikus lett volna, bár némelyik
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novellában azt is érzékeltetni tudta Mándy 
Iván, hogy telítődik harsány világuk igazi köl
tészettel, mélységgel. Most tovább egyénid 
Verát is, a családot is, s azokat a tétova, lebegő 
alakokat is, akik hol fel-, hol lemerülnek körü
löttük. A „merülés” egyik kulcsszava Mándy- 
nak, de míg korábban ez a szó bizonyos mér
tékű szürrealista alaktalanságot is jelentett, 
most már csak a filmkockák egymásutánjának 
váltakozását jelzi, az alakok karakterisztikusak, 
markáns arcélűek maradnak. (Mint ahogy a 
másik kulcsszó, a „forog” funkciója is meg
változott: korábban az események egy bizo
nyos pontján Mándy a bűvész ügyességével 
„megforgatta” a képet, s szereplőinek emlékeze 
tében egyszerre összekuszálódott a múlt, jelen 
és jövő, egybemosódott a tér és az idő, s hirte
len ugrással máris új összefüggések közé jutot
tak. Ebben a kötetben csak a felszabadult 
jókedv, vidámság jelzéséül szolgál.)

Üj elemekkel színeződött hát az író világa, 
gazdagodott emberképe, kiszélesítette mód
szerét, s mégis csalódott érzéssel tesszük le 
kötetét. Nem Mándyban csalódtunk, hanem 
Verában, aki lassacskán emlékké foszlik. Jelen
létét csak egy vonal jelzi a falba vésve, a tele
fonon is hiába várjuk, hogy megszólaljon — 
Vera Udo Jürgens oldalán Nyugat-Németor- 
szágba ment. Hiába várják a Lukácsban, ahol 
régen mindenkit elkápráztatott a hula-hopp 
szédületes forgatagában, s kirakatait sem cso
dálhatjuk immár — mert a szeleburdi gimna
zistából, aki az egyik pillanatban a szerelem 
mélységeiről elmélkedett Borikával, a másik
ban szalvétát cserélt a szomszédban lakó kis
lánnyal, kirakatrendező lett, s lelkesen utazga
tott vidékre is, ahol várták a zavaros kirakatok, 
melyekben neki kellett rendet raknia. Most, 
állítólag, kávét főz odakint. Hogy boldog-e, 
nem tudhatjuk. Itthon mindenesetre az emlé
kek nosztalgiáját hagyta maga után, pedig 
már-már íróját is a felhőtlen, robbanó derű 
irányába kezdte kormányozni.

Vera nem volt hű önmagához. Sokkal szebb 
lett volna, ha itthon éviekéi tovább mulatságos 
ötleteivel, ha változatlanul nagyokat csapkod
na az ajtókon, s dübörögve rohanna le a lép
csőn, elöl ő, utána anyja, majd a tétova apa, 
aki végül mégis megáll, „lekopik” , és inkább 
visszaballag a lakásba, hogy egy nyelet konyak
kal erősítse magát ebben a furcsa, számára oly 
zűrzavaros világban, amelyben végül mégis 
egész jól tájékozódott. S mennyivel vidámabb 
lenne a kép, ha Feri továbbra is ott rágná a 
vajas kenyeret a konyhában, Szabolcs ott lej
tene mellette mellényében, az előszobában 
pedig továbbra is ott lebzselne egy fiú a szek

rény tetején, keménykalapban, újsággal a kezé
ben. Nem, a varázslatnak vége. Az udvarról 
ugyan felharsan még a régi füttyszó, amelyet 
Csipesz eszelt ki valaha, apa és anya esténként 
mintha a kiáltást is hallanák. Aztán bemennek 
a kihűlt, üres szobába, s emlékeiket ébreszt- 
getik, vagy visszatesznek a szekrénybe egy- 
egy ütőt, amely a múltra emlékezteti őket.

Csalódtam Verában. Örömömben felkiál
tottam, amikor szakított Ferivel, mert rokon
szenves fiú volt ugyan, komoly is, de a nagy 
pillanatban meghátrált, nem tudta következete
sen kifejteni önmagát, tehetségét. S hogy az 
ivásban keresett menedéket, azt ripacsságnak 
éreztem. Örültem, hogy Vera „kirúgta” . 
Megérdemelte. Talán még észhez térhetett 
volna, s jelentkezhetett volna álmai birodal
mába, a Képzőművészeti Főiskolára, örültem 
annak is, hogy Vera mellől eltűnt a nyegle Sza
bolcs és a tehetetlen, pipogya Zolika. Apának 
is lelkesen szurkoltam, hogy tanuljon bele 
végre a fiatalok világába, ami végül annyira 
sikerült neki, hogy arca se rezzent, amikor 
tévézés közben egyszerre megjelent Dada 
különböző rejtelmes rendeltetésű fehérnemű
ket lebegtetve. Már-már minden egyenesbe 
jött! Kezdett helyére rendeződni ez a rokon
szenves „forgó” konglomerátum. Vera is meg
találta élete célját, lehiggadt, és akkor egyszerre 
— eltűnt.

De nem oda ment, ahová eddigi útja predesz
tinálta. Ha vidékre költözött volna, mert, mond
juk Pécsett szeretné modernizálni a kirakato
kat, vagy ha hirtelen elhatározással szakított 
volna a nyelvészettel, s sátorral beköltözött 
volna egy hivatalba, nem csodálkoztam volna. 
Mert Vera élete eddig is tele volt bakugrá
sokkal, ezeken azonban mindig átsütött 
kedves, szívós, állhatatos embersége. Egy 
olyan jellegű humanitás-eszmény megteste
sülése volt, amely párja nélkül állt eddig Mándy 
világában. Most, hogy Mannheimba ment 
kávét főzni, egész biztos, hogy szomorú, kora
vén ember lett belőle, aki sosem tudja elfelej
teni a Gitáros völgyet vagy az Ilka utcát, 
ahol Supala Pufi trombitált. A felszálló gőz
ben biztos megjelennek előtte a régi arcok, 
akiket itt hagyott.

Nem lehet megmagyarázni tettét. Talán 
Mándy Iván az egyetlen, aki ismeri minden 
titkát, és tudja, miért kellett Várhegyi Verá
nak Mannheimba mennie. Ezentúl úgy gondo
lunk majd rá is, mint a jojózó Sperberre, Blúz 
úrra és a többiekre, akik valami menthetetle
nül korszerűtlent tettek.

Vera mamája ott ül a zakatoló, köhögő 
telefon mellett, és várja a távoli hívást. Várja,
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hogy megszólaljon a lánya. A hang azonban 
késik. Talán fél tőle, hogy valaki belekiabál a 
kagylóba: „Vera, rosszul csináltad! Gyere 
vissza!” Lehet, hogy ismét megjelenik majd? 
Az ajka körül bizonyára lesz egy keserű ránc. 
És mégis: mennyire örülnénk, ha hallanánk 
még róla, amint a negyedik emeleti lakásban 
reformálja a szülők világképét, vagy csügge- 
désbe ejti vizsgáztató professzorait.

Ügye visszajössz, Vera? Hidd el, Mannheim 
nem neked való! (Magvető, 1970)

Rónay László

Antírej B eS sj

K eresz tre fe sz íté s
Lassan hozzászokunk, hogy a század eleji 
orosz irodalom minden egyes kiemelkedő 
alkotásának „felfedezése” irodalomra vonat
kozó elképzeléseink gyökeres átértékelésével 
jár együtt. Újra és újra rájövünk, hogy az 
orosz és szovjet irodalom eredményeinek figyel
men kívül hagyásával keletkezett nézeteink, 
még ha nagy vonásokban meg is felelnek a 
valóságnak, azt csak részleteiben egyoldalúan 
leszűkítve tükrözik vissza. így van ez a modern
ség fogalmával is, amit — akár dicséröen, akár 
pejoratív értelemben — többnyire csak a nyu
gati irodalmi törekvésekkel kapcsolatban hasz
náltunk. Andrej Belij Keresztre feszítésének 
olvasásakor azután kénytelenek vagyunk tudo
másul venni, hogy a Joyce és Proust nevével 
fémjelzett stílusirányzat előzményei, vagy egy
kori, de autonóm mellékhajtásai ugyanúgy, 
mint sok más újnak vélt, divatos jelenségé — 
szintén megtalálhatók a századforduló hihe
tetlenül gazdag, sokszínű orosz irodalmában.

De ki ez az Andrej Belij ? — kérdezi csodál
kozva az olvasó; és a kérdés jogos, hiszen 
1926-ban magyarul is megjelent „Ezüst ga
lamb” c. regényére ma már nagyon kevesen 
emlékeznek, és a „Klasszikus orosz költők” 
antológiájában szereplő néhány verse is első
sorban a költőt mutatja be. Életműve az utóbbi 
évekig még a szakemberek körében is annyira 
ismeretlen volt, hogy Ehrenburg visszaemléke
zéseiben éppen a Keresztre feszítés (Kotyik 
Letajev) címét csodálatos leiterjakabbal „Leta- 
jev macskájáénak fordították. (Kotyik, itt 
nem kis kandúrt jelent, hanem Konsztantyin 
beceneve !)

Andrej Belij (eredeti nevén Borisz Nyikola- 
jevics Bugejev) sokoldalú tehetsége nem tűr 
semmiféle beskatulyázást. Bár munkássága a 
szimbolizmus „fiatalabb” nemzedékének zász

laja alatt bontakozott ki, ugyanakkor túl is 
nőtte annak az iskolának szűkre szabott kere
teit, melyeknek tulajdonképpeni szervezője, 
teoretikusa és eszmei ihletője volt. Komolyan 
foglalkozott zenével, zoológiával, matemati
kával — még 1919-ben, jóval a maghasadás 
feltalálása előtt, megjósolta az atombomba 
pusztító hatását. A világ teljes megismerésé
nek, a szintetizálásnak lázas nyugtalansága 
hajtotta, mindenben a dolgok legmélyéig 
akart leásni, és türelmetlenül lökte félre a 
részeredményeket, vadul vetette magát az új 
kísérletekbe, verseit, prózai műveit újból és 
újból átdolgozta. Útkeresései közben a leg
különbözőbb filozófiai irányzatok befolyásol
ták: volt neokontiánus, Vlagyimir Szolovjov 
misztikus „teokratiájának” híve, Rudolf 
Steiner antropozofikus követője, az 1905-ös 
forradalom idején még a marxizmussal is 
kacérkodott. Lenyűgöző, egzaltált egyéniségé
nek hatása alól senki sem tudta kivonni magát. 
Zseni? Őrült? Látnok? Pojáca? — tanakod
tak kortársai. Brjuszov már első találkozásuk
kor Oroszország legérdekesebb emberének 
nevezte. Ehrenburg így ír róla: „Nem tudott 
ülve maradni a széken, mint a többiek, örökö
sen ágaskodott; azt hihette az ember, még egy 
perc és felhővé válik; nem a társaival beszélge
tett, hanem holmi képzelt bolygóról érkezett 
jövevénnyel.” A teljesség igénye, az abszolú- 
tum vágya, az örökké újat akarás nem hagyta 
egy percre sem megnyugodni. Recitatív pró- 
zájú lírai szimfóniáit filozófiai értekezések, 
fonetikai tanulmányok, elemző kritikák, sza
bad versben írott regények követték.

A költői kifejezés millió eszközét fedezte 
fel, hogy azután csalódottan eldobja őket és 
újakat keressen. Ez a magyarázata annak, hogy 
egymástól annyira különböző írók művészeté
ben is, mint Borisz Pilnyak, Artyom Veszjolij, 
Jevgenyij Zamjatyin, Vaszilij Akszjonov, And
rej Voznyeszenszkij kimutathatók Belij örök
ségének nyomai. Mindannyian azokat a kin
csesbányákat aknázták ki, amelyeket elsőnek ő 
vezetett rá az irodalom térképére. Kiábrán
dulásokkal, új nekibuzdulásokkal teli életét 
1907-ben írt sírfeliratával jellemezhetjük leg
jobban:

Hitte az arany ragyogást 
s a Nap nyilától elbukott, 
századát bölcsként látta át, 
de élni — élni nem tudott.

A Keresztre feszítés (Kotyik Letajev) mint 
egy több kötetre tervezett önéletrajzi ciklus 
első darabja 1915—1916-ban Belij svájci tar
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tózkodása alatt keletkezett, és — a magyar 
kiadás fülszövegének állításával ellentétben
— először 1917—18-ban látott napvilágot a 
„Szkifi” (Szkíták) c. sorozat köteteiben. Ah
hoz, hogy megérthessük a regény genezisének 
körülményeit és eredeti stílusának sajátossá
gait, elengedhetetlen néhány szót ejtenünk a 
szimbolizmus egy-két alapvető elméleti téte
léről, amelyeket Andrej Belij dolgozott ki.

A szimbolisták a pozitívizmussal szembe
fordulva a művészetben látták a megismerés
nek azt az alogikus módszerét, melynek segít
ségével feltárhatók a való világ legtitkosabb 
kauzális összefüggései. Szerintük a költő — 
theurgos, aki az alkotás extatikus pillanatai
ban kapcsolatot képes teremteni az eszmények 
birodalmában rejtőző örök igazsággal. Ez a 
fogalmi úton megragadhatatlan igazság leg
inkább a zenében jut kifejezésre.

A  schopenhaueri irracionalizmusnak ilyen 
fajta interpretációja nyomta rá  bélyegét a 
szimbolista művek nyelvi megformálására 
irányuló törekvésekre is. Belij a beszéd meló
diájának, intonációs és ritmikai lehetőségei
nek felhasználásával valósággal komponálta 
műveit. A szó bűvöletében élt, számára a szó
— maga a megismerés; csak ki kell hámozni a 
konvencionális jelentés burkából a „belső 
form át” , amely a lényeget jelenti. „A szavak 
ismeretlen hieroglifaként vannak a lelkembe 
vésve . . .  és a fogalom előttem hajtott jelenté
sek sokféleségével kihajt nekem, mint . . .  
Áron vesszeje; hajtja-gurítja a jelentéseket” 
(82—82 old.) „Mi mindannyian a szó által 
vagyunk, és saját szavukkal hozzuk létre a 
dolgokat; a megnevezés — teremtés” — vallja 
Glosszalolia c. tanulmányában.

Belij fel akarta tárni a szavakban rejlő 
képiséget, széttördelte őket, szokatlan szó- 
kapcsolatokban új és új oldalukról villantotta 
fel, játszott velük. Véleménye szerint: „az alko
tás — szavakon szállni — tudás” (83. old.) 
Kortársai a Kotyik Letajev stílusában ennek az 
elméleti állásfoglalásnak gyakorlati megvaló
sulását látták. Ezért is üdvözölte kitörő öröm
mel a regényt „Atyai szó” c. recenziójában 
Szergej Jeszenyin, aki imaginista korszakában 
szintén hasonló elképzelések híve volt.

A mai olvasó számára a Keresztrefeszítés 
különleges varázsát természetesen nem kora 
aktuális elméleti vitáihoz fűződő kapcsolata 
biztosítja, hanem az a nem mindennapi képes
ség, amellyel Belij felidézi a gyermekkor 
mindannyiunkban halványan, elmosódottan 
élő emlékeit, és részletesen leírja egy négyéves 
kisgyermek magára eszmélésének folyamatát. 
A kis Kotyik szemével látjuk a kezdetben 
kaotikus világot, amelyből fokozatosan kiraj
zolódnak egy múlt századi moszkvai profesz- 
szorcsalád hétköznapjai, és kialakul egy sajáto
san gyermeki, naiv kozmogónia. Belij egy
szerűen elképeszt ragyogó képeivel, önkényes 
és paradox asszociációinak, neologizmusai- 
nak seregével; képzelete gátlástalanul szár
nyal, a szavak és hangok tűzijátékába virtuóz 
módon szövi bele a harmincötéves férfi tudo
mányos igényű gondolatait. „Az én kis elbe
szélésem — mese; az én kis meséim voltakép
pen tudományos gyakorlatok azoknak a be
nyomásoknak a megfigyelésére és leírására, 
amelyek a felnőtteknél elsorvadnak” (150. 
old.). A ritmikus próza szabad áradása magá
val ragadja az olvasót, és hihetővé válnak az 
emlékek emlékei, a professzor-kariatidák, „az 
iszákosságtól leégő Blescsenszkij”, a „füstbe 
ment Jezsesehinszkij” és a gyermek fantáziájá
ban megelevenedett többi metafora. Elkápráz
tat a formabontó excentrieitások sziporkázása, 
a szavak bódító mágikus tánca, a mítosz és 
valóság elemeinek ez a szédítő kavalkádja, 
amelyből a szemünk előtt bontakozik ki a 
már a kezdet kezdetén prófétai elhivatottsá
got érző művész tudata.

A Keresztrefeszítés, mint Belij minden 
műve, kísérlet. Jól sikerült kísérlet a műfaj 
határainak kitágítására, az irodalmi nyelv 
megújítására, és csak a legnagyobb elismerés 
hangján szólhatunk Makai Imréről — a for
dítóról, Bakcsi Györgyről — az utószó író
járól, Würtz Ádámról — az illusztrációk készí
tőjéről, akik lehetővé tették a magyar olvasó- 
közönségnek, hogy az orosz prózának ezt az 
experimentális jellege ellenére is kimagasló 
alkotását megismerhesse.

(Európa, 1969) Gránicz István
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P u  J i
Az u to lsó  kínai c s á s z á r  voltam

Életem első fele— ez a könyv eredeti kínai 
címe. Pu Ji életének első fele azzal kezdődött, 
hogy kétéves apróságként végigpityeregte-rúg- 
kapálta saját trónralépésének szertartását, és 
azzal végződött, hogy tízéves börtön után, 
„mivel szemmel látható jelét adta javulásának”, 
a Kínai Népköztársaság Legfelsőbb Bírósága 
az amnesztiarendelet értelmében szabadon 
bocsájtotta. Pu Ji életének második fele mind
össze nyolc évig tartott. A volt császárból 
előbb kertész lett, majd levéltárban dolgozott. 
Szerény pekingi lakásában újságírók látogat
ták meg, különös élettörténete bejárta a világ
sajtót, 1964-ben Pekingben kiadták emlék
iratait. A könyv megjelentetésével — a börtön
beli átnevelés folytatásaként — talán azt akar
ták demonstrálni Kínában, hogy az ideológiai 
átnevelés módszereivel még egy császárt is meg 
lehet változtatni. íme, bíráló szemmel ábrá
zolja azt az időszakot, amely őt az 1912-ben 
megdöntött Csing-dinasztia restaurációs álmai
tól eljuttatta a japánok által összetákolt báb
állam trónjára, megtagadja életének azt a felét, 
amelyben gyermekcsászárból hazaárulóvá lett.

De vajon így van-e? Képes volt-te a börtön
évek alatt valóban megtört és átalakult Pu Ji 
gyötrelmes, belülről jövő önvizsgálatra, amely 
egy embert arra kényszeríthet, hogy múltjának 
eseményeit, szereplőit meggyőződéssel elítélje ?

Az kétségtelen, hogy a szerzőt a börtön meg
változtatta. Katartikus folyamaton kellett 
átesnie, amíg a császári pompát (vagy inkább 
kényelmet) követelő, hódolatot váró, szeszélyes, 
olykor kegyetlen ember gombvarrás, ingmosás, 
dobozragasztás közben levetkőzte tehetetlen
ségét, gőgje sugallta gátlásait, megtanulta, 
hogy nincsenek előjogai, hogy egy Ajszin 
Dzsioro-ivadék is csak annyit ér, amennyi 
értéket munkájával létrehozhat. Nem egy
szerűen azért volt ilyen nehéz megértenie a 
számunkra olykor magától értetődő igazságo
kat, mert arisztokrata családban született, 
mert pici gyerek kora óta császárként léleg
zett, hanem azért is, mert élete mindig magas 
falak között folyt egy olyan korban, amelyben 
Kína (s a világ) képe gyorsabban változott, 
mint valaha azelőtt.

Igaz, a XX. század a pekingi Tiltott Városba 
is belopakodott: bevezették a villanyt, a tele
font, divatba jött a nyugati öltözék stb. Nagy 
változásnak számított ez ott, ahol még nem
rég császári csecsemők haltak éhen a császárné 
bigott tudatlansága miatt, ahol eunuchok vol

tak a szolgák és kegyencek, ahol Ce Hszi anya
császárnő még menyét is halálra kínozhatta, 
ahol felbecsülhetetlen értékű műkincsek terem- 
nyi raktárakban ládában porosodhattak. A mo
dern világ azonban csak külsőségeiben s oly
kor nagyon groteszk módon éreztette hatását. 
(Akár jelképnek is tekinthető az a mulatságos 
történet, amelyet Pu Ji apjával kapcsolatban 
említ: II. Csun herceg már régóta nyugati 
öltözetben járt, de hónapokig nem tudta, 
hogy az inget nem a nadrágon kívül kell viselni 
a zakó alatt.) Pu Ji maga sem a császári palotá
ban élve, sem később a japán követség, majd a 
tiencsini japán fennhatósági területen álló 
rezidenciája falai között nem értette meg a 
történelmet. Mert a XX. század Kínában nem 
elsősorban a telefont, villanyt, autót jelentette, 
hanem mindenekelőtt a forradalmat. A forra
dalmat, amely ellentmondások és megingások 
között, de feltartóztathatatlanul haladt előre. 
Pu Jinak nem volt egyetlen önálló lépése sem: 
régens apja, a császári kancellária, különböző 
tanácsadók, olykor zsaroló szélhámosok irá
nyították tetteit. A forradalomról csak annyit 
tudott, hogy az fosztotta meg őt a hatalomtól, 
az űzte ki később a Tiltott Városból. S csak 
egyetlen ambíció fűtötte: újra a császári trónra 
ülni. Ez a délibábkergetés tette a japánok 
engedelmes bábjává.

De vajon a börtönben, miután éveken át 
tanult a feudalizmusról, az újdemokratikus 
forradalomról, megértette-e Pu Ji a történel
met? Értő, bíráló, összefüggéseket felfogó 
szemléletmód csendül-e ki soraiból, amikor 
utólag beszámol az eseményekről ? Sok mindent 
nem emlékezetből, hanem levéltári anyagok
ból rekonstruál. Sok apró részletet mond el a 
császári palotán belüli viszályokról, intrikák
ról. Néhol olvashatunk ilyen megjegyzéseket 
is: „Ebben az időben (amikor Északkelet-Kíná- 
ban várta, hogy a japánok döntsenek sorsáról) 
engem egy szemernyit sem érdekelt, hogy hány 
kínai halt meg, a japánok milyen módszerrel 
akarják birtokba venni ezt a gyarmatot, 
mennyi katonát akarnak ott állomásoztatni, 
milyen bányákra tartanak igényt. Egyedül 
csak a restauráció izgatott, az a kérdés, elis
mernek-e császárnak.”

Ám az ilyen megjegyzések elütnek a könyv 
alaphangjától, őszinteségük kétséges. Mert 
önkritikus vallomásnak tekinthetők-e ma 
Kínában Pu Ji mandzsukuoi császár korára 
vonatkozó mondatai: „Arcképem a rendelke-
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zések szerint ott függött a megfelelő helyen 
minden hivatalban, iskolában, katonai és más 
szervezetben. Az intézményeknél az ülésterem
ben, az iskolákban az igazgatói irodában készí
tettek valami oltárfélét, melyet függönnyel 
választottak el. Emögött függött a portré és a 
manifesztum. Aki a szobába lépett, köteles 
volt az arcképem irányába fordulva meghajolni. 
Magánházaknál, noha nem volt külön rendel
kezés képmások kifüggesztésére, az Együtt
működési Szövetség kötelező érvénnyel ter
jesztett egy fényképet, mely Van Zsunggal 
együtt ábrázolt engem. Ezt a bálványimádást 
főleg a hadseregben és az iskolákban oltották 
az emberekbe.”

Az egész könyv alaphangja nosztalgikus. 
Különösen vonatkozik ez a Tiltott Városban 
töltött évek leírására. Gyermekkori és ifjú
kori emlékek, alakok a hajdan megrögződött 
formájukban lépnek elénk a könyvben. Ettől 
válnak hitelessé és érdekessé — de a volt csá
szár gyökeres átalakulásának látszatát meg
kérdőjelezik.

E kérdőjelek teszik különösen izgalmassá a 
mű börtönévekről szóló utolsó fejezetét. Pu 
Ji ugyan az utolsó — tudj’isten hányadik — 
önkritikái gyűlésen a szenvedélytől majdnem 
kiabálva jelenti ki, hogy gyűlöli a feudális 
társadalmat, könyve azonban csak arról győz 
meg, hogy önnön tehetetlenségét, talán-fel- 
ismert gyengeségeit gyűlölte meg. S míg idáig 
eljut, "végigkísérhetjük a börtön nyájas, büsz- 
kén-öntudatos őreinek, tanulmányi felelősei
nek, munkavezetőinek türelmes, ördögien 
kifogástalan módszereit abban a háborúban, 
amelyet az emberek lelkének kitárulkozásáért 
folytatnak.

Császárnak, háborús bűnösnek, arisztokra
tának enyhe büntetés és tanulságos lecke tíz év 
dobozragasztás, börtönszeminárium, kötelező 
önvizsgálat. Zsarnok császárai uralmát évezre
deken át elviselni kényszerült néptől tiszteletre
méltó törekvés annak bizonyítása, hogy ha a 
nép hatalomra kerül, nem válik zsarnokká: 
még császárainak, volt urainak is megnyitja a 
kaput az emberré válás előtt.

Kínában azonban nemcsak az arisztokra
tákat kényszerítették lelki kitárulkozásra, gyöt
rő önvizsgálatra, hanem az arisztokraták des- 
pota uralmától szenvedett milliókat is. Igaz: a 
forradalom győzelmét nem követhette a tár
sadalmi struktúra hasonlóan gyors változása, 
az emberek gondolkozásmódja pedig még lassab
ban változik. De egy egész nép átalakítható-e 
a kötelező „eszmei nevelés” módszerével? 
Jogos-e milliókat egyenként kényszeríteni, 
hogy olykor kisszerű, babonás hagyományok

tól bilincsbevert, nyomorral küzködő életük
ben bűneiket keressék, s múltjukat megtagadva, 
egyéniségüket megölve egy mindenhatónak 
kikiáltott eszmét szolgáljanak? Mert Pu Ji 
könyvében a börtönbeli szemináriumvezető 
szájából hangzik el: „Ha valaki meg akarja 
változtatni a gondolkozását, mindenekelőtt 
azt kell megértenie, hogy azelőtt hogyan gon
dolkodott. Az emberek gondolkodása szoros 
kapcsolatban van származásukkal és élettör
ténetükkel . . .  Az ideológiai átnevelés érdeké
ben mindenkinek őszintén, objektiven át kell 
tekintenie saját élettörténetét, meg kell írnia 
életrajzát.” De ezzel szinte szóról szóra meg
egyező felszólítás nem egy hangzott el milliókra 
vonatkozóan a „kulturális forradalom” során, 
amely az egész nép eszmei átalakítását tűzte 
ki célul.

„Akkoriban a tanulásban, naposságban, a 
mindennapi életben mindenki igyekezett ki
tárulkozni, hogy megnyerje a börtönvezető
ség bizalmát” , — írja a volt császár. S öntuda
ta bizonyítékául felajánlott egy rendkívül 
értékes pecsétet magánál tartott kincsei közül. 
De addig nem lehetett nyugta, míg az összes 
elrejtett kincsét elő nem adta. Lelkifurdalása 
azonban nem a kincsek elrejtésének ténye 
miatt volt. A félelem gyötörte: a többiek, hogy 
ó pontot szerezzenek maguknak, beárulják.

Kommunában dolgozó parasztok manapság 
jade-pecséttel, drágakövekkel nem bizonyíthat
ják előrehaladásukat az eszmei átnevelődésben. 
Bevallják hát, hogy valamikor, egy éve, kifog
tak egy font halat a közös patakjából, hogy 
csak saját családjuk boldogulásával törődtek 
eddig, hogy csak a munkaegységet hajszolták, 
és megfeledkeztek az osztályharcról (1). Igaz, e 
kincseket is leltárba veszik, mint a császár 
ékköveit. Munkások, diákok ugyanúgy retteg
nek egymástól — ki vall a másikra —, mint Pu 
Ji félt hajdan az őt éveken át kiszolgáló, trón
örökössé kinevezett Kis Zsuj unokaöccsétől. 
Mindenki jó  pontot akar szerezni, ezért élet
rajzában mindenki önterhelő vallomásokat 
tesz, másokat is magával rántva.

Az ideológiai nevelés ilyen mértékű túl- 
hajszolására Kínában azért került sor, mert 
azok a vezetők, akik a feudális-despota rend
szert alig lerázott Kínában a szocialista forradal
mat győzelemre vitték, nem tartották alkalmas
nak a szocializmus európai útját saját 
országuk számára, s rendkívül koncentrált erő
feszítéseket kívánnak tenni az ország gazdasági
társadalmi struktúrájának megváltoztatására. 
Bár mi nem értünk egyet módszereikkel, azt al 
tényt is le kell szögeznünk, hogy nem adtunk 
egyértelmű választ arra a kérdésre, vajon a
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forradalom Európában kialakult gyakorlata 
megoldhatja-e a harmadik világ — és 
Kína — számunkra ismeretlen problémáit.

A könyvet Józsa Sándor fordította, látta el 
előszóval, jegyzetekkel. — A korszakot jó

ismerő szakember gondja érződik minden 
során. Annál is jobban örülünk a könyv meg
jelenésének, mert oly ritkán kerül kínai ere
detiből fordított, a mai Kína problémáinak 
megértéséhez segítséget adó könyv a kezünkbe.

K a l m á r  É v a

T á j é k o z

F Á B I Á N  L Á S Z L Ó

A V etés-n em zed ék  
költői

A legfrissebb csehszlovákiai magyar 
irodalomról

Az Irodalmi Szemle 1966-os évi negyedik 
számában Vetés címmel új rovatot indított 
útra, amelynek célját a fiatal tehetségek fóru
mának kialakításában jelölte meg. Bázisát 
elsősorban a különböző ifjúsági klubokban 
föllelhető fiatal irodalmárokból kívánta épí
teni. Elsődleges célja kétségtelenül az irodalmi 
élet folyamatosságának biztosítása volt, ami
kor a legfiatalabb nemzedéket, a huszonévese
ket bekapcsolta az irodalmi áramlatba. Ugyan
akkor joggal elvárta a csehszlovákiai magyar 
nyelvű költészet és próza fölfrissítését is, és 
ennek érdekében vállalkozott arra, hogy ezek
nek a fiatalembereknek a sokszor nyelvileg 
igen problematikus alkotásait (Tőzsér Árpád 
tudósit erről) szerető szerkesztői gondosko
dással megjelenésre előkészítse. Mindez volta
képpen azt jelenti, hogy az igény, illetve az 
objektív lehetőségek adottak voltak a fiatal 
költőnemzedék betörésére és honfoglalására. 
A viszonylag rendszeres megjelenés pedig már 
a szervezettség, az összehangoltság irányába 
fordíthatta a valójában heterogén, mert nem
zedéki talajról jelentkező, csoportosulást.

Másfelől az induló költők, írók is sürgető
nek ismerték föl a helyzetet. Cilling Erzsébet 
versének (Idegen állomáson) utolsó sora szinte 
programadó is lehetne a Vetés-nemzedék szem
pontjából :

. . . tán nem késik le ez a nemzedék!

Miről ? ide önkéntelenül kínálkozik a 
sztereotip válasz: hogy elfoglalja az őt meg
illető helyet a világban. Ezek a huszonéves 
fiatalemberek nem voltak olyan naivak, hogy 
az esztétikumot a politikától, a társadalmi 
valóságtól menekvés lehetőségeként fogták 
volna föl; tudták, az esztétikum bizonyos 
pontosan meghatározható társadalmi, tör
ténelmi szituációban átválthat más funkciókba 
(pl. politikai), mivel éppen a cseh művészet
filozófusok szereztek komoly érdemeket ilyen 
irányú kutatásaikkal az esztétikum természetét 
illetőleg. (Mindenekelőtt Mukarovskyra gon
dolunk.) Ugyanakkor azonban a Vetés
nemzedék tagjai előtt világos volt az is, hogy 
az irodalmi környezet, amelyben élnek, egyre 
jobban leszakad a modern irodalmi törekvések
ről, egyre inkább esztétikai konzervativizmusba 
süpped, ami viszont a fentebb említett funkció- 
váltásnak is akadályozója lehet.

A problémák tisztázásának igényét alig
hanem joggal sajátította ki ez a nemzedék, 
amely még eszmélése előtt volt a személyi 
kultusz legmerevebb éveiben, ugyanakkor 
eszmélése egy visszafordíthatatlanul letűnő 
korszak végső vergődéseinek idejére esik. 
A nyomasztó légkör legplasztikusabban a 
Vetés-beliek mindmáig egyik leszámottevőbb 
alkotásában, Bánó Miklós Sárga ivó című 
versében rajzolódik körül, holott ez a vers 
szimbolista jellege miatt önmagában anak
ronisztikusán is hathatna. A versben ennek a 
világnak egész mesterkéltségét, lélekőrlő egy
hangúságát, kilátástalanságát, mivel a mákony 
csak menekülés, de nem lehet megoldás, meg
találjuk; ezzel csak szemben állni lehet:

Mély, feketére festett
szeme van a pincérlánynak.
Már rég nem lány.
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Mert sárga, sárga 
a magány.

Szutykos hamutálca, 
petyhüdt virágok.
Sárga élet.
Sör.
És kifestett szemű lányok.

Hogy azonban mennyire nem egyszerűen 
a kiábrándultság megfogalmazásáról van szó, 
állítsuk mellé Reszeli Ferenc hasonló keltezésű 
— tehát 1966-os — Hajnali ÖKCsajának utolsó 
sorait:

és felkukorékoltak a velem egyidős kakasok
A vonatból mégegyszer visszanézek:
gyermekkorom emlékeit osztani törni

szorozni próbálom
érthetetlen jelenemmel.

Ez a két vers alkalmas arra, hogy az egész 
társaság alapállását, hangulatát éreztesse. 
Mindez még nem jelenti azt, hogy esztétikai
lag is közösséget kellene vállalniok, holott 
a Vetés esetében beszélhetünk ilyen jelenségről. 
Mert egységesek mindenekelőtt abban, hogy 
felmerült bennük „a gondolati költészet hang
súlyozott igénye” — Duba Gyulát idézzük 
—, azaz a modern, intellektuális költészet felé 
keresik tehetségük kibontakoztatását, ami miatt 
lehet őket jól megkülönböztethető irány
zatokkal rokonítani. Van köztük olyan, aki 
számára a szürrealizmus irracionális, meg
hökkentő világa jelenti a modern költészetet 
(Szitási Ferenc), s van olyan, aki a hűvösebb, 
mindig racionális tárgyilagossághoz ragasz
kodik (bizonyos mértékig Reszeli és Kulcsár 
Ferenc). Mindenesetre a költői kép mind- 
annyiuk számára fontos; világos kidolgozása 
szolgáltatja költészetünk gerincét. Ez minden
képpen összefügg azzal a ténnyel, hogy 
komoly esztétikai fölkészültséggel rendelkez
nek, értik és ismerik a verset, nem egy közülük 
kritika-, tanulmányírásra is vállalkozik (Aich 
Péter, Mikola Anikó). Mindez munkájukat 
sokban közelíti a műhelyjellegű tevékenység
hez, amelynek alapelve a korszerűség igénye, 
de mint már jeleztük, a korszerűséget társa
dalmi érvényességre tágítják ki. Hisznek abban, 
hogy a költészettől nem idegen semmiféle 
kísérletezés, éppen ellenkezőleg, a szabályos 
formák nyűgeit fojtogatónak érzik a szlovákiai 
magyar költészeten. A Vetés-körképben Aich 
Péter fejezte ki legpregnánsabban a helyzetet, 
amikor az összes jelentkező probléma forrá
sául a faluról indulást jelölte meg. Ennek leg
szembeötlőbb jele a mindenáron való népies

kedés, amely modorosságként lelhető föl 
a csehszlovákiai magyar költészetben. A Vetés
beliek nem a népköltészettel akarnak szembe
fordulni, hanem úgy akarják beépíteni köl
tészetükbe, hogy az szerves részévé váljék 
modern elképzelésüknek. Már-már bravúrként 
aposztrofálhatjuk Tóth Lászlónak azt a stró
fáját, amelyben a népköltészeti hangulatot 
kitűnően ellensúlyozza a meghökkentő gro
teszk, s ezáltal a vers már el is mozdul egy 
hallatlanul intellektuális szférába: az abszur
dum irányába. A Tóth Lászlónak megkésve 
című vers Kitérő részletéről van szó:

Pupilláid öregurak 
óraláncán ketyegnek 
petrencébe a hajadat:

\leborulok keletnek.

Egyébként éppen Tóth az, akinél a legtöbb 
hajlandóságot találjuk a népköltészeti formák 
felhasználására. Bethlehemi mondókájst szűr
realista korrespondenciái folytán Garcia Lor- 
cát hozza eszünkbe.

A Vetés-beliek költészetének egyik fontos 
és jelentős tulajdonsága, hogy a hagyományos 
értelemben vett romantikát kerüli, éppen 
racionális, pontosabban intellektuális érdek
lődése miatt. Ebben a vonatkozásban a gro
teszk gyakori szerepeltetése mindig a roman
tika ellensúlyozásaként értelmezhető, így volt 
ez, mint láttuk, Tóth László esetében is, ahol 
a népieskedő romantikát védte ki vele. Jelent
kezik azonban a groteszk azért is, mert a világ, 
amelyben a költők alkotnak, tele van látszó
lagos és valóságos ellentétekkel, amelyekről 
már korai értesüléseink vannak a múlt századi 
romantikusoktól, ők azonban valamilyen 
formában még megoldhatónak vélték ezeket 
az ellentéteket, éppen ezért romantikusok. 
Művészi alapállásként kínálkozhatnék az a 
fajta kiábrándultság, pesszimizmus is, amely 
jellemzi századunk művészetének egy részét 
(abszurdok). Ezek a fiatalok azonban más 
utat választottak maguknak, mintegy az ál
taluk megközelített objektivitás olykor száraz 
pontosságával kívánnak minden misztikum 
ellen hadakozni, s egyúttal a fejjel rohanó 
hősködés ellen föllépni. Éppen elődeik — ha 
nem is közvetlen elődeik — példáján okul
hattak, amikor is a heroizmus volt a költészet 
egyetlen mozgatója. A groteszk nyilvánvalóan 
mindig elvégzi a deheroizálást. De az a veszély 
fenyegethet, hogy a verset esetleg túlságosan 
távolra taszítja a benne kifejezett objektivitás
tól, s a költő fölénye modorosságot eredményez
het. Mészáros János versében (Esti Prágát) 
tulajdonképpen még a hagyományos költői
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magatartás is kérdőjelet kap, azonkívül, hogy 
a groteszk uralja az egész képet. A romantikus 
érzelmi túlhangoltság ellen a silány, de józan 
valóság lép be :

Nem repült fel
mert kevés magot szórtak néki.

Ugyancsak antiromantikus az őket jellemző 
túlzott tárgyiasság is. Varga Imre, egyik fiatal 
költő írja saját nemzedékéről: „a Vetés
beliek . . .  ,belebújnak’ a tárgyakba, azono
sulni próbálnak a totalitással” . Nos, ez a 
vélemény, ha általánosan nem is jellemzi 
a Vetés-nemzedéket, mert hiszen Simkó vagy 
Cilling esetében szó sincs ilyesmiről, minden
képpen jellemzi azonban Varga költészetét 
(Csonka mese, Utolsó maszk). Vargánál a 
tárgyak a túlságosan is szoros megközelítés
ből mintegy elvesztik igazi térbeli arculatukat, 
túlmutatnak önmagukon, mivel magukba 
olvasztják a szubjektumot. Ilyen vonatkozás
ban nem egészen előzmény nélküli a szlovák, 
magyar költészetben sem, Bárczi István lírája 
sejtet ilyesmit.

Ezzel a tárgyilagossággal szorosan össze
függ az a fontos kérdés, miként személytelene- 
dik el a modernista líra. Mert a költő célja 
Eliot szerint: hogy „személyes és magán
szenvedését . . . átváltoztassa valami univer
zálissá és személytelenné”. Nos, ha a tárgyban 
a szubjektum tényleg föloldódik, akkor a tárgy 
már úgy jelentkezik, mint a lcitapinthatatlan 
szubjektum érzete, ami azonban a MI-vel 
azonosítható, nem pedig az ÉN-nel. Ne 
tévesszen meg bennünket, hogy a lírai költő, 
még ha romantikus is, oly sokszor emlegeti 
a Ml-t; minden esetben az ÉN-re gondol. 
A Vetés-beliek talán éppen a mindenkor túl
hangsúlyozott politikai azonosulás hajdan 
erőltetett igényének retorziójaként éppen a 
személytelenségben jelentkező Ml-t tartják 
fontosnak és — ha paradoxon is — de meg
határozottnak kívánják bemutatni. A személy
telen hatalom visszaélései döbbentették rá 
őket ennek szükségességére, etikai fontossá
gára. Legjobb példa erre Kmeczkó Mihály 
Mese című verse, ahol a közös sors tudatosí
tása, nem pedig misztifikálása a költő célja.

Nem lenne teljes az a gondolati kör, amely
ben eddig vizsgáltuk a Vetés-beliek költésze
tét, ha nem figyelmeztetnénk és utalnánk a 
tárgyiasság és tárgyilagosság veszélyére is. 
Ugyanis néhány esetben ez a tárgyilagosság 
nemcsak egyszerűen prózai, hiszen azt nem 
lehetne kifogásolni egy modern versben, ha
nem narratív, közlő jellegű, ami már teljes
séggel ellentmond a költészetnek. Mészáros

Károly Mint a vér című versének utolsó strófá
ját idézzük :

Még pénzért se szólunk arról, 
ami szivünket nyomja.
Inkább vaktában dalolunk, 
s füttyögünk a leányokra.

Itt nyilvánvalóan a tárgyiasság és a tárgyi
lagosság összekeverése adott alkalmat a 
narráció belépésére.

Mindeddig arról volt szó, amiben többnyire 
megegyeznek a Vetés-beliek, s ami arra látszik 
utalni, hogy viszonylag egységes esztétikai 
alapon álló társaságról van szó, nem pusztán 
nemzedéki közösségről. A továbbiakban meg
kíséreljük a Vetés arculatát jobban megköze
líteni az eltéréseken keresztül. Aich Péter az 
Irodalmi Szemle Vetés-szimpozionján egyene
sen az eltéréseket hangsúlyozta: „nehéz egy 
kalap alá helyezni a vetéseket” . Mi a Vetésen 
belüli csoportosításnál Tőzsér Árpád vélemé
nyét követjük, ő három csoportba sorolja 
őket: 1. a metafora-iskola hívei; 2. a tisztább 
formák követői; 3. delírizálók.

Az első csoport, amelyik leginkább a szlovák 
költészetben jelentkező metafora-iskolát te
kinti példaképnek, Szitási Ferenc, Németh 
István, Tóth László, Varga Imre nevével 
jelezhető. Bennük lehetne leginkább föllelni 
a vonzódást a szürrealizmushoz, az irracioná
lishoz, ahogy azt nagyon pontosan meg is 
fogalmazza Németh egyik versében:

Légy teljesen irracionális . . .

Szitásit Tőzsér a nálunk ismeretlen szlovák 
szürrealistával, Ján Stachóval rokonítja, szó
mágiát, vizuális szenzációt emleget, s talán 
a kaligrammára gondol az utóbbi esetben. 
(A kaligramma egyébként kedvelt a vetésesek 
között, megtaláljuk Aichnál és Keszelinél is.) 
Bizonyos mértékig ehhez az irányhoz áll közel 
Aich is, de költészete nagy felületen érintkezik 
a delírizálók iskolájával. Zalabai Zsigmond 
népiesebb hangvételű szürrealizmusa Tóth 
felé kinál összekapcsolási lehetőséget. E két 
utóbbi szürrealista gesztusai sokkal inkább 
születtek racionális ellenőrzés mellett, mint 
Szitási spontán asszociációi. Az ide sorolt 
költők szabadultak meg leginkább a nyelvi 
nehézségektől, különösen Tóth és Zalabai 
kezeli elegánsan a nyelvet.

A második csoportba olyan költők tartoznak, 
akik szorosabban kötődnek a hagyományos 
verseléshez, nem akarnak feltétlenül forma
újítással is kitűnni, s verseiket inkább érzelmi
leg építik föl. Név szerint Cilling Erzsébet,
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Simkó Csaba, Mészáros Károly. Költészetük 
elég problematikus, mivel náluk a mondani
való hangsúlyozása bizonyos esztétikai szimpli- 
fíkálással jár együtt. Cillingtöl idézünk:

Vinassz velem, örökös áram.
Sötétedik. Meghalok nélküled.

(Elátkozotton)
Nyilvánvaló a neoromantikus szerelmi lírá
ból átvett közhely. Könnyen szolgálhatnánk 
példával mindhármójuktól, sőt, más vonat
kozásban Mészáros esetében már jeleztük is 
ezt. Talán ők azok, akik a szlovákiai magyar 
nyelvű költészet hibáitól legnehezebben szaba
dulnak, bár érdeklődésük eltérő.

A harmadik csoportra legjobban az egzakt
ság igénye a jellemző, amellyel a lírizálás ellen 
föllépnek. Bennük a legerősebb a személytele- 
nitési törekvés. Elsősorban Bánó, Mészáros 
János, Keszeli, Aich nevét kell itt említenünk, 
de nem  áll távol tőlünk Kmeczkó vagy Kul

csár törekvése sem, nem is beszélve a Vetés
generáció nagy ígéretéről, Mikola Anikóról, 
aki azonban nehezen sorolható be ezekbe 
a csoportokba. Sajátos módon ebben a cso
portban jelentkezik a legtöbb nyelvi nehézség, 
kiváltképpen jellemző ez a markáns Aich 
Péterre.

Összegezve: a szlovákiai magyar irodalom 
harmadik nemzedéke sok reményre jogosító 
eredményt mutatott föl az eddigi nem nagy 
számú (mintegy 200-ra tehető) publikációk
ban. Eltűnt az ottani költészet didaktikus 
nyelvi szépelgése, mert ezek a fiatalok nem 
pedagógusok, ellenben jelentkeznek a nyelvi 
problémák. Az egzaktság igénye azonban 
többet Ígér eme költészet jövőjét illetőleg, 
semhogy kárhoztassuk őket. Tájékozódásuk 
a modernizmus irányába sokat jelenthet a 
fölfrissülés szempontjából. Fontos lenne, hogy 
mielőbb antológiát kapjanak, így betölthet- 
nék valóban erjesztő szerepüket.

Ellés B éla k ö sz ö n té se
Nemrégiben emlékeztünk a Kassai Munkás évfordulójára. Az eltelt fél évszázadra 

gondolva egy olyan generáció életét idézzük, amelyre a gyakorlati munka, a harc, 
az építés, a toll forgatása egyként jellemzó'. Illés Béla művei, regényei egy törté
nelm i folyamat nagyivű, mozgalmas krónikáját adják. Művei hitelét, az emberi 
élményvilág hallatlan gazdagsága támasztja alá. Ezért kap új ragyogást nála az 
anekdota. Nem az a régi fajta mesélgetés, amely a nyugodt életet színesítette, hanem 
a harcosok pihenésének tanulságos, emlékező: jókedvű számvetése, amely a tör
ténelem nagyivü epikumából sarjad. Illés Bélát az is jellemzi, hogy életútja egybe
esett a  történelem irányával. Ezért neve, tevékenysége és művei ugyanazt a törté
nelmi korszakot idézik. Egy korszakot, amely a jövendőt alapozza. Életművének 
ezért nem csökken tanulsága, aktualitása.

Köszöntjük őt hetvenötödik születésnapján.
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RÉNYI PÉTER:

Politikai plakátok, politikai 
periódusok

Ha jól emlékszem, Settembrinivel mondatja Mann a Varázshegyben, hogy a zene 
„poli- tikailag gyanús” — értsd: olyan művészet, amelynek politikai tendenciája 
dubióz, pontosan meg nem határozható, így hát jobb, ha a progresszió olyan nebu
lója, mint Hans Castorp, távol tartja magát tőle. Nos, hasonló aggályokat meg 
lehetne fogalmazni a plakáttal kapcsolatban is, legalábbis, ami két klasszikus 
pólusát illeti, a munkásmozgalmi és a reklámplakátot. Mert hát miféle céda műfaj 
az, amely egyként szolgálja — s láthatóan rátermettséggel — a kereskedő vagy 
a tőkés profitját és a profit elleni forradalmi agitáció ügyét? Méghozzá olyan 
szorosan egymás mellett, hogy a plakátművészet története kevés jelentős művészt 
ismer, akinek erre lehetősége nyílt és ne szolgálta volna mindkét istent. Mondjak 
neveket? Még olyan tiszta szentje a szocialista avantgarde-nak, mint El Lissitzky 
sem mentes e kettősségtől; alig néhány év választja el felejthetetlen forradalmi 
plakátját (amelyből — mint kevesen tudják — annak idején szobor is készült) a 
„Vörös ék”-et a Pelikán-cégnek, a nevezetes német Günter Wagner-írószergyárnak 
készült fotogrammáitól. S a magyar kommün nagy grafikusai? Berény Róbert, a 
Fegyverbe, fegyverbe halhatatlan alkotása után — amelyből 50 évvel később szobor 
készült — ugyancsak készített reklámgrafiká. De vegyünk még közelebbi példát, 
amely témánkat közvetlenül is érinti : Konecsni György a felszabadulás előtti ide
genforgalmi plakátjaiból egyenesen váltottát a 45-ös politikai plakátokra, amelyek 
a mi negyedszázadunk klasszikus alkotásai és alighanem azok is fognak maradni: 
a felszabadulást követő évek vizuális emlékéhez úgy tartoznak hozzá, mint az első 
nagy tömegmegmozdulások képei vagy a Kossuthhíd. S korántsem arról van szó, 
hogy ezt az átváltást mindig a művésznek valamiféle politikai-világnézeti átvedlése 
kísérné — az említett három művész esetében pl. egyáltalán nem hinném, hogy 
ilyesmit ki lehetne mutatni. Lissitsky élete végéig a Szovjetunióban dolgozott és 
főként politikai kiállításokat tervezett, Konecsni a felszabadulás előtt is baloldali 
művész volt, és Berény az maradt egész életében, ha nem is olyan politizáló, mint 
amilyen 1919-ben volt. Hogy hová akarok kilyukadni, mit akarok mindezzel mon
dani ? Nem többet, mint azt, hogy a plakátban, kialakulásának időszakában ugyan
úgy együtt jelentkezik a századelő ipari-technikai forradalma mint a kor társadalmi 
forradalma s e kettő összefüggése, összetartozása és ellentmondása, ellentéte, mint 
az egész avantgarde-ban, amelynek a plakát édes gyermeke (ha vannak is az 
avantgarde-nál korábbi előzményei). Nincs hely és mód, hogy ez alkalommal 
részletesen szóljak az avantgardenak erről a kétarcúságáról, amelyről a Kritika 
hasábjain már egyszer értekeztem (1967. 1. sz.) csupán azt említeném itt meg, 
hogy az avantgarde feltörése elválaszthatatlan az imperializmus korára jellemző 
alapvető folyamatoktól: a modern nagyipar és nagyváros kialakulásától és a forra
dalmi proletármozgalmak kibontakozásától. Olyan időszak ez, amelyben egyszerre
érik be a tőkés termelési mód által felszabadított tudományostechnikai fejlődés 
gyümölcse, és válnak nyílttá e társadalmi formáció még szociális ellentmondásai. 1
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Az avantgarde művészeinek tudatában ez az egyidejűség óriási zavart idéz elő. 
Annak az élménye, hogy az emberiségnek sikerült olyan termelőerőket létrehozni, 
amelyek révén megoldhatóvá válik minden eddig megoldhatatlannak tűnő társadalmi 
probléma, egetostromló optimista pátoszt szül, az erőnek, a szociális potenciának 
olyan győztes érzetét, amelyhez foghatót eddig nem ismert a világ. Innen adódik pl. 
a futurista avantgarde nagyzoló hangvétele, kozmikus fölényérzete, amely abban is 
kifejeződik, hogy elvetik az emberiség minden korábbi kulturális értékét, hogy úgy 
értelmezik a jelent, mint amelyben semmi sem érvényes, amit a múlt alkotott, 
amelyben minden új. De ezt az élményt keresztezi — különösen az első világháború és 
az azt követő forradalmi hullám idején — annak a felismerése, hogy a társadalmi 
megújhodás feltétele az új termelőerők társadalmi tulajdonba vétele, a régi társadalmi 
rend szétzúzása, — azaz a politikai forradalom. A technikai és a társadalmi forra
dalom bonyolult kölcsönhatása, egymáshoz való kötődése és összeütközése — pon
tosan ez az a játéktér, amelyben a plakát műfaja alakot kap, formáit bontogatja. — 
Azok a plakátművészek, akikről itt szó van, akik elvállalják, hogy a tőkés megren
delő számára valamely árut vagy szolgáltatást propagálnak, annyiban felmenthetők 
Settembrini gyanakodása alól, amennyiben szándékuk akkor sem volt más, amikor 
árupropagandát folytattak, mint amikor a politikai propaganda feladatait vállalták el; 
számukra a reklám az információ és felvilágosítás eszköze volt, amely az árutermelés 
és fogyasztás között létesít kontaktust. Őket csak az áru használati értéke foglalkoz
tatta, a reklám manipulációs karaktere, amely annak idején egyébként nem is volt 
fejlett, számunkra nem létezett, a feladatot, amelyet eléjük állítottak, nemcsak a 
honorárium miatt, nemcsak személyes szempontból, de társadalmi tekintetben is 
hasznosnak tartották és nem ellentétben állónak a politikai propagandával.

Csupán azért utaltam vissza erre az előzményre, hogy megmagyarázhassam, mi
ként lehetséges, hogy a felszabadulás után — 25 évvel azután, hogy a Tanácsköztár
saság nagy plakátművészetének vége szakadt — új magyar politikai plakátművészet 
támadt, oly hirtelenül és oly készen, hogy a mából visszatekintve szinte hihetetlen 
teljesítménynek tűnik. Pedig nem az volt, nem is hirtelenül született ez a művészet, 
hanem annak a kereskedelmi, ipari, szolgáltatási plakátnak a folytatásaként, amely 
a két háború között létezett és magas színvonalat ért el. Persze ide kívánkozik egy 
kényes kérdés is, nevezetesen az, hogy miért nem 1919 tradíciójához nyúlt vissza az 
1945 —48-as évek magyar plakátja? Mert nem nyúlt vissza — ezt, azt hiszem, nem 
kell hosszasan bizonygatni. Egy olyan plakát, mint „A kenyér itt kezdődik” vagy 
„A tettek pártja” közelebb áll Konecsni már említett idegenforgalmi plakátjaihoz, 
mint Berény vagy Uitz vagy Pór Bertalan nagyszerű alkotásaihoz a kommün ide
jéből. Bizonyos, hogy 1919 torz megítélése, a Kun Béla és társai ellen felhozott hamis 
vádak is zavaróan hatottak, és még inkább azok az esztétikai előítéletek, amelyek a 
húszas évek forradalmi avantgarde-ját is szőröstül-bőröstül formalistának kiáltották 
ki. Én mégis azt hiszem, hogy az alapvető ok ennél mélyebb volt, és a történelmi 
fejlődés másmilyenségében keresendő; úgy értem, 1945-ben nem volt napirenden, hogy 
közvetlenül a proletárdiktatúrát folytassuk: népi-nemzeti egységet hirdettünk a 
fasizmus és a feudalizmus maradványai ellen, burzsoákkal való egységet is, egy olyan 
politikát, amely csak fokozatosan fordult a tőke ellen, és amelynek jelszavai között a 
legradikálisabb is csak a tőke korlátozását jelölte célként. A fordulat a szocialista 
fejlődés irányában csak utólag fogalmazódott meg a plakátokon és általában a

2



nyilvánosság előtt, amikor már túl voltunk rajta és bejelentettük, hogy a népi demok
rácia lényegében megvalósította a proletárdiktatúrát a szovjetek formája nélkül. 
Ez a körülmény — amely végsősoron az átmenet békés, a nyílt összeütközést kikerülő 
módjából következett — állta útját annak, hogy nálunk a plakátművészet „direk
ten” hozzákapcsolódhasson 19-hez, hogy csak a közbülső korszak reklámgrafi
kájának közegén át folytatódott a magyar politikai plakát hagyománya. Adódtak-e 
ebből korlátok? Nyilván adódtak, még a legsikeresebb alkotásokban is tetten lehet 
érni a reklám-tradícióból származó effektusokat, amelyek a politikai falragaszon 
idegenül hatnak, legalábis feleslegesnek. Ilyen az És mégis lesz kenyér-en a háttérben 
szántó paraszt alakja, ilyen az „A kenyér itt kezdődik”-nél a messzeségben idillikusán 
virító házacska, és mind ennél a plakátnál, mind a Tettek pártjá-nál a szerszámok 
rajzának az a perfekciója, amely félreismerhetetlen szokványa az árupropagandának 
(még a kezek rajza is olyan pedáns, hogy az ember önkéntelenül arra gondol, vajon 
hol manikűröztette a körmeit a plakátbéli kovács . . . )  A Több kenyérért, jobb 
életért. . .  feliratú plakáton is kísért ez a reklámból való „gusztusosság” , bár a művész 
itt különösképpen a színek tisztaságával igyekezett eltávolítani az ábrázolást a natu
rálistól. Ám mind a négy kitűnő plakát, hibáik jelentéktelenek, ha összevetjük őket 
jelképrendszerűk egyszerűségével, kifejezőerejével, a kompozíció fővonalainak hiány
talan, tökéletes „plakátszerűségével” , frisseségével. Konecsninél különösképpen az 
általa választott tárgyak jelképi erejét emelném ki: ha csak lehet, egyesíteni igyekszik 
a valóságosan használt, praktikus tárgyat a jelképivel: más szóval a köznapok vizu
ális élményeit emeli szimbólummá vagy kapcsolja össze konvencionális jelképekkel. 
Különösen szellemesen a sarló és kalapácsból sarlót kovácsoló kalapácsban —, 
mintegy lefordítva az akkori helyzetre a munkás-parasztszövetség klasszikus jelét, 
falu és város gazdasági egymásr a utaltságára. De van amikor fordítva jár el : így 
lesz a széttört kocsikerék körvonalából az ország állapotának hieroglifája, a robu
sztus tengelyből, a gördülő mozgásból viszont az alkotó, teremtő akarat kifejezése. 
Nemcsak Konecsnire jellemző ebben az időben a tömörség és tárgyszerűség; ha 
nem is azonos erővel, de hasonló szellemben fogant számos más plakát is, mint 
Filó, illetve „Chy-Dér” (Rohonyi Károlyék) itt bemutatott alkotásai.

Ahogy haladunk előre az időben, különféle más tendenciák is bele játszanak 
a politikai plakátba, amelyek hatása nem éppen pozitív. Két irányból is jönnek ezek 
a hatások: az egyik a politikai szféra, amely — a dogmatizmus erősödésével pár
huzamosan — az agitációt általában közhelyek gyűjteményévé teszi, az új gondolatok 
hiányát a régiek halmozásával pótolja, ami a plakát esetében azt jelenti, hogy a 
korábbi — egy célra irányuló, egy feladatra mozgósító — típus helyébe a mindenről 
szóló plakát lép, amelyben benne van a múlt és a jelen, a munkás, a paraszt és az 
értelmiség, az ipar, a mezőgazdaság és a tudomány — és még miegyéb, ami csak 
ráfér a papirosra. Ez az egymásra tolulása a jelképeknek szétaprózza a plakátot, 
művészileg egyre hatástalanabbá teszi. (Konecsni 3-éves terv-plakátja is példa erre.) 
De nemcsak az agitáció agyonmagyarázgató, önismétlő módszere, színvonalának 
süllyedése rontja az alkotások minőségét: ennél is nagyobb kárt tesz, már a negyvenes 
évek legvégén, de különösen az ötvenes évek elején a műfaj „átfunkcionálása” (ha 
szabad a brechti terminust erre is használni) — ugyanis a korábbival szemben, amikor 
a plakát a mozgósítás eszköze volt, konkrét, társadalmilag fontos feladatokra ösz
tönzött, ebben az időszakban a plakát az ünneplés, az apologetika műfaja lesz, amo-
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lyan ünnepi dekoráció, amelyen — nem véletlenül, hanem feltehetően éppen ezért — 
a zászlók dominálnak. De nem ám azok a zászlók, amelyeket a 19-es plakátokról 
ismerünk, nem az a tépett vörös vászon, amelyet Berény Róbert matróza mint egy 
rongyot szorongat a kezében és nem is a Pór Bertalan zászlói, amelyeknek játékos 
ritmusába mintha a jövendő világ harmóniáját komponálta volna bele a művész. 
Nem, ezek az újabb zászlók nem lobognak sem fájón, sem bizakodóan, hanem 
méltóságteljesen suhognak, hatalmasak és súlyosak, mint a templomiak, amelyek 
m intájára készültek. Tévedés ne essék, nem a művészeket vádlóan mondom 
mindezt, ehhez személy szerint sem lenne a legcsekélyebb jogcímem, hisz 1951 
vége és 53 között, mint az M DP agit.-prop. osztályának munkatársa, magam is 
részt vettem e plakátok elkészítésében : ami ehhez a plakátstílushoz vezetett, az 
primér módon a politikából következett, abból a koncepcióból, hogy a munkás- 
osztály hatalomrajutása után voltaképpen már csak egyetlen feladata marad az 
agitációnak és a propagandának : az új államiság, az új hatalom felsőbbrendűségé
nek celebrálása. A másik szféra, amelyből ugyancsak torzító indítások érték a 
plakátot a dogmatizált esztétika volt, amely a kincstári ragyogást, a kompozíció, 
a gesztusok teatralitásától a hatást fokozó „lichterekig” a szocialista realizmus 
teljes megvalósulásaként üdvözölte. Nem véletlen, hogy ez a szocialista barokk az 
1951-es pártkongresszus plakátjában (Bánhidi: „ Éljen a Magyar Dolgozók Pártja 
II. kongresszusa, 1951. február 24”) érte el egyik csúcsát. Gönczi 1948-as egyes
ülési kongresszus-falragasza, jóllehet ugyanazt az irányt jelezte, még nagyonis 
mértéktartó volt, ha összevetjük az előbbivel. Természetesen a politikai vezetés által 
meghatározott általános tendencia valóraváltásában különbségek is voltak — a 
művész egyedi alkata szerint. Konecsni például ebben az időben is, amennyire csak 
lehetett, őrizte ambícióját az egységre és egyszerűségre : ő is áttér a részletezettebb, 
faliképszerű festésmódra — gondoljunk itt nem reprodukált békekölcsön-plakát
jára —, de azért az ő plakátjai még akkor is plakátok maradnak, akár Papp és 
Reich az ötéves terv kiállítására készült falragasza : az olajnyomatok szintjére soha
sem süllyednek le, akármennyire is erre kapacitált akkori gyakorlatunk. Még 
három irányzat képviselőiről kell szólni: az egyiket Ék Sándor tulajdonképpen 
magában képviseli, aki kezdettől fogva erősen rajzos műveket alkot; a „Megvédjük 
a kisemberek magántulajdonát” című plakátban ezt a nagyon részletező stílust a 
plakátszerűen nagy gesztus egységbe fogja, más plakátjai inkább felnagyított „olvasni
való” , karikaturisztikus elemekkel átszőtt illusztrációk, mint az itt reprodukált 
is, amelyen a dudvát tépő erőteljes alakot egész gyűjteménye veszi körül az 
illusztratívan groteszk rajzelemeknek. Éknél nem találkozni apologetikus hajlam
mal; ami nála zavaró, az a stílusok keveredése : a Kukrinyiksziékre emlékeztető 
karikatúra-tradíció és az avantgarde monumentalitása feloldatlan ellentmondás
ban elegyedik nála. A másik irányzat, amelyet képoldalainkon L. Horváth 
budapesti 3-éves terv plakátja reprezentál, annak a játékos konstruktivizmusnak 
a terméke, amely számokból meg betűkből épületeket „kombinál” — egy olyan 
irányzat, amely születésétől fogva gyengének, felületesnek bizonyult; a politikai 
plakát útján ezzel messzire nem lehetett jutni. Nem sokkal több eredménnyel 
kecsegtetett a harmadik kísérleti irány, amelyet Sándor Károly, az olyan korán 
elhunyt, tehetséges karikaturista VIT-plakátján mutatunk be: ez a fajta gyermeki 
naivitás, akármilyen tiszta szándék is, a politikai falragaszon mesterkéltnek tűnik.
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Végigpásztáztuk röviden az új magyar plakát első tíz esztendőjét. S mi jön aztán? 
Milyen utat vesz a magyar falragasz-művészet 1956 után? Ha még oly jelzésszerűen, 
erről is kell szólni, mindenekelőtt az 1956-ot közvetlenül követő időkről, amelyeknek 
roppant érdekes és tanulságos jelensége az 1919-es plakát nem is megújhodása, hanem 
szószerinti feltámadása. Ez az az időszak, amikor a magyar városok utcáin kiragasz
tanak eredeti 1919-es falragaszokat! Ilyen különös dolgot, gondolom, nem is ismer a 
grafikai művészetek története. Az, hogy ugyanakkor előadják a forradalom olyan 
klasszikus ábrázolásait, mint az Optimista tragédia, hogy más kulturális területeken is 
hirtelenül feltör az érdeklődés a forradalmi elődök iránt, ugyancsak mélyen jellemző, 
de mégsem olyan frappáns, mint az, hogy egy az egyben meg lehet jelentetni, ki lehet 
ragasztani az 1919-es plakátokat, hisz úgy hatnak, mintha pontosan a jelennek ké
szültek volna. Miért következhetik be most az a bizonyos visszakapcsolódás, amelyre 
45 után nem kerülhetett sor? Nyilván a történelmi helyzet másmilyenségéből követ
kezik ez is: 45 után nem folyt nyílt harc a munkáshatalomért, nem volt jelszó a szo
cialista forradalom kivívása. Most, amikor a munkáshatalom, a szocializmus vív
mányainak megvédéséről van szó, nyílttá vált a küzdelem, az atmoszféra is nagyon 
hasonlít 1919 nyarának napjaira, amikor veszélybe került a tanácshatalom: a forra
dalmi pátosznak semmi sem állja útját, ellenkezőleg, a párt és a kormány azt hirdeti, 
hogy akárcsak 1919-ben, csatasorba kell állítania munkásosztályt. . . Igaz, azt se 
hallgassuk el hogy a 19-es plakátok önmagukban teljesítik ezt a feladatot; 
mire a magyar politikai grafika újra feleszmél, már befejeződött a konszolidáció 
folyamata. így csak egy példát idézhetnek illusztrációink ebből az időszakból, 
Gönczi Tibornak az 1917-es forradalom 40. évfordulójára készített plakátját, de az 
is mutatja — különösen ha összevetjük a művész 1948-ból való kompozíciójával —, 
milyen megtermékenyítően, mozdítóan, felkavaróan hatott akkor a 19-es emlékek 
feltámadása. Az utána következő majd másfél évtizedben a kapcsolódás 1919-hez 
természetesé, magától értetődővé válik, mondhatnám konvencionálissá. Gondol
junk például az 1918/19-es forradalmak jubileumi plakátjaira, köztük Hincz Gyula 
„1918 októbere” című művére, amelyet tanulságos összehasonlítani a művész ko
rábbi, a magyar—szovjet barátság hónapjára 1956-ban készült falragaszával: vitat
hatatlan az egyedi jelleg mellett, amely Hincz minden művét összefűzi, a 19-es hagyo
mány erőteljes jelenléte. Habár tagadhatatlan— ezt is mondjuk ki, mert az újabb 
politikai plakátjainkra általában jellemző —, hogy az, ami a nagy elődöknél felki
áltás, kirobbanó indulat volt, jobbára artisztikummá szelídül, a formák játékát 
ízlelgető variációvá, amely az eredeti példa hangütését, mint a hegedűs a kádenciában, 
virtuóz módon továbbfokozza anélkül, hogy igazából új melódiát hozna létre, 
így érthető, hogy más próbálkozások is jelentkeznek, absztraktabb betűornamensek, 
mint Görög Lajos „Május l ”-e (1968), vagy Balogh István a felszabadulás 25. 
évfordulójára készült zászló-kombinációja, ez a szecesszió kúszó-kavargó vonal
játékára emlékeztető kompozíció vagy Konecsni utolsó plakátja (oly tragikusan 
idő előtti távozását megelőzően) a KMP megalakulásának évfordulójára, amelyben 
a konstruktivstak betűgrafikájához kanyarodik vissza. Ide sorolhatók a „fotó- 
kiégetés” módszerével készült Lenin-centenárium alkotásai is. Új fellendülésre, a 
hazai politikai plakát új virágzásáról, azt hiszem, egyik sem tudósít, mégha mindegyik 
arról is tesz tanúságot, hogy messze és véglegesen magunk mögött hagytuk azokat a 
kátyúkat, amelyekben az 50-es évek elején elakadtunk. Dehát egyáltalán igazságos
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Ienne-e számon kérni a 19-esvagy 45-ös plakát nagy csúcsait a mai termésen? A 
legkevésbé sem: a politikai plakát, amely az utcán szól az emberekhez, harsány 
szóval, keményen, nem minden idó'ben és nem minden helyzetben fejló'dhetik azono
san. Évfordulók — önmagukban — nem lehetnek teljes értékű ihletó'i; az a 
harc pedig, amely ma a gazdaságban, a kultúrában, az ideológiában folyik, csak 
nagy ritkán adhat témát a politikai falragasznak. (A más témájú plakátnak 
persze bőven adhat és ad is.) Nem véletlen, hogy leginkább azok a politikai 
plakátok váltak emlékezetessé az utóbbi években, amelyek az imperialista 
agresszió elleni küzdelemre szólítottak, de azok sem abban az értelemben, mint ami
kor idehaza dúlt a politikai küzdelem, hisz Magyarországon olyan feltételek között 
folyik a harc az imperializmus ellen is, amikor mindenekelőtt a békés termelést kell 
fejleszteni. Keseredjünk-e el azért? Kívánjunk magunknak dúltabb állapotokat, hogy 
izgalmasabb plakátjaink lehessenek ? Hiszem, hogy erre senki sem gondol komolyan. 
A mi feladatunk, pontosabban a magyar politikai grafika feladata, hogy őrizze és 
fejlessze színvonalas eszközeit az adott viszonyok között. És ezt meg is teszi, erre 
bizonyosság az utóbbi évtized termése is.

SZILI  JÓZSEF

Az irodalm i mű ig a z s á g a
Irodalom és valóság viszonya, elsősorban az irodalmi művek „meséjének”, ábrázolt 
„világának” és a valóságban megtörtént eseményeknek viszonyítása kapcsán, az 
esztétikai gondolkodás kezdetei óta foglalkoztatja az esztétika és a poétika munkásait.

Arisztotelész a történetíró dolgával hasonlította össze a költő feladatát, és meg
állapította: „nem az a költő feladata, hogy valóban megtörtént eseményeket mondjon 
el, hanem olyanokat, amelyek megtörténhettek és lehetségesek a valószínűség vagy 
szükségszerűség alapján.” Arisztotelész a szóban forgó fejezetben a tragédia cselek
ményének, a „történet”-nek (amit a tragédia legfontosabb alkotóelemének tart) 
sajátosságait tárgyalja, s ezért nem véletlen, hogy a drámai feszültség feltételeinek, 
a valószínűségnek és a szükségszerűségnek jelentőségét hangsúlyozza. Van azonban 
valamelyes bizonytalanság e fogalmakban. A valószínűséggel kapcsolatban ő is jelzi 
e fogalom tágíthatóságát : „Valószínű ugyanis, hogy sok dolog megtörténik a való
színűség ellenére is” — ami érdekes és igaz paradoxon. Másutt a lehetségest és a hihetőt- 
veti össze, s megállapítja : „a költészet szempontjából ugyanis előnyösebb a hihető lehe
tetlenség, mint a hihetetlen lehetséges” . Vagy: „Inkább kell választani a lehetetlen, de 
valószínűsíthető, mint a lehetséges, de hihetetlen dolgokat.” Eszerint: valószínű =  
hihető. A lehetséges és a lehetetlen a valóság kategóriája, a valószínű vagy hihető (még 
pontosabban: valószínűvé, hihetővé tehető, illetve valószínűsíthető) pedig olyan kategó
ria, mely látszólag a valóság tárgyaira vonatkozó (látszólag, mert a valóságban lehetet
len dolgokra is vonatkozó) eljárás, de valójában, célját s eredményét tekintve, a művön 
belüli „világ” minőségeire értendő. A valószínűsítés egyik módjaként a téves következ
tetést említi: „Ha ugyanis egy bizonyos dolog léte esetén egy másik is megvan, 
vagy megtörténte esetén a másik is megtörténik, az emberek azt hiszik, hogy ha az 
utóbbi megvan, akkor az előbbi is szükségszerűen megvan vagy megtörténik; ez 
azonban nem igaz. Ezért, ha az első nem igaz, valami mást kell hozzátenni, ami az
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első léte esetén szükségszerűen van vagy megtörténik; éppen mert tudjuk, hogy ez 
utóbbi igaz, elménk tévesen azt következteti, hogy az előbbi is valóban létezik.”1 
Világos, hogy ezen a ponton a logikai igazság helyébe a lélektani „igazság” lép — 
ami egészen más dolog.

A logikát illetően Eliseo Vivas megjegyzi: „Arisztotelész komoly nehézség elé 
kerül, amikor elismeri, hogy a költő jobban teszi, ha valószínű lehetetlenséget ad 
elő, mint ha hihetetlen lehetségest. Lássuk, miért. Mi is a valószínű lehetetlenség? 
Az ilyen furcsa teremtmény kritériumai nem lehetnek a valóság közönséges törvényei; 
az határozza meg, mi az, amit az olvasó vagy a néző elfogad. S amit a műalkotásból 
elfogad, ha a művészet érdekli s nem valami egyéb, az az, ami kontextuálisan kohe
rens. Az olvasó bármit érvényesnek fogad el a művön belül, mialatt olvassa vagy 
szemléli, ha feszült figyelemmel olvas, s ha az egész, ahogyan lelki szemei előtt kibon
takozik, belső koherenciája folytán kizárja a külső tapasztalatot. Ez annyit tesz, 
hogy amikor Arisztotelész elismeri azt a tényt, hogy a valószínű lehetetlenség elő
nyösebb a hihetetlen lehetségesnél, elhagyja az utánzás elvét, s egy másikra hagyat
kozik, arra, amit én »a tapasztalat intranzitivitásának« nevezek, s amit a mű koheren
ciája tesz lehetségessé.”2 Úgy tetszik, Arisztotelész valóban nem mindenütt az után
zási elvre építi Poétikaját, hanem kiegészítő elvként hallgatólagosan, elfogadja, 
s a Poétika tekintélyes részében alkalmazza a kompozíció koherenciájának Eliseo 
Vivas által említett elvét. (Ami lehet az utánzás egy neme, de akkor utánzás és utánzás 
között van logikailag megengedhetetlen különbség a Poétikán belül.) Arisztotelész 
minduntalan számot vet a mű hallgatóságával, a közönségre gyakorolt hatással, 
s lényegében a művek hatásmechanizmusa érdekli. Mű és valóság viszonya a mű és 
befogadó viszonyának rendelődik alá úgy, hogy ezt a viszonyt Arisztotelész — példás 
„műközpontúsággal” — mindig a mű vonásai felől nézve vizsgálja. A „szükség- 
szerűség” a Poétikában sok helyen kifejezetten a művön belüli, illetve a mű történetén, 
cselekményén belüli, vagy a jellemek és tettek közötti következetes, a műben adott 
összefüggések által determinált, „szükségszerűvé tett” viszonyt jelenti. Ezzel kapcso
latban meg kell említenünk, hogy a sokat idézett hely, amely arról szól, hogy „filozo- 
fikusabb és mélyebb a költészet a történetírásnál ; mert a költészet inkább az általá
nosat, a történelem pedig az egyedi eseteket mondja el”, az ott következő példa 
alapján értelmezhető úgy is, mint a valóság és a költészet összevetése. Hiszen eszerint 
az egyedi az, hogy „mit tett ténylegesen Alkibiadész, vagy milyen élményben volt 
része” . Eszerint a valóságban tehát nincs meg, csak a költészetben jelenik meg az 
általános, melynek jegyei a meghatározottság, a valószínűség vagy a szükségszerűség. 
Ha ezek a jegyek a valóság utánzásából erednének, a valóságnak is tartalmaznia 
kellene őket, vagy valamit, ami alapul szolgál nekik. Arisztotelész kitér arra a kér
désre is, mi van akkor, ha a költő megtörtént eseményeket ír meg: „Semmivel sem 
kevésbé költő, ha megtörtént eseményeket ír meg, mert némely megtörtént eseménynél 
semmi akadálya sincs, hogy olyan legyen, amilyen a valószínűség alapján lenne; 
ennyiben ő azoknak az eseményeknek a költője lesz.” Vagyis a valószínűsítés, akár 
úgy, hogy a költő erre sajátos eszközöket használ (például a téves következtetést), 
akár úgy, hogy a költő a valóságban is valószínű (pontosabban : a valószínűség lehe-

1 Arisztotelész: Poétika. Magyar Helikon, 1963. 25, 49, 75, 68, 68.
2 Eliseo Vivas: The Artistic Transaction and Essays on the Theory of Literature. Columbus, 

Ohio, 1963. 158—159.
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tőségével bíró) eseményeket valószínűsíti (például a téves következtetéssel), a Poétika 
állandó refrénje, mondhatnánk, be nem vallott sarktétele. Mivel azonban a meg
történt események lehetségesek, s a lehetséges hihető is, s mivel az is valószínű, hogy 
sok dolog megtörténik a valószínűség ellenére is (s ezért valószínű), az Arisztotelészi 
Poétika nem zárja ki azt sem, hogy a költő a történteket úgy mondja el, ahogyan 
ténylegesen megtörténtek, azaz a történetíró módján. Ez az ellentmondás — nyilván 
Arisztotelész intenciója ellenére — csak azért lehetséges, mert a Poétikában a „szük
ségszerű” , „valószínű”, „egyedi” , „általános” stb. kategóriák irodalmi művön belüli 
és művön kívüli (valóságbeli) funkciója nincs pontosan értelmezve, s mert az utánzás 
elve mellé (vagy ellenére) nincs határozottan felvéve az alkotás (koherens struktúra 
létrehozása) elve, illetve ez az elv nincs megnevezve. Arisztotelész természetesen 
tudja, hogy alkotás nélkül nincs tragédia (vagy komédia stb.), s erre, ha fogalmilag 
tisztázatlanul is, újra meg újra figyelmeztet: „Úgy kell megszerkeszteni és szöveggel 
kidolgozni a történteket, hogy a lehető legszemléletesebbek legyenek.”3 Sőt, úgy 
tetszik, erről van szó mindenütt, keresztül-kasul a Poétikában: melyek a törvény- 
szerűségei az olyan alakulatoknak, amiknek az a dolga, hogy valóságnak tessenek 
anélkül, hogy összekeverhetők lennének vele. Ebből kiindulva s a Poétika részleteit 
gondosan megvizsgálva jutott Roman Ingarden 1946-ban a Lengyel Tudományos 
Akadémián tartott előadásában arra a megállapításra, hogy a Poétika következetesen 
értelmezhető akkor, ha mimézisen nem a valóság valamely szegmentumának után
zását, hanem egy elhihető, valóságszerű látszatvilág megalkotását értjük. Ami követ
kezetlenség ezután is észlelhető, az Ingarden szerint abból ered, hogy Arisztotelész 
nem különbözteti meg a művön belüli és a művön kívüli létezésmódokat.4 Más 
Poétika-értelmezők szintén hajlanak efféle felfogásra. J. M. Gameron hívja fel arra a 
figyelmünket, hogy S. H. Butcher értelmezése szerint a „valószínű” és „szükségszerű” 
kizárólag a „fikció” belső logikájára vonatkozik, nincs kapcsolata a „fikción” 
kívüli élettel. Cameron hozzáteszi, hogy ezt az állítást jól cáfolta meg Humphrey 
House, aki szerint a „valószínűség” és a „szükségszerűség” fogalmát magában az 
életben alkotjuk meg; az életben az emberekről szerzett tapasztalataink alapján 
ítélünk akkor is, amikor a tragédiában meghatározott jellemektől meghatározott 
tetteket várunk.5 Valóban: az Arisztotelésznél észlelhető fogalomzavar nem zárja 
ki sem a mű és a valóság „koherens” , „kontextuális” viszonyát, sem (s ez ugyanaz) 
az utánzás elvének, mint mondani szokás, „végső fokon” való érvényességét.

Arisztotelésznek a valóság és a költészet viszonyával megesett küszködésére 
már csak azért is érdemes felhívni a figyelmet, mert a probléma későbbi megoldásai, 
noha félreteszik magát a viaskodást, és vagy az utánzás, vagy a valószínűsítés oldalán 
foglalnak állást, a változott terminológia ellenére sem mindenben jelentettek lényeges 
előrehaladást. Alighanem egyszerűbb józan megállapításokat tenni a tények és az 
irodalmi ábrázolás viszonyáról, e viszony különböző lehetséges változatairól, mint 
általános esztétikai vagy poétikai törvényként fogalmazni meg ezeket a megállapítá
sokat. Ilyen józan, meglehetősen tartózkodó leírást nyújt Northrop Fry: „Az iroda-

3 Arisztotelész: i. m. 25, 25, 27, 44.
4 Roman Ingarden: Z dziejów teorii dziela literackiego. Uwagi na marginesie „Poetyki” 

Arystotelesa. Kwartalnik Filozoficzny, XVII. (1948) 133—172. Angolul: Journal o f Aesthetics 
and Art Criticism, Winter 1962. 163—173, Spring 1962. 273—285.

5 J. M. Cameron: Problems of Literary History. New Literary History, I. (1969) 1. sz. 18—19.
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lom egyik legközönségesebb és legfontosabb ismérve a deskriptiv szabatosságnak 
mint kontrollt gyakorló célnak a hiánya. Talán szeretnénk azt érezni, hogy egy törté
nelmi dráma írója ismeri a témájára vonatkozó történelmi tényeket, s hogy nem vál
toztat rajtuk, ha nincs rá jó oka. De hogy ilyen jó okok lehetségesek az irodalomban, 
azt senki sem tagadja.” Fry egy „talán”-nal emlékeztet egy bizonyos olvasói várakozás
típusra, mely szerint az író kellő ok nélkül nem térhet el a tényéktől, hanem arisz- 
totelészi történetíró módján kell — „egy az egyhez” — másolnia a valóságot. Ugyan
akkor Fry szavainak értelmében ez a várakozás az irodalomban kielégítetlen marad, 
sőt az irodalom egyik legközönségesebb és legfontosabb ismérve, hogy ilyen várako
zást nem elégít ki. Ez az állítása egybehangzik Arisztotelészével, ha azt úgy értel
mezzük, hogy a költő dolga nem a tények utánzása, hanem az, hogy valószínűvé 
tegye az előadott történetet. Arisztotelész persze, némi korrekcióval, úgy is értel
mezhető, hogy a valóságot kell utánozni, csak nem a valóság tényeit, hanem a tények
ben rejlő és a tényeken túlmutató valószínűséget, ami a hihetőség alapja. A kérdés, 
mint mondtuk, ezzel lélektani síkra terelődik. A hihetőség hiteleként Fry is a képzeleti 
momentum szerepét hangsúlyozza: „A bennük levő képzeleti elem segítségével 
szabadulnak meg a műalkotások a történelembilincseitől.” A „képzeleti” ( imaginative) 
lényegét így határozza meg: „Az irodalomban a külsőleges jelentés mércéi másodla
gosak, mert az irodalmi müvek nem áltatnak senkit sem azzal, hogy leírnak vagy 
állítanak valamit, s ezért sem nem igazak, sem nem hamisak, s még csak nem is 
tautologikusak, vagy legalábbis nem abban az értelemben, amilyenben egy olyan 
állítás, mint »a jó jobb, mint a rossz« tautologikus. Az irodalmi jelentést a legjobban 
talán mint hipotetikust lehet leírni, s a külső világhoz való hipotetikus vagy feltételes 
viszony része annak, amit rendszerint a »képzeleti« fejez ki. Ezt a szót meg kell külön
böztetni a »képzeletbeli«-től (imaginary), ami rendszerint egy olyan állító szóstruk
túrára vonatkozik, amely nem képes helytállni állításaién.”6 (Az „állítás” itt logikai 
propozíciót, „kijelentést”, „ítéletet” jelent.)

Érdemes közelebbről szemügyre venni a „képzeleti” és a valóság közötti 
viszonyt, annál is inkább, mert ez a modellje az irodalomról alkotott minden olyan 
véleménynek, mely az irodalmi művekben bemutatott „világot” mint fikciót tartja 
számon. Például ezt a felfogást alkalmazza az epikára és a drámára Káté Hamburger, 
amikor nyelvfilozófiai alapon próbálja megkülönböztetni azokat a „logikai struk
túrákat” , melyek megteremtik és fenntartják a különbséget a valóságosan megtörtént 
és a kitalált eseményekről szóló beszámolók között. Szerinte a valóságban történt 
események költészetté válásának módja az epikában és a drámában nem is lehet más, 
mint fiktívvé változtatásuk: „Még azok a történeti regények is, amelyek éppoly 
pontosan igazodnak a történeti valósághoz, mint egy történeti dokumentum, a törté
neti személyt nem-történeti, fiktív alakká változtatják, egy lehetséges valóságsziszté
mából egy fiktív szisztémába helyezik át. Ezt ugyanis csak az határozza meg, hogy az 
alakot nem mint tárgyat, hanem mint alanyt, a maga fiktív én-eredetűségében ábrá
zolják (vagy ahogyan szintén lehetséges: mint egy másik regényszereplő élmény
terének tárgyát). Ezek azok az »ábrázolt tárgyiasságok«, melyeket Ingardennek 
a kvázi-ítéletekről szóló elmélete szem elől téveszt : a fikcióteremtés az, ami egy regény 
mégannyira történeti anyagát is nem-történetivé alakítja.”7

6 Northrop Fry: Anatomy o f Criticism. New York, 1966. 75, 347, 74.
7 Kate Hamburger: Die Logik der Dichtung. Stuttgart, 1957. 58—59.
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Hamburgernél világos az oda-út — a fikcióteremtés. Ha az utat oda-vissza 
akarjuk ismerni, ismét fel kell tennünk ezt a kérdést: mi a viszony valóság és fikció 
között? — megelégszünk-e azzal, hogy fiktív egyszerűen az, ami nem valóságos? 
Sőt ami — így értjük Hamburgernél — nem is egy lehetséges valóságszisztéma?

Fryt alighanem helyesen értelmezzük, ha azt mondjuk, hogy véleménye szerint 
a „képzeletit” nem kontrollálja a tényszerű leírás, s nem kontrollálják a valóságos 
tényállásnak való megfelelés olyan kritériumai, melyek alapján igaz és hamis ítélete
ket különböztetünk meg, de — s ez fontos — kontrollálhatja a valósággal alkotott 
„hipotetikus” viszony. Kérdés, miben áll ez a viszony, s mik között áll fenn. A tudo
mány hipotézisei feltételes „deskriptiv” viszonyt jelentenek: ha igazolódnak, kiderül 
róluk, hogy igaz ítéletek; ha viszont cáfolatuk bizonyul igaznak, kiderül róluk, 
hogy hamis ítéletek. Vannak bebizonyíthatatlannak és megcáfolhatatlannak tűnő 
hipotézisek, de ezek is feltevéses asszertorikus ítéletek, melyeknek igazaknak kell 
bizonyulniok. Ez így van akkor is, ha ez hangsúlyozottan csak elvi követelmény, 
s emberi, történelmi méretekben kielégíthetetlen. Nézzük meg tehát, hogyan alkalmaz
ható a „hipotetikus viszony” az irodalmi fikció és a valóság viszonyára.

1. Ha az irodalmi műben szemléletesen megjelenített „világot” ahhoz a tény
álláshoz mérjük, melynek az „leírása”, „ábrázolása” , akkor a „hipotetikus viszony” 
is a „deskriptiv viszony” kritériumainak van alávetve, legfeljebb némi haladékkal. 
Vagyis, ha valamennyi tény fel lesz tárva, a valóságos tényállásnak olyannak kell mutat
koznia, mint amilyen annak az irodalmi műben megjelenő ábrázolása, s ekkor 
bebizonyosodik az ábrázolás-ítélet igazsága. Riport, életrajz, önéletrajz, vallomás, 
napló s bizonyos verista, realista stílusú művek igényelhetik a maguk számára tár
gyukkal kapcsolatban ezt az igazságértéket, de ez az igény távolról sem vonatkoz
tatható minden ún. realista stílusú műre, irodalmi riportra, vallomásra stb. Az „egy 
az egyhez” típusú leírás aligha terjedhet ki a leírás tárgyának, illetve a mű „világa” 
valóságmodelljének minden elemére, s még ha van is, nehéz megtalálni a műben 
ábrázolt „világ” közvetlen mintáját, modelljét a valóságos tényállások között, s ha 
igen, az utóbbiak nehezebben ellenőrizhetők, például a történettudomány eszközeivel, 
mint az a „tényállás” (melynek igazságáról teljességgel csak a tudományos ellen
őrzés győzhetne meg), mely a mű ábrázolt „világa” . Ez az utóbbi, mint bármely 
logikai prepozíció, összevethető más érvényes logikai kijelentésekkel, s megfelelő 
műveletekkel kideríthető róla, hogy adott kontextusokban s adott feltételek mellett 
lehet-e (feltételesen) igazságértéke. Azaz mint hipotézis nem tartalmaz-e önellent
mondást, vagy nem mond-e ellent elfogadott, bizonyítottan igaz ítéleteknek.

2. Lehetséges olyan viszony a műben ábrázolt „világ” és annak valóságbeli 
modellje között, hogy az előbbiben az utóbbi bizonyos vonásai kiemelődnek, és 
megfelelő, következetesen betartott előfeltevések („léptékek”) alapján úgy rendeződ
nek, hogy a leírás és a tárgy viszonya nem „egy az egyhez” viszony, hanem lehetségessé 
válik az ábrázolt valóságrészlet egy vagy több olyan kvalitásának kidomborítása, 
mely változatlan körülmények között (a tárgy eredeti körülményei között) nem lát
ható, vagy nem kellőképpen látható, vagy csak feltételezni lehet létezését és jelentő
ségét. (Sőt esetleg nincs is meg aktuálisan, csak a lehetősége van meg, s talán az is 
csak úgy, hogy nem az adott, hanem az attól merőben eltérő körülmények között 
válik láthatóvá, illetve valóságossá.) Éppen ez a feltételezés az, amit az irodalmi mű 
explicit módon nyújt. Ezt a valóságszegmentum csak implicit módon tartalmazza,
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saját konkrét történelmi körülményei között többé-kevésbé rejtetten, mintegy kikövet- 
keztethetetlenül ; s bizonyos fokig mesterséges, kísérleti körülmények közepette, 
az irodalmi mű fikciója révén válik az ilyen kvalitás explicitté. Éppen ez a feltételezés, 
ez a „kísérleti bizonyítékon” alapuló hipotézisjelleg jellemzi ilyen esetekben a mű 
„világa," és a valóság viszonyát. A Balzacnál megmutatkozó gazdaságtani mélység 
és szociológiai típusokat illető előrelátás éppúgy példája e többé-kevésbé kísérleti 
körülményekkel alátámasztott hipotézisjellegnek, mint a büszke lelkek önemésztő 
drámája az Üvöltő szelekben, vagy mint az „elidegenedettség” néhány vonatkozásban 
totálissá, minden egyebet kiölő baktériumtenyészetté válása Kafka műveiben.

3. Ha még tovább megyünk, feltehetjük, hogy a hipotetikus viszony nem a modell
ként „utánozott” valóságszegmentummal áll fenn, sőt lényegtelen, van-e, lehet-e 
közvetlen valóságos modellje a műben ábrázolt „világ”-nak. Az ábrázolt „világ” 
ugyanis meghatározott vonatkozású strukturális egyezést alkot a valóságnak az 
ábrázolt „világ” közvetlen (látszólagos) modelljétől eltérő, rendszerint annál átfogóbb, 
lényegesebb, de kevésbé szemléletes szegmentumával (törvényszerűségével stb.) 
vagy aspektusával (valóságos vagy elvileg lehetséges nézőpontjával), s ennek a struk
turális egyezésnek van hipotetikus jellege. Ez a kettős viszony: a mű „világa” 
viszonya a) a mű „világának” közvetlen „valóságbeli” modelljéhez (az ábrázolás 
gyakran fantasztikus, nem-valóságos, de épp a jól ismert valóságostól való eltérések
nek lehet fontos szabályozó szerepük az egész hipotetikus viszonyt tekintve); b) a 
valóságos tényálláshoz. Ebben az esetben a valóságos tényállás lehet annyira rejtett, 
annyira megközelíthetetlen a tudományos tapasztalat számára, hogy a mű hipotézise 
nemcsak megvilágítja, hanem szükségképpen a magához a jelenséghez tartozó meg
közelíthetetlenség és homály szféráiba burkolja feltevései tárgyát. A fantasztikum 
egyszerű morált tartalmazó megnyilvánulásai (tanmese, parabola) éppúgy ide tartoz
nak tehát, mint a szimbolikus „ábrázolás” , illetve szimbólumteremtés Balzac Szamár
bőrétől Melville Fehér Bálnájáig terjedő fokozatai, melyek az emberi és a kozmikus 
létezés felfoghatatlan mélységeit, misztériumait „fedezik fel”, sugallják, illetve meg
teremtik és belevetítik a világba. Már-már azt mondhatjuk, hogy a hipotézis igazsága 
helyett, a hipotézis szépségén van a hangsúly. Természetesen a közvetítés tovább 
bonyolítható még az ábrázolás, a mű „világa” szintjén is újabb strukturális modell- 
tagok beiktatásával; péláául időfelbontással, montázzsal, narrátorok és egyéb „tük
rök” alkalmazásával. Ha a mű „világa” minden műre érvényes paradigma-rendszeré
ben gondolkodunk, akkor nyilvánvaló, hogy az 0  jel is jel. Vagyis az ilyen eszközök 
hiánya sem vonja ki a müveket az ilyen eszközökkel együtt feltételezett mű — 
valóság viszonytípus keretei közül.

4. Felvethető a mű „világa” és a valóság viszonya még általánosabb fokon is. 
A valóságban mindig egyféleképp történnek a dolgok, de a történés lehetőségei nem 
feltétlenül egyfélék. A történelem amellett, hogy egyféleképp lezajlott és történik 
továbbra is, mindig rengeteg egyéb lehetőséggel terhes, különösen ami legszemélye
sebb egyéni döntésekben, jellemekben, sorsokban való megnyilvánulásait s nem leg
általánosabb tendenciáit illeti. Az elbeszélő művészet ilyen értelemben is a történelmet 
utánozza, midőn csak egyféle, noha a megtörténtekhez képest esetleg csak hipotetikus 
„történéseket” állít elénk. Valósághűsége tehát esetleg csak annyi, hogy az irodalmi 
mű világában a valóság racionális, konvencionális felfogásának megfelelő logikus 
rend van feltevések és következtetések között. A. W. Levi szerint a költészet igazság

11



értéke a műben adott előfeltevésekhez viszonyított. „Irodalmi igazság” című tanul
mányában a hipotetikus okfejtés láncolatához hasonlítja az irodalmi mű, például 
egy dráma tényeinek sorozatát, hozzátéve, hogy az irodalomban e láncolat funkcioná
lása szempontjából a logikainál döntőbb a pszichológiai aspektus.8 Ami persze 
gyengíti is álláspontjának következetességét, s erősen emlékeztet Arisztotelész meg
oldására, az ingadozásra „szükségszerű” és „hihető” között. (Ne felejtsük: az utóbbi 
hamis következtetés útján is elérhető !) A művön belüli hipotetikus okfejtésláncolat 
nemcsak a jellemek és tettek, esemény és esemény összefüggésének „valószínűségét” , 
„szükségszerűségét” , „következetességét) stb. fedi. A történelem meg nem valósuló 
lehetőségeire gondolva értjük meg, hogy megfelelő előfeltételekkel (bizonyos mű
típusok ezeket „automatikusan” biztosítják), a valószínűség egyenlő lehet a való
színűtlenséggel, a szükségszerűség a képtelenséggel és a „hihető” lehetetlenséggel, 
a következetesség pedig a legtündéribb következetlenséggel. Amiből persze az is 
következik, hogy míg ezeket a kifejezéseket általánosságban ugyan a valóságra érvé
nyes konvenciók alapján definiáljuk (s erre alapot ad a művekre vonatkoztatva is 
a művek „világa” és a valóság közt általánosságban fennálló hipotetikus viszony), 
a művekkel kapcsolatban csak további, a művek „világára”, a fikció státusára 
érvényes konvenciók segítségével tarthatják meg érvényességüket. Márpedig a való
színűtlen valószínű és társai nemcsak a mesék és kalandok logikai rendjének eszközei. 
Nélkülük a legizgalmasabb valóságos összefüggés is banális marad az ábrázolásban, 
a közhely pedig közhely, akármekkora a valószínűsége.

S ezen a ponton fölvetődik az, hogy a hipotézisjelleg a művek „világában” nem
csak a mű és a valóság viszonyától, hanem a mű és az olvasó viszonyától, ezen belül 
az olvasóban lehetséges „világtól”, az olvasó és a valóság viszonyától, valóság
konvencióitól, valósághipotéziseitől, sőt az olvasónak a művekre, műfajokra, iroda
lomra, művészetre stb. vonatkozó „hipotéziseitől” — konvencióitól is függ. A művek 
„világának” , e „világ” ábrázolásmódjának hipotetikus rendje többé-kevésbé általá
nos érvényű lélektani (hatáslélektani) törvényszerűségekkel eleve számol. Számíthat 
azonban kevésbé általános, csak meghatározott társadalmi, művészi hatások folyo
mányaként kialakult hatáslélektani törvényszerűségekkel, konvenciókkal és meg
felelő beidegzettségekkel is. A mű így vagy úgy kialakított retorikája — mert erről 
van szó — szerves része a mű „világa” hipotetikus valóságviszonyának, közelebbről: 
belső logikájának; ha úgy tetszik: művészi kohéziójának.

A következő lépés az lehet, hogy a mű „világa” hipotetikus viszonyába bevonjuk 
a mű „retorikáján” kívül az összes többi — a hipotetikus valóságviszonyokat akarva- 
akaratlan zavaró vagy erősítő tényezőt. Bizonyos esetekben például nem is a mű 
„világa” (legalábbis nem az események menete, a hősök fejlődése stb.) van előtérben 
mint a hipotetikus viszony fő tengelye, szervező központja, hanem a mű egyéb jel
jelentésrétege. Végső soron előfordulhat (s elő is fordul, nemcsak a lírában, hanem az 
elbeszélő művészetben is), hogy a hipotetikus viszony szinte kizárólag a nyelvre 
szűkül, mellyel előállíthatok a valóságtól független képzetek is, sőt olyan „hipoteti
kus nyelvi képzetek” is (például a Finnegan's Wakehen), melyek bizonyos érte
lemben függetlenek a „nyelvi valóságtól”. Tagadhatatlan azonban az is (s ez az

8 Albert William Levi: Literary Truth. Journal o f Aesthetics and Art Criticism. Spring, 1966. 
373—382.
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utánzás-elv javára szól), hogy a művek „belső logikájának” bárminemű értékeléséhez, 
sőt puszta felismeréséhez ismernünk kell a logikának művön kívül létező analóg 
közegben történő működését. Például ha a logika a mű lélektani „igazságára” 
vonatkozik, akkor érvényességét a lélektani tényállás valósága, valóságos lehetőségei 
bizonyítják, ha a nyelvre, akkor a nyelv anyagának és törvényszerűségeinek normális 
vagy „kísérleti” lehetőségei.

A mű és a valóság között strukturális egyezés van úgy is, mint egyaránt lehetséges 
világok között. Hogy milyen pontokon, milyen relációkban jön létre ilyen strukturális 
egyezés például a mű „világa” és a valóságos világ, illetve az utóbbi lehetőségei (azaz 
egyéb lehetséges világok) között, a műértelmezés és értékelés, vagyis a kritika számára 
fontos kérdés. A kritika esetleg a legtökéletesebb belső logikájú műről is megállapít
hatja, hogy a valósággal alkotott strukturális egyezése üres általánosság, egy közhely 
artisztikus felmagasztalása,s emiatt — hajlamai szerint — leszólhatja vagy ünnepelheti 
benne a „semmiből alkotott világot” , az artisztikum ilyen jellegű fölényes megnyilvá
nulásait. Mégis általánosságban azt mondhatjuk, hogy mindenfajta strukturális 
egyezés, következetes hipotetikus viszony egyaránt lehet értékes és értéktelen. Noha 
a következetes hipotetikus viszony a mű részéről mintegy alapja értékének, a mű 
értékét nem egyszerűen hipotetikus igazságértéke (a hipotézis igazsága vagy hamis
sága), hanem a hipotézis reveláló jelentősége — nagysága, ereje, mélysége, gazdagsága, 
kidolgozottsága szabja meg. Gondoljuk meg: a felfedezések nagyságrendje sem 
egyszerűen logikai igazságértékük függvénye.

Az irodalmi művek igazságának kérdését úgy is felvethetjük, hogy átírhatjuk-e 
őket valamilyen módon a logika, például a kijelentéskalkulus nyelvére. Igaz, már 
egyetlen mondattal is komoly nehézségünk lehet. Az, hogy „a Föld mozog”, tudo
mányosan bizonyítható kijelentés, de az az állítás, hogy „mégis mozog a Föld” , 
már olyan elemmel bővült, melyre nem vonatkozhat igazolás vagy cáfolat. Az a 
szubjektív elem, mely az ilyen kijelentések sava-borsa, s mely az irodalmi művekben 
lényegi szerephez jut, a legegyszerűbb irodalmi kifejezést is többismeretlenű egyen
letté változtathatja a logikai kalkulus számára. Ettől még ugyan fel lehet az egyenletet 
állítani, de az egyenletrendszer megoldásához olyan tényezők matematikai leírására 
is szükség van, melyek matematizálása nem, vagy még nem oldható meg. A tökéletes
nek mondott remekművek tökéletessége azonban éppen arra utal, hogy van bennük 
valamiféle olyan rend és rendszer, mely analóg valamilyen szimmetrikus struktúrával, 
végső fokon a logikai renddel, s végső fokon talán le is fordítható erre a 
nyelvre.

A problémák azonban már a legegyszerűbbnek látszó esetekben is bonyolultak. 
Például az irodalmi mű szövegében levő asszertorikus jellegű kijelentések funkciója 
egészen más lehet, mint a tudományos okfejtésben szereplőké. Ingarden és mások 
szerint az irodalmi mű állításai nem igazi, a valóságos tényállásra vonatkozó logikai 
asszertorikus ítéletek, hanem csupán „kvázi-állítások”, melyeknek semmi dolguk 
azzal, igazak-e vagy hamisak. Nem nehéz belátni, ebben a feltevésben van igazság. 
Megkockáztatunk azonban egy kiegészítő feltevést: a logikailag hamis és a logikailag 
igaz kijelentések (ha úgy tetszik „kvázi-állítások”) közötti különbségnek meg
határozott célzatú irodalmi művekben értékalkotó funkciója lehet. Itt is fontos, 
amit a „reveláló értékről” mondtunk. Vagyis az igaz logikai ítéleteken nem elsősorban 
a szerző vagy valamelyik szereplő által nyilvánított banális igazságokat („a hó fehér” ,
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„a mohácsi csata 1526-ban volt”) értjük, hanem a bonyolultabb és fontosabb elmél
kedések, vélekedések, attitűdök stb. igazságát, az ilyen kijelentések igazsága és 
hamissága közötti kontraszt által keltett erőteljes benyomást, é. i. t. Azaz bizonyos 
értelemben belül maradunk, bizonyos értelemben kívül kerülünk a logika körén. 
Általában az irodalmi művek önmaguk szabják meg, milyen szférában, milyen mély
ségben igénylik maguknak a kijelentések igazsága által biztosított hatást, mondjuk 
így: komolyságot. Vagyis hogy az olvasók komolyan vegyék, ellenőrizhetőnek, értel
mesnek, érvényesnek, „igaznak” tartsák (azaz higgyék!) kijelentéseiket. Sok mű 
(köztük sok lírai darab) épít erre a komolyságra. De az ellenkezőjére is! A művek 
lehetőségei végtelenül sokfélék, nem kötik őket, mint sokan tudni vélik, műfaji 
törvények sem, hacsak maguk nem vállalják bizonyos műfaji törvények kötelmeit. 
A maguk által fontosnak tételezett tartományban azonban otthonosan kell mozogniok. 
A fantasztikus regénytől nem azt várjuk, hogy földhözragadt fantázia mozgassa cselek
ményét, s attól a regénytől, mely azt a látszatot iparkodik kelteni, hogy a mindennapi 
tények világába visz minket, éppúgy zokon vehetjük a fellengősséget, mint az „élethű” 
vadászkaland szerzőjétől, ha „felszarvazza” nőstényszarvasait, még ha más esetekben 
— Arisztotelész a tanú rá — meg is engedhető ez. Az Ulysses igazságának ható
sugara és centruma nem ugyanaz, mint Az eltűnt idő nyomában igazsága, s ezé sem 
mérhető az Emberi komédia igazságkritériumával. Még a nyelvi stílus „igazságára” 
sem használhatunk egyazon mértéket. Más a barokk stílus élénk, de mesterséges 
képzettársítással meghökkentő építményeinek igazsága, mint a mindennapi hang
hordozást és nyelvi fordulatokat kitüntető verista nyelvi stílusé; viszont mindkettő 
igazsága mérhető a nyelv eleven szellemének lehetőségeivel, a mesterséges és a ter
mészetes alakítás lehetőségeivel. Az az igazság azonban, amely „mérhető” , nem a 
hamissággal áll szemben, hanem az értékesebbel és a kevésbé értékessel. Az az „igaz
ság” , amiről itt szó esik, nem logikai igazság, hanem a művészi nagyság, teljesség, 
találékonyság stb. felmagasztalása az igazság szóval, mint metaforával.

Vannak olyan történeti regények és drámák, melyekben értékalkotó a történelmi 
tények és viszonyok hiteles ábrázolása. Ilyenkor a kritika bírálhatja a fatális anakro
nizmusokat, tárgyi vagy történetfilozófiai tévedéseket. Walter Scott például a 
Quentin Durward első fejezetét történeti áttekintésnek szenteli, „hogy megértsük 
annak az embernek a kalandjait, akiről a regényben szólni fogunk”. Szent Bertalan 
éjszakája című regényében Mérimée előszóban tájékoztat a történelmi eseményekről, 
de magában a műben nem hajlandó például arra, hogy ismert történeti személyek 
portréját fesse meg („Az író párbeszéde olvasójával” ). Shakespeare számára viszont 
fontosabbnak tűnt a történelmi körülmények felidézésénél az általános emberi lehető
ségek parabolisztikus, szimbolikus ábrázolása, illetve az általa ismert történelmi 
tényanyag pontos követése helyett — mint Lukács György megállapítja — a dráma 
történetfilozófiai jelentésének szolgálata: „Hegel — mint láttuk — hibáztatja Shakes- 
peare-t, amiért figyelmen kívül hagyja a krónikák szövegét, és elhallgatja, hogy 
Macbeth a trón jogos várományosa volt. Mármost Shakespeare a feudális világ 
felbomlását ábrázolta nagy tragédiájában; nem a tényeket, az eseményeket, a konkrét
kauzális összefüggéseket -— az a Rózsák Háborújáról szóló ciklus tartalma volt —, 
hanem a pusztulás nagy típusait, szenvedélyeiket és sorsukat, a hanyatlás nagy törté
nelmi hátterét és azt a talajt, amelyből kinőtt, az eljövendő új emberek körvonalait : 
az elhaló feudalizmusnak nem a krónikáját, hanem a történetfilozófiáját elevenítette
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meg.”9 Más irodalmi művekben pedig szentségtörő játék folyik történelmi hősök 
nevével, viszonyaival, a történeti hűség egész parafernáliájával, s az anakronisztikus 
elemek veszik át a hegemóniát. Esetleg anélkül, hogy csorbítanák a történelmi monda
nivalót, mint például Shaw „történelmi” drámáiban. (Shaw a maga drámáinak, 
például a Szent Johannának „történetiségét” Shakespeare-é fölé helyezte, aki szerinte 
a maga korának típusait vetítette rá a múltra.)10 11

A kritikusok között nemegyszer vita folyik, milyen vonatkozásban nyújt egy mű 
a maga egészében mély felismerést, revelációt az olvasónak. Ilyen vita a marxista 
kritikán belül is folyik, például Shakespeare műveinek értékelésében. Láttuk, Lukács 
György Shakespeare művészetének történetfilozófiai igazságát emeli ki; Arnold 
Kettle, angol marxista irodalomtudós, azt az etikai igazságot, mely a reneszánsz 
humanizmusra alapozott, de azt felülmúló, a maga nagyságában és teljességében 
egyedülálló shakespeare-i humanitás jegyeivel (ezek is történeti jegyek) határozható 
meg: „H a a művészet csupán visszatükrözés lenne, és semmi több, akkor Arisztote
lésznek a történelemről ejtett kritikai megjegyzései vonatkoznának a művészetre is, 
s akkor a művészet nem lenne más, mint egy meglehetősen unalmas, másodkézből 
származó másolat. A művészet »meglátásai« valójában ennél sokkalta bonyolultab
bak, és ezért ha azt mondjuk, hogy Shakespeare sok pozitív értéke nem sajátja egyik 
uralkodó rétegnek sem, hanem a »humanitásé«, akkor úgy vélem, ezzel nem hódol
tunk be az idealizmusnak. Ez a humánum ugyanis — a Lear, Hamlet és (talán) 
Kleopátra által megszenvedett megértés — nem holmi ködös és utópisztikus valami, 
hanem a XVII. századi Britannia valóságos társadalmi körülményei között élő 
emberek valóságos törekvéseinek a konkrét kifejezése: Hamlet humanista.”11 Arnold 
Kettle a „visszatükrözésnek” azzal a felfogásával vitatkozik, amely az irodalmat 
egyszerűen a történelem illusztrátorának tekinti. Mind ő, mind Lukács a Shakespeare- 
művek széles perspektívájú, bár egymástól eltérő, egymást kiegészítő értékaspektusát 
méltatja. Az ilyen értékpólusok messze túlmutatnak nemcsak a litterális valóság- 
hűség „igazságának” követelményén, hanem az olyan követelményeken is, mint a jog 
és erkölcs kódexekkel és maximákkal szabályozott, „bevált” standardjai, a Tíz- 
parancsolat vagy a Code Napoléon. Ilyen általános értékaspektusa az irodalmi művek
nek az is, amit A. C. Bradley „A shakespeare-i tragédia lényegedként ír le: „Mintha 
az egész világ misztériumának egy sajátos típusával találkoznánk; azzal a tragikus 
ténnyel, mely messze túlterjed a tragédia határain. A lábunk által tapodott kövektől 
kezdve egészen az emberi lélekig mindenütt minden valami megrendítő és hódolatra 
késztető erőt, értelmet, életet és dicsőséges ragyogást sugároz. Ugyanakkor azt látjuk 
mindenfelé, hogy mindez máris pusztul, egymást emészti, önmagát rombolja — gyak
ran rettenetes kínok közepette —, mintha létrejöttének ez lett volna egyedüli célja. 
Ennek a misztériumnak tipikus formája a tragédia, mivel a mi szemléletünk szerint 
a létezés legfensőbb fokát jelenti a léleknek az a nagysága, melynek elnyomatását, 
konfliktusát és elpusztítását ábrázolja. A tragédia ránk kényszeríti a misztérium 
tudatát, és olyan erőteljesen érteti meg velünk mindannak az értékét, ami veszendőbe 
megy, hogy ezek után aligha kereshetünk megnyugvást a »minden hiúság« gondolatá-

9 Lukács György: Az esztétikum sajátossága. Akadémiai, 1965. I. 673.
10 Shakespeare az évszázadok tükrében (Szerk. Szenczi Miklós). Gondolat, 1965. 238—248.
111. m. 424.
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ban.”12 Az ilyen értékaspektusokra legfeljebb csak metaforikusán tudjuk alkalmazni 
a logikai igazságérték kritériumait. Ezért jogos A. W. Levi megjegyzése, hogy 
„a regények, versek és drámák világában fontosabb, hogy egy feltevés érdekes, 
mintsem hogy igaz legyen” .13 L. A. Reid — Whiteheadet idézve — emlékeztet arra, 
hogy az életben is vannak olyan területek, melyeken 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. Az axiológiai aspektust mint önálló s az életben is ekként létező feltételt 
állítja előtérbe James K. Feibleman „A művészet igazságértéke” című tanulmányában: 
a műalkotás szimbolikusan igaz, vagyis a valóság olyan rendjére utal, melyben a tények 
értékekként jelennek meg. Ez a rend szerinte a mítosz, azaz „az igazság, értékének 
megfelelően mutatva be” .14

Az irodalmi mű igazságától tehát el kellett jutnunk az irodalmi mű művészi 
értékének kérdéséhez. Az érték már nem a logikai ítéletkalkulus, hanem csak a társa
dalmi viszonyok és viszonyfogalmak (az érték társadalmi viszonykategória) szintjén 
vizsgálható, s ennek a vizsgálatnak csak végső fokon alapja — noha nélkülözhetetlen 
alapja — az irodalmi művek legáltalánosabb hipotetikus valóságviszonya, az alkati 
egyezés az egyaránt lehetséges világok között.

H E R M A N N  ISTVÁN

Az e ls ü l ly e s z te t t  em ber*
Jegyzetek a strukturalizmusról

Nyilván szkizofrénia szükséges ahhoz, hogy valaki attól való félelmében : valamikor 
öngyilkosságot fog elkövetni, úgy akarja megelőzni ezt, hogy tényleg öngyilkos 
lesz. A képlet furcsa, valóban szkizofrén, beteges, mégis egy igen jelentős és a maga 
nemében érdekes irányzat legfontosabb tendenciáját fejezi ki. A strukturalizmusról 
van szó. Arról az irányzatról, amelyet nálunk mindaddig nem ismertek vagy alig 
ismertek (legalábbis szélesebb körökben), míg irodalomelmélete nem keletkezett. 
Ezen azonban nincs mit csodálkozni. Magyarország nem filozófiai, hanem irodalmi 
hagyományú ország, és akkor érkezik el ide bármilyen irányzat is, ha valamiképpen 
az irodalomhoz kötődik. S noha már megjelentek róla filozófiai és történelmi analí
zisek is, megemésztendő problémát valójában az irodalommal foglalkozók számára 
jelentett. x

Ilyenkor is elsősorban a technikáról van szó. Mert ami a strukturalizmus irodalom- 
elméletét illeti, abban a leglényegesebb az új regényhez való kötődése. Világosan 
dokumentálja ezt Roland Barthes munkássága, aki Robbe-Grillet kritikusaként

121. m. 199.
13 Journal of Aesthetics and Art Criticism. Spring, 1966. 379.
14 James K. Feibleman: The Truth-Value of Art. Uo. Summer, 1966. 506.

* Első rész
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jelent meg. Mégpedig értő kritikusaként, mint ezt a következő fejtegetések is mutat
ják. Barthes ugyanis a VoyeurrőX elmélkedve ezt írja:

„A Voyeur olyan könyv, melyet csakis mint a tagadás abszolút gyakorlatát lehet 
értékelni, és ez olyan sajátosan történik, hogy abba a rendkívül vékony zónába 
tud belehatolni, ahol . . .  az irodalom önmagát akarja elpusztítani, anélkül hogy 
tudná, és önmagát pusztítottan és pusztítva ugyanahhoz a mozgáshoz tartozik. 
Kevés mű lép bele ebbe a halálos játéktérbe. Ez azonban valószínűleg az egyike 
azoknak, melyek számítanak. A jelenkor társadalmi helyzetében az irodalom nem 
kerülhet összhangba a világgal másképp, illetve nem lehet a világ előtt, mint 
hogy ebben a helyzetben folyamatos módon előzetes öngyilkosságot követ el. 
. . .  A Voyeurt nem lehet elválasztani az irodalom most alapvetően reakciós 

mivoltától.” (Critique, 1955, 820 és köv. o. in Littérature littérale.)
S amilyen nagyszerűen karakterizálja Roland Barthes Robbe-Grillet művét, 

olyannyira tévedhetetlen jel az az affinitás, amely a strukturalizmust az irodalomban 
az új regény és különösen annak Robbe-Grillet által képviselt irányzata felé vonzza. 
Ez az „előzetes öngyilkosság” nem csupán az irodalomra vonatkozik, hanem a 
strukturalizmus egész gondolatfelfogására, egész emberképére, társadalomképére és 
többé-kevésbé módszerére is.

De kezdjük mindjárt az elején, nemcsak azért, mert ez a legjobb módszer, hanem 
azért is, mert újabb adalékot nyerünk a strukturalizmus mibenlétéről. Mint ismeretes 
— s ezt többen kifejtették már — a strukturalizmus visszahatásként jött létre az 
egzisztencializmus filozófiájára, önmagában már ez az irodalomtörténeti tény is 
érdekes. Vitathatatlan, hogy az egzisztencialista kérdésfeltevés Achilles-sarka az 
elvont individuum és az individuális etika védelme. Noha a modern világban erre 
a védelemre az individuum nagyon is rászorul, de az egzisztencializmus ennek a véde
kező jellegnek megfelelően az individuumot filozófiai démiurgosszá tette, és az objek
tivitást mint az egyénnel szemben ellenséges idegen dolgot jellemzi. A bevetettség 
mint az egzisztencializmus alapkategóriája, kimondva-kimondatlanul minden egzisz
tencialista filozófia axiómája. A strukturalizmus ezt az Achilles-sarkat érinti, és 
igyekszik teljességgel kiküszöbölni. Már Barthes-nál láttuk ennek a gondolatnak 
egyik megnyilvánulását.

Mindezek alapján szükségszerű, hogy Sartre olyan élesen támadja a strukturaliz
must. Hosszú fejtegetéséből elég lesz ezt a következtetést idézni:

„Nem véletlen, hogy a neopozitivizmus történelmi pluralizmusában nincs hely 
az ember számára, s a belső változások egyszerű hajtószíjává lesz, amelyet a rend
szer használ fel. Az sem véletlen, hogy bizonyos marxisták, akiket megkísértett 
a strukturalizmus, igyekeznek elaltatni a történelem mozgatóját, vagyis az osztály
harcot.” (Sartre a strukturalizmus, véleményem szerint, nem egészen pontosan 
a neopozitivizmus egyik válfajának tekinti.) (Sartre: Determináció és szabadság 
in: Korunk és az erkölcs, Budapest, 1967, 86—87.)
Sartre tiltakozása a strukturalizmus ellen tehát főképp onnan fakad, hogy a 

strukturalizmus mind az irodalmi alkotásokból, mind a társadalomból, mind pedig 
a gondolat történetéből el akarja tüntetni az embert. S ha joggal említik is meg a 
strukturalizmusnak azt a vonását sokan, hogy eltünteti az úgynevezett diakróniát, 
a történetiséget, feloldva mindent szinkróniába, illetve szinkronikusan felfogott 
struktúrában, mégis úgy vélem, Sartre-nak lényegileg igaza van; a strukturalizmus
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azért tüntetheti el a történelmet, illetve azért kell eltüntetnie a történelmet, mert él 
akarja tüntetni az embert.

A nyelv mint modell

Nem akarom  most áttekinteni az irányzat kialakulásának egész történetét, hiszen 
részben megtette ezt már Kelemen János (M i a strukturalizmus?, Budapest, 1969, 
Kossuth). Pusztán néhány módszertani kérdésre szeretném felhívni a figyelmet. Az 
egyik ilyen a nyelvtudományi modell problémája. Talán nem egészen szükségtelen 
elismételni, hogy a strukturalizmus minden válfajában közös vonás a grammatiká
nak m int egzakt — és az emberre vonatkozólag egyedül egzakt — tudománynak a 
csodálata. Éppen ezért a strukturalizmus ezernyi szállal kapcsolódik Saussure még 
kizárólag nyelvtudományi elméletéhez (Saussure elmélete még akkor is csupán 
grammatikai jellegű, ha felmerül benne egy általános szemiológia, vagyis jeltan, 
jelentéstan lehetősége). A nyelv valóban nagyon jó modellnek látszik. Már Molière 
kénytelen házasságában is felfedezi Doktor Pancratius azt, hogy noha a kifejezésnek 
számtalan módja van, mégis a legjobb, ha szóval fejezzük ki magunkat, minthogy 
— állítja ő — a szó a szív képmása, a lélek tükre. Más szóval a beszéd valóban a 
legjobb kommunikatív eszköz, és ha eltekintek az individuális beszédsajátosságók- 
tól, a parole-tól, megmarad a Langue, ami valóban egzakt módon vizsgálható. 
Továbbá a nyelvnek megvan az az előnye, hogy minden kétséget kizáróan bebizo
nyítható róla — önkényes jelrendszer. Konvenciókon alapul. Tehát önmagában zárt 
struktúrát jelent, és így is analizálható.

Ezekkel a Saussure-i felfedezésekkel nagyon nehéz, sőt általában lehetetlen vitat
kozni, amennyiben a nyelvtudomány lehetőségeinek körét leszűkítjük. De noha 
valóban önkényes az, hogy az asztalt asztalnak, Tisch-nek, sztol-nak vagy table-nak 
nevezem, valamint az is, hogy a jurtát jurtának vagy kör alakú sátornak nevezem, 
még mindig marad egy nagy kérdés. Az, hogy mit kell elnevezni. Vajon komputert 
kell-e elnevezni, vajon asztronautikai tényeket kell-e elnevezni, vagy pedig asztrológiai 
tényeket. Pl. a különböző csillagképek egymáshoz való viszonyának elnevezése 
jelent-e az emberi sors számára valamit vagy sem? S a példákat lehetne szaporítani. 
Márcsak azért sem volna helyes belebocsátkozni a nyelvfilozófiai kérdésekbe, mert 
Bence György és Kis János a problémának ezt az oldalát helyesen elemezte a Kritika 
1969/9, 10. számaiban.

Az a kérdés, amit az előbbiekben fölvetettem, mindenfajta mélyebb nyelvfilozófiai 
elmélyedés nélkül is utal arra, hogy a nyelv autonómiája relatív autonómia. Abban 
a pillanatban, ha felvetem a kérdést, hogy mit kellett elnevezni, igaz ugyan, hogy 
az új elnevezés bele fog illeszkedni a nyelv addigi struktúrájába, de már egy, a gramma
tikán túli kérdést vetettem fel. így tehát az egzakt vizsgálatok, melyek a grammati
kán belül megejthetők, azonnal problematikussá válnak, hogyha a nyelvvel kapcso
latban felvetjük nyelv és valóság viszonyának a kérdését. Ezt a kérdést teszi a struktu
ralizmus zárójelbe. Még nehezebb a helyzet, ha firtatni kezdjük pl. a parole és langue 
viszonyának a kérdéseit. Viszont a strukturalizmusnak szüksége van a nyelv egzakt 
autonómiájának felvetésére, mert hiszen a nyelv olyan jelek rendszerét jelenti, amelyek 
viszonylag tényleg függetlenek az egyéntől, viszonylag tényleg függetlenek a törté
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nelmi fejlődéstől. Ha tehát modellé tesszük a társadalomtudományi fejlődés számára, 
akkor két zavaró pólus kikapcsolását érhetjük el — az egyén és a történelem kikap
csolását. S ezzel most már megfelelő területet nyertünk a strukturalisztikus vizsgáló
dás számára. Ha a modellt elfogadjuk, a többi ebből lényegileg logikailag követ
kezik, ha viszont a nyelv autonómiájának viszonylagosságát hangsúlyozzuk, és éppen 
a viszonylagosság következtében nem tekintjük modellnek, akkor a strukturalizmust 
elfogadni lehetetlen. Nem vonatkozik ez a technika egyes részletproblémáira, de 
vonatkozik az egészre.

A kommunikáció mint magyarázó elv

A nyelv modellje alapján válik minden kérdés, mely a társadalmi fejlődés szem
pontjából lényeges, olyan valósággá, melyet a kommunikáció egyik formájaként 
kell felfogni. Magában a rokonsági viszonylatokban is pusztán a kommunikáció 
egy formáját kell látnunk, a nők kommunikációjáét. Általában a világ feloldódik 
Lévi-Strauss és követői számára magában a kommunikációban. Lévi-Strauss maga 
így ír erről a primitív gondolkodással kapcsolatban:

„Nem új gondolat, hogy a (vélt) primitívek világa elsősorban hírekből áll. A leg
utóbbi időkig azonban negatív valaminek tekintették ezt a tulajdonságot; tévesen, 
megkülönböztetésnek gondolták; azt hitték, hogy ez a különbség a primitívek uni
verzuma és a mi univerzumunk között megmagyarázza értelmi és technológiai 
elmaradottságukat, pedig éppen ez a tulajdonság közelíti a primitív gondolkodást 
a modern tudományos dokumentációs szakember gondolkodásához. Miután a 
modern fizika felfedezte, hogy a szemantikai univerzumhoz az abszolút objektum 
minden jellegzetessége társulhat, csak azután vették észre, hogy a primitívek 
világ-konceptualizációja nem csupán koherens, hanem éppen ez a rendszer szük
séges olyan objektum esetében, melynek elemi struktúrája a diszkontinuus komp
lexitás képét mutatja.” (1. Lévi-Strauss: A primitiv gondolkodás, Valóság, 1967. 
11. sz. 91.)
Az a hasonlóság tehát, mely a különböző hírek és a dokumentációra támaszkodó 

modern szakember között fennáll, közvetlenül arra indítja Lévi-Strauss-t, hogy a 
primitív és modem társadalmak, illetve e társadalmak mozgásainak lényegét a 
kommunikációban lássa. A primitív gondolkodás is kvantált gondolkodás oppozí- 
ciókra épített gondolkodás, a nyelv maga oppozíciókból áll, ezért semmiféle lényeges 
differencia e téren primitív és modern gondolkodás között nincsen. Azonban még 
érdekesebb, hogy magát a világot ebből a gondolkodásból akarja levezetni Lévi- 
Strauss, ennek a gondolkodásnak, tehát a kvantált gondolkodásnak a módszere 
alapján szeretné megérteni.

Mindez feltételezi azt, hogy a struktúra autonóm módon működik. Nem vélet
lenül érték polgári részről is komoly támadások a strukturalizmusnak ezt a vonását. 
Lucien Sebag így számol be erről:

„A struktúra autonóm funkcionálásának eszméje, mely ellentétben áll a jelek 
emberek általi létrehozásával, abszurdnak látszhat. Honnan eredhet maga a struk
túra? Vajon nem jelent-e ez visszaesést egy olyan idealizmushoz, melynek végső 
igazolása csakis a teológiában történhet meg. Ezt a szemrehányást gyakran meg-
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fogalmazták már, és különösen Valabrega, aki Jacques Lavan és Lévi-Strauss 
munkáiról így ír: A szabályok univerzuma (Lévi-Strauss) egy szimbolikus rend 
(Lacan) úgy vannak meghatározva, mint alkotók. Minden genetikus történeti 
probléma érdekének és szubsztanciájának nagy részét egy olyan törvény kedvéért 
veszti el, amelyet kizárólagosan abszolút a priori-ként lehet felfogni. Nézetünk 
szerint ennek a kutatás bizonyos részei számára rendkívül eredeti és termékenyítő 
felfogásnak az alkalmazása elkerülhetetlenné teszi a visszanyúlást egy olyan foga
lomhoz, amely egy kalkuláló isten fogalmával rokon. Ahhoz, hogy ezt a kritikát 
megcáfoljuk, nem elegendő a nyelvtudósokra hivatkozni, akik valójában fölfedtek 
egy ilyen típusú funkciót.” (Sebag: Marxisme et structuralisme, Paris, 1964, 114.) 
Sebag tehát nem tartja elegendőnek a nyelvtudományi hivatkozást. Viszont, 

mint látni fogjuk, elegendőnek tartja a nyelvre való hivatkozást, amelyet csak logi
kailag hajlandó vizsgálni ő maga is, mint minden más strukturalista. Érvrendszere 
nagyon érdekes. Ő sem tagadja, hogy a nyelv az emberi tevékenység eredménye, és 
bizonyos szükségleteknek felel meg, de ezután hozzáfűzi:

„De mégiscsak lehetetlen a nyelv keletkezését történeti fogalmakban elgondolni. 
Bizonyos, hogy az egyik nyelvet le lehet vezetni a másikból, a franciát és az olaszt 
a latinból, a latint az indoeurópaiból, de mindegyik folyamat egy nyelvi kezdeti 
állapotot feltételez. A nyelv maga visszavezethetetlen marad (irréductible), csakis 
logikai terminusokban lehet elgondolni és nem pedig történelmi terminusokba. 
Különben olyan területen találjuk magunkat, amelyen a szimbolizálás kizárt dolog, 
a természet területén.” (Uo. 115—116.)
Vagyis a nyelv teljességgel levezethetetlen mint fenomén, történelmileg és csupán 

logikai levezetése lehetséges. Ha pedig egyszer a nyelvnek (s nem a különböző nyelvek
nek) mint kommunikációs eszköznek semmi köze nincs a történetiséghez, akkor 
általában a kommunikáció nem vizsgálható történelmileg, sőt, akkor a kommuni
káció olyan modell, mely általános magyarázó sémává válik, etnográfiában, törté
nelemtudományban és társadalomtudományban egyaránt. Lévi-Strauss ezt a követ
keztetést le is vonja:

„A szimbolikus gondolkodás megszületése szükségképpen megkövetelte, hogy a 
nő akárcsak a kifejezések, olyan dolgok legyenek, melyeket cserélnek . . .  A férfiak 
házassági dialógusában a nő sohasem pusztán az, amiről beszélnek; ugyanis, ha 
a nők általában egy olyan jelkategóriát reprezentálnak, mely megfelel a kommuni
káció bizonyos típusának, minden egyes nő megőriz egy különös értéket, mely 
hozzátartozik az ő tehetségéhez a házasság előtt és után, hogy megtarthassa a duó
ban a  maga részét. Megfordítva, míg a nő jellé vált, ugyanakkor megmaradt érték 
is. így magyarázható meg, hogy a nemek közötti viszonylatok megőrizték azt 
az érzelmi gazdagságot, azt a hőfokot és misztériumot, amely eredetileg kétség
telenül jellemezte az emberi kommunikáció egész univerzumát. (Lévi-Strauss: 
Les structures élémentaires de la parenté, Paris, 1949, 617.)
Lévi-Strauss tehát egyszerűen azon az alapon, hogy a legtökéletesebb szabályok a 

nyelvi, a grammatikai szabályok, az emberi társadalom életében létrejövő szabályo
kat kommunikációs szabályoknak tartja. Más szabályt, mint ami kommunikációs 
szabály, föltételezni sem lehet szerinte. Ebből már szükségképpen következik az, 
hogy azok a szabályok, amelyek a házassággal kapcsolatban primitív törzseknél 
felléptek, úgy foghatók fel, mint a kommunikatív szabályok, és mivel e szabályok
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arra vonatkoztak, hogy melyik nő melyik férfi számára lehet a szexualitás tárgya, 
a nőket részben mint a kommunikáció eszközeit tekinti. Azonban ő maga is észre
veszi, hogy kissé leszűkített szerep volna ez a nő számára. A dilemmát akként oldja 
meg, hogy a férfi-nő kapcsolatban nem pusztán kommunikatív kapcsolatot lát, hanem 
érzi ebben annak a mítosznak vagy mitikus hevületnek az erejét is, ami ismét csak 
eredetileg még jellemezte a kommunikációt.

Ma már, különösen Margaret Mead ilyen vonatkozású könyvei után,mindenki előtt 
nyilvánvaló, hogy milyen mélyen függ össze az etnográfiai felfogás a szexuális viszo
nyokról azzal a felfogással, ami az illető etnográfust a modern szexuális viszonyok 
megítélése terén jellemzi. Itt nyilvánvalóan tükröződik Lévi-Strauss felfogásában 
az a jelenség, mely a modern életben a szexualitást piaci árucikké változtatta, s nem
csak magát a szexualitást, mint régebben, hanem a szexualitás egész szféráját, az ero
tikát is, továbbá magát a sex appeal-t is. Herbert Marcuse ezt a modern jelenséget 
kiválóan leplezi le. így ír:

„Gyakran említették már, hogy a haladott ipari civilizáció a szexuális szabadság 
magasabb fokával operál. Operál abban az értelemben, hogy a szexuális szabad
ság piaci értékké és a társadalmi szokások faktorává válik. A test nem szűnik meg 
munkaeszköz lenni, de meg van engedve, hogy szexuális jellegét a mindennapi 
munka világában is megmutassák . . .  Az üzletek és hivatalok nagy kirakatokon 
keresztül tárulkoznak ki, és közszemlére állítják személyzetüket . . .  A masszív 
nagy lakóházak és villalakások privát életének korróziója áttöri azt a korlátot, 
amely korábban az individuum életét a közélettől elválasztotta, és mások feleségei
nek és férjeinek vonzó tulajdonságait könnyebben láthatóvá teszi.” (Herbert 
Marcuse: One — Dimensional Man, London, 1964, 74—75.)
A valóság az tehát, hogy a szexualitás a maga közvetlenségében kommunikatív 

eszközzé vált a modern manipuláció világában, eszközévé magának a manipuláció
nak, kísérőjelenségévé minden típusú konzumpciónak, és ezért a szexualitásnak ezen 
formája indikálja, hogy a szexualitásról mint kommunikációs szféráról beszéljünk. 
Ennek a helyzetnek kivetítése és általános színvonalra emelése történik meg Lévi- 
Straussnál. S anélkül, hogy most mélyebben belemennénk azokba a problémákba, 
melyek ebből a módszertanból adódnak, világos az, hogy az emberi társadalom 
viszonyai a kommunikáció síkján tárgyaló strukturalizmus magát a kommunikációt 
emeli démiurgosszá. Legalábbis a tudomány démiurgoszává. Démiurgosz a relációk 
megteremtésének értelmében. S noha elismerhető még Lévi-Strauss szerint is, hogy 
a kommunikatív modell alapján mérhető relációk rendszerén belül, illetve azon túl 
léteznek individuális értékek és indulatok, de éppen ezek nem tartoznak hozzá a 
tudományos vizsgálódás köréhez. így a strukturalizmus első lépése az volt, hogy a 
társadalmi tudományok közül a nyelvet tekintette egyedül egzakt tudománynak, és 
kikapcsolta a nyelv mögül az emberi individuumot, a második nagy lépés az volt, 
hogy a nyelv modelljének megfelelően magukat a társadalmi viszonyokat is kommu
nikatív jellegű viszonyoknak tekintette, és mögülük zárójelbe tette ismét csak az 
embert.

21



I l á s f o g l a l á s

J U H Á S Z  F E R E N C N É

K osztolányi D ezső  b átorsága
Kosztolányi Dezső regénye, az Édes Anna, 
újra és különös erővel döbbentett rá a már 
tudottra, arra, hogy mi, az irodalom hivatott 
olvasói, milyen nehéz feladatra vállalkozunk. 
Kora ifjúságunk ártatlan, mindent tudni vélő, 
bátor tudatlansága idején a világ legegyszerűbb 
dolgának tűnt egy regény értelmezése, hiszen 
már a tanítónk megtanított olvasni, s mi sem 
egyszerűbb és könnyebb annál, mint olvasni 
és megérteni azt, ami írva van. Ettől az ember 
azután megfosztatik, s eljut arra a pontra, 
amikor már tudja, hogy nagyon nehéz egy 
művet elolvasni, ha lehet még nehezebb, mint 
megérteni a másik embert, pedig már ez utóbbi
ról is azt írja Kosztolányi, hogy lehetetlenség. 
Mindezt azért mondtam el, hogy méltányoljam 
Kiss Ferenc vállalkozását, és előrebocsássam 
azt, hogy ha lesz eltérés kitűnő elemzése és az 
én értelmezésem között, tudom, hogy egyi
künknek sincs olyan ellenpróbája, mint egy 
matematikai műveletnek. Nekem is csupán 
vitatható érveim vannak, és az a meggyőződé
sem, hogy egy műről a végső igazságot nem
csak hogy nem lehet, de nem is szükséges 
kimondani, mert a műnek — s minél értékesebb, 
annál inkább így van ez — az a természete, 
hogy az időben mindig újrafogalmazódik, 
mindig feltűnik új és új rétege, és mindig 
marad titokzatos vagy vitatható területe, 
hiszen éppen ebben van a halhatatlansága.) 
Hogy az idők során hogyan és hányféleképpen 
értelmezték az Édes Annát, azt a fejezetben ol
vashatjuk: a freudista kísérleti regény kudarcá
nak, szociális állásfoglalásának, politikus mű
nek és apolitikusnak, kommunistának, anti- 
kommunistának é. i. t. Véleményem szerint — 
s ezzel természetesen nem mondok újat — az 
Édes Anna remekmű, sőt, s itt térek el némi
leg Kiss Ferenctől — hibátlan remekmű, úgy, 
mint a Bűn és bűnhődés vagy a Buda halála, 
vagy a János vitéz. Ezen túl pedig a legbát
rabb politikai tett Kosztolányi életművében.

Miért remekmű? Az irodalomtörténet szá
mára fontos vagy érdekes lehet, a mű szem
pontjából azonban közömbös, hogy milyen

módon fedezte fel Kosztolányi egy ötletben 
azt a mágneses magot, nevezzük strukturáló 
tényezőnek (addig, amíg a pontos magyar 
fogalmat meg nem találjuk), tehát azt a struk
turáló elemet, amely olyan erőteljes vonzású, 
hogy képes maga köré szervezni az íróban 
élő homályos egyetemesség számtalan rétegét, 
bonyolult vonatkozás- és összefüggésrendszerét. 
Tehát az író véleményének, a világszemlélet 
filozófiai vonatkozásaitól le egészen mondjuk 
a kalácssütés módozatáig, érzéseinek, közéleti 
és privát élményeinek, indulatainak, adott 
helyzetének, és sok minden másnak, számtalan 
elemét képes magához vonzani úgy, hogy ez 
a mag a művet megszervezi az utolsó kötő
szóig vagy a tájszavakig, melyek Kosztolányi 
művében oly nagy gyönyörűséget okoznak 
(lippent egyet a borból — írja egy helyütt). 
Minden rész külön is él, de szervesen fungál a 
mű tökéletességéért, hogy a megnevezettség, 
a világosság, az összhang, a remekmű létre
jöjjön. Létrejöjjön az esztétikai áhitat, az a 
többlet, amennyivel az egész több, mint a 
részek számtani összege, létrejöjjön az a titok- 
talan titok és varázslat, amelynek a természetét 
kutatjuk. Ahogyan a Bűn és bűnhődés struk
turáló tényezője az, hogy az áldozat éppen 
egy gonosz, uzsorás vénasszony, mert ez képes a 
számtalan réteget úgy szervezni, hogy mind a 
végső célt szolgálja, esztétikai élménnyé 
változtatni a dosztojevszkiji életmű üzenetét: 
az emberi élet szent; a Buda halálának ilyen 
tényezője a testvérviszály, Arany nemzeti 
méretű önvizsgálata; a János vitéznek a nép
meséi hős, úgy az Édes Anna strukturáló té
nyezője, mágnese: az úr és cseléd viszonya.

Csak mellékesen térek ki arra, hogy a 
cselédkérdés a 90-es évektől feltűnően sok 
helyet foglal el nemcsak az asszonyi beszédté
mákban, hanem a sajtóban és irodalomban is. 
Egyrészt számottevő tömeget érint, hiszen már 
a kispolgári családnak, sőt a munkásság legfelső 
rétegének is a létminimumához tartozik az „egy 
kis cseléd” . Másrészt, mint azt Ignotus egy cikk
sorozatában írta: a cselédkérdés a demokrácia
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és a .társadalom fejlettségének kérdése. Ame
rikában nincs cselédkérdés, először azért, 
mert a munkaviszonyon túl az emberek 
közötti egyenlőség szabályai uralkodnak, má
sodszor azért, mert a társadalom intézményei 
és berendezkedése olyan, hogy nem létszük
séglet a cseléd, mint a mi polgári asszonyaink
nál, a mi feudális jellegű életünkben, — így 
Ignotus. Nálunk cseléd nélkül nem lehet élni, 
a cseléd a mi rabszolgánk, mi az ő rabszolgái va
gyunk, fejezi be Ignotus „Emma asszony leve
leit”.

Én el is csodálkoztam azon, hogy a négyszo
bás Vizy-lakásban nincs cselédszoba, de érdek
lődtem, sok pesti és vidéki nagy lakásban sem 
volt. A cseléd a konyhában aludt, esetleg az 
előszobában a kinyitható vaságyon, vagy egy 
kihúzható, koporsóra emlékeztető fiókban, 
amit nappal asztalnak használtak. Feltűnő, 
hogy a Horthy-rendszer építkezésében már 
az egy-két szobásra méretezett életszinthez is 
hozzátartozik a fülkényi, nem cseléd-, hanem 
személyzeti szoba. (A fogalomváltozást Kosz
tolányi is jelzi a regényben, a különszobával 
együtt a történelmi eseményekből levont 
önvédelmi tanulság volt.)

Kosztolányi a szegényemberek közül 
inkább a személyi szolgákat írja meg, ház
mester, vice, pincér stb., nem a munkásokat, 
a parasztokat. S ez így is van, de az úr—cseléd 
viszony, amely a legősibb alapviszonyok közé 
tartozik, minden intimitása, személyessége 
ellenére a társadalom mikroszerkezete is. 
Az úr és cseléd viszonya, amely rendszerint 
árnyalódik a nő—férfi viszonnyal, a szoros 
együttélés miatt lélektanilag rendkívül motivált, 
de Kosztolányi bravúrja éppen az, hogy a 
belső világgal szerves egységben kelti életre és 
minősíti azt az összekötözöttséget, amely a 
társadalomban az urak és a szegények között 
van; és mint a biopszichikai életnek, úgy ennek 
is bizonyos „titkai”, törvényszerűségei, ingerei 
és válaszai vannak. Az természetes, hogy az 
állam vagy a munkáltató nem úgy szól bele 
a munkás életébe, mint egy úrinő a cselédje 
életébe, de például a mezőgazdasági cseléd, 
a nagybirtok rabszolgájának életébe egészen 
a legintimebb magánszférákig — s tegyük 
hozzá az ütlegelésig — beleszól. A mun
kással szemben ez áttételesebb, személytele
nebb, de nem kevésbé mindenható, értem 
ezen azt, hogy a legszemélyesebb mozzanato
kat is átható, adott esetben az életre törő. 
(Gondolok a háborúra.)

Az úr és cseléd viszony mint a társadalom 
mikroszerkezete. Hasonlítsuk össze ebből a

szempontból Bródy Sándor cselédirásait, első
sorban a Dadát és az Édes Annát. Az ú r -  
cseléd viszony Bródynál is strukturáló elem. 
A lélektani motivációk és a szituációk szinte 
mozzanatról-mozzanatra ugyanazok: a falu
jában megesett lány, Erzsébet, kitaszított, 
mint az árva Édes Anna; azonos a konfliktus- 
helyzet, a nagy szegénység, és a kényszerű 
életravaszság az otthoni környezetben; Er
zsébet dajka félfogadása ugyancsak egy állat
vásár szintjén történik; a szerelemben való 
sértettség azonos; a tökéletesség funkciója is. 
A nélkülözhetetlenség s ugyanakkor az állati 
szinten tartás Bródynál még gazdagabb és miti- 
kusabb, jelentésű hiszen hősnője szoptatós daj
ka, s így egyszerre teljesít állati funkciót és 
vonzza az olvasóban a termékenység, az élet 
forrásának képzeteit. Mindkét műben töké
letes a kérő jelentése: a faluról felkerült 
cselédlányok már nem szívesen térnek vissza 
arra az életszintre, amit egy társadalmilag 
hozzájuk illő kérő jelentene a számukra, mert 
megismertek egy másik életet, amelyik után 
régi életük elmaradottsága elviselhetetlen a 
számukra. Felsőbb rétegből, ha kérőt kapnak, 
rendszerint kis hibával. A dada kérője egy 
féllábú iparos, Anna kérője kéményseprő 
(lesüllyedt dzsentri), de özvegyember, és van egy 
kamasz lánya, oda ő mostohának kell. Azonos 
a két nő jellemének, viselkedésének mintázása, 
hogy csak néhányat említsek: az együgyűség 
— amely inkább a környezet visszfénye — és a 
természetes intelligencia keveredése, a környe
zettől való gyötrő idegenkedés, ami méri azt 
a mélységes űrt, ami nem is csak lélektől lélekig, 
sokkal inkább úrtól cselédig, tehát a „két 
felekezet” (Bródy kifejezése) a gazdagok és 
szegények között van. És végül: egyforma a 
két író teljes emberi szolidaritása hősnőivel, 
egészen az azonosulásig, s ebben a társadalmi 
státusból — az írói és cselédi sorsból — a 
kiszolgáltatottság azonosságának felismerése 
is benne foglaltatik. (Hányszor nevezi magát 
Bródy-cselédnek, napszámosnak sok minden 
más mellett: bohóc, cilinderes Tiborc.)

A hasonlóságok sőt azonosságok ellenére a 
két művet egy világ, pontosabban egy világ
háború és a forradalmak választják el egy
mástól. Ez a különbség fejeződik ki a végki
fejletben, amely a két mű kristályosodási 
pontja: Erzsébet dajka öngyilkos lesz, Édes 
Anna megöli a gazdáit. Bródy zseniálisan 
kapcsolja össze a lelki konfliktusokat a konkrét 
társadalom konkrét problémáival, majd tanács
talanságában (két befejezést is írt, a másikban 
férjhez adja hősnőjét) a társadalmi kérdést
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morális síkon oldja meg. A társadalmi rendet 
támadja meg, és az erkölcsi rendet marasz
talja el, ahol a jó (a szegény) alulmarad a 
világot uraló rosszal (a gazdaggal) szemben. 
A nazarénus kazánkovács bibliai átkaival, 
messianisztikus jóslataival zárul a keret. (Az 
Édes Annában pedig törvényszéki tárgyalás
sal.) Az egész magyar századforduló, a sze
cesszió jellegzetes drámaisága kifejeződik itt: 
Bródy látja, hogy a világ szétfeszül ellentéteitől, 
ugyanakkor még mindig őrzi az egész illúzióit, 
s ezért moralizál, általános emberi síkra utal 
át konkrét problémákat. A történelem sok 
mindennel együtt a XIX. századi, elvont illú
ziókat is megcáfolta, s Kosztolányi regényíró 
nagysága és újdonsága, hogy ezt ábrázolni 
tudta. Ehhez egy új modernség kellett a sze
cesszió után, egy új Írói mentalitás — amire 
egyébként Bródy is törekedett, élete végéig —, 
ez az új mozzanat : a kegyetlenség, az érzelmek
től való tudatos elszigetelődés. Kosztolányi 
kegyetlen író, ebben Nagy Lajos hasonlít 
hozzá. M ár a fiatal Kosztolányi is kegyetlen 
volt, de ez még a különállás, az egyéni önkény, 
az anarchisztikus hajlam kiélésének, ,,a szabad
ság meddő korlátlanságának”, ajátékosságnak, 
a kísérletezésnek a kegyetlensége, szecessziós: 
érzelmes, önimádó kegyetlenség. Az Édes 
Annában már az érett író, a modern író, az 
operáló sebész kegyetlensége dolgozik, aki 
felvágja a mellkast, hogy megnézze a szívet, 
meglékeli a koponyát, hogy meggyógyítsa az 
agyat, kötelező számára, hogy érzelmeit 
félretegye, s csak a műtét után fakadhat sírva, 
mint az író, Kosztolányi, amikor felolvasta a 
regényt. (A hasonlat pontos, csupán ott nem, 
hogy az orvos a feltehető vagy biztos gyógyí
tás reményével vértezheti fel magát, az író 
csupán ennek illúziójával vagy hitével. S éppen 
ennek az illúziónak a megrendülése nyomán 
született meg korunkban a tiszta lap, a fehér 
vászon művészetének kétségbeesett esztétikája.)

Miért gyilkolta meg Anna, aki a természettől 
olyan volt, hogy: „egy csirkét sem tudott 
megölni” , miért ölte meg Édes Anna a gaz
dáit? Ezt boncolja Kosztolányi. De vajon 
csak ezt? Természetesen ez sem kevés. Az 
én-idegen cselekvés, a motiválatlan gyilkosság 
foglalkoztatja az elmekórtant, ismerünk rá 
világirodalmi példákat, a probléma nem egé
szen közömbös. Kosztolányi újdonságát ilyen 
vonatkozásban az jelenti, hogy amit az előző 
korszak csak megsejtett, de pontosan kimonda
ni még nem tudott, ő már esztétikailag hite
lesítve kimondja: azt, az azóta már közhellyé 
vált lélektani tételt, hogy a bűn és erény, gyil

kos és mártír, ölés és ölelés, nem egymást 
kizáró fogalmai az emberi léleknek, hanem 
ezeknek összessége az emberi lélek. A „gyilkos 
indulat”, amely fellobban az emberben, s 
amelynek gyakorlati illusztrációjával oly gyak
ran találkozunk, hogy példát sem kell mondani 
rá, nem puszta szókép, hanem bennünk élő 
realitás, akárhányszor még a legszeretettebb 
életet is kioltja, ami a lélek belső mechaniz
musát illeti. Kosztolányi jól ismeri Freudot, 
de nem freudista regényt ír, hanem a freudi 
felfedezés egyik igazságát, az emberi lélek 
ambivalenciáját vitte végig, konkretizálta esz
tétikai értelemben. Ami a — miért gyilkolt — 
kérdésre adandó választ illeti, Kosztolányi — 
az én értelmezésem szerint — azt nem teszi 
át az elmekórtan vagy a primitív, vagy a 
gyermeki reakciók síkjára. Bár egy mondatnyi 
utalás történik arra, hogy Anna a gyilkosság 
elkövetésekor, biológiai oknál fogva, lelkileg 
instabil, túlérzékeny állapotban volt, tette 
mégsem indokolatlan cselekvés, nem hason
lítható sem Lafcadió, sem pl. Camus hősének 
cselekedetéhez. Ellenkezőleg: Édes Anna gyil
kossága a regényben indokolt, a lélek megvaló
sult válasza azokra az ingerekre, amelyek érték, 
- amelyek olyanok voltak, hogy egy ponton 
t"1 át kellett csapniok a lélek teherbíró képessé
gének határán, s mégsem vonja kétségbe az író 
a lélek egészségét, értékrendjének épségét. Indo
kolt, sőt, jogos válasz, ez sugallja az egész re
gény. Az indokok summázata: nem vették em
ber számba, s paradox módon, csak emberhez 
méltatlan, önmaga számára is végzetes csele
kedetével tudott kitörni abból a ketrecből, 
amelyet a gazdái ácsoltak köréje. A ketrec 
rácsai úgy körülfogták, tüskéikkel egészen 
addig a lényegig fúródtak befele a lélekbe, 
amit ha felad, már megszűnnék az ember. 
Még ember vagyok, ezt mondta az alázatos, 
együgyű Édes Anna, a morál szempontjából 
emberhez méltatlan tettével, amely azon a 
ponton következett be, amelyen túl, eredendő 
jósága és szelídsége miatt még inkább, eljut a 
végső személytelenség, az én-fosztottság, a 
másikban, az erre méltatlanban való viszon
zatlan, teljes feloldódás, a nem-lét, a lelki 
halál állapotába, ahol már a felismerhetetlen- 
ségig eltorzul minden elem, amit emberinek 
mondunk, s akkor az ellenfélnek igaza volt: 
nem emberek ezek, állatok vagy gépek.

Igen, de Erzsébet dajka ugyanebből a háló
ból úgy menekült, úgy lázadt fel ellene, hogy 
öngyilkos lett. És itt szeretném kiegészíteni 
a lélektani elemzést a magam további értel
mezésével: Kosztolányi véleménye szerint,
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ahogy az egyén életében indokolt az ingerek, 
a sérelmek olyan felhalmozódása, a léthelyzet 
olyan tragikus mélypontja, amely az életet 
értéktelenné teszi, akár önmagáét, akár másét, 
úgy a társadalom életében is bekövetkezhet 
az előidéző okok és ingerek olyan felhalmozó
dása, a történelmi helyzet olyan tragikus 
pontja, amely jogosan, mélységes indokolt
sággal és mindkét fél számára tragikusan idézi 
elő a sértettek lázadását, akár a legvégsőkig. 
S ha arra gondolunk, hogy a magyar uralkodó 
osztályok — a kiemelkedő nagy egyéniségek 
kivételével — az egyszerű emberek érdekeitől 
idegen, de éppen tőlük a legnagyobb áldoza
tokat követelő, vesztett háború után bekövet
kezett forradalomban, csupán felforgató, iz
gága elemek, zsidók, kommunisták, skrib- 
lerek, írók és újságírók előidézte elmebeteg 
anarchiát láttak: indokolatlan cselekvést, s egy 
pillanatig sem tételeztek fel valódi okokat, 
valódi történelmi sérelmeket, indokolt indula
tokat a cselekedetek mögött, akkor a diadalmas 
vacsora csatatérre emlékeztető romjai fölött 
összeroskadva üldögélő Vizyné lamentálása: 
„Hagyja, úgy unom már, látni se szeretem”, 
majd Anna utolsó vacsorája, majd gyilkossága 
óhatatlanul egy fájdalmas tehetetlen jajkiáltás 
döbbenetével elénk vetíti az 1914—1920-as 
évek egész történelmét, s a kérdés már a forra
dalom indokolt vagy indokolatlan voltát fag
gatja. S az én olvasatom szerint Kosztolányi 
ezt indokoltnak mondja, igenli, s jólehet a 
büntetést Édes Anna viseli, a bűnös nem ő, 
hanem a gazdái, az igazi áldozat a szegény 
Édes Anna.

Ezért mondtam az elején, hogy bátor poli
tikai tett volt ez a regény 1926-ban, s egy másik 
síkon Kosztolányi személyes számvetése. Az 
új rezsim számára minden író eleve gyanús 
volt, még akkor is, ha, mint a regény végén 
Kosztolányi írja, csak hallgatta, amit Pogány 
népbiztos mondott (az írók ennél jóval többet 
tettek), gyanúsak voltak, mert legelsősorban 
őket és a háború előtti liberalizmust tették 
felelőssé a történtekért. Minden élőlénynek, 
s így az embernek is, természetes életösztöne 
diktálja veszély esetén: a menekülést vagy a 
védekezést. Kosztolányi védekezett, mikor a 
Pardon rovatba írt. Amit általában bátorság
nak mondunk, az vagy szituációkényszer, 
vagy nagyfokú tudatosság műve. 1925—26-ban, 
az Édes Anna írásakor nem forgott fenn olyan 
szituációkényszer, amely Kosztolányit arra 
indította volna, hogy Édes Anna emberi 
voltának végső határát védő, gyilkos tettét; 
tágítsuk ki a fentiek értelmében: a szegények,

a megalázottak, az emberségükből kifosztottak, 
és a háborús halottak árnyainak, végső, ön
védelmi, elkeseredett „felforgató” tetteit, in
dokoltnak írja meg. Nagyfokú tudatosság, 
az igazság iránti alázat, az önvád, a teljes mű
vészi érettség, az emberi nagyság és bátorság 
remekműve ez a regény. S hogy Kosztolányi 
mennyire félt, azt mi sem bizonyítja jobban, 
mint az a piciny rés, amit az érzelmeire nyit, 
az a nemes pátoszú önbiztatás, amit Movisz- 
ternek kiált: tanúskodj!; s ez bizonyítja egy
szersmind Kosztolányi bátorságát is.

Nem tudom, hogy az Édes Anna politikus 
mű vagy sem. Kosztolányi egyformán kegyet
len a tegnap hatalmával visszaélő Ficsorhoz, 
és a regény idejében (1920-ban) triumfáló, 
újra berendezkedő, a történelemből tanulni 
képtelen urakhoz. Megvetése és undora a 
jellemeket boncolva egy ponton különös erő
vel izzik fel, és ez: a gyávaság. Gondoljunk 
Ficsor gyáva alázatára vagy az író undorára, 
amit kifejez akkor, mikor az események után 
Anna az urak félelemtől átizzadt ingeit és 
egyéb ruhadarabjait mossa. (A gyávaság 
iránti undor tragikomikus tömörítése a méltó- 
ságos úr és a volt elvtárs első találkozása.) 
Nem mondhatom azt sem, hogy Kosztolányi 
elkötelezetlen író, hiszen agyát, szívét, egész 
idegrendszerét darabokra szedve, elkötelezte 
magát nemcsak hősnője, a lázadó, az ember 
ideájáért öntudatlanul gyilkos áldozatot vál
laló Édes Anna mellett, hanem a többi cse
lédlány mellett is. Nyugodt lelkiismerettel te
kinthetjük társadalmilag tipikusnak, a sze
gény emberek lehetséges magatartásformái
nak, a három cselédlányt: a belenyugvót, 
a lehetőségeken belül élőt; a feljebb jutás 
illúzióját dédelgető, majd csalódó; és a ma
gát prostituáló cselédlányt. Megértéssel és 
tanácstalan aggodalommal, pontosan tehát 
szépen, lélektanilag hitelesen megírt tár
sadalmi típusok ezek. Kosztolányi elköte
lezte magát nemcsak általában a szenvedők, 
hanem konkréten a szegények mellett, a lázadó 
szegények mellett is, és kimondta, hogy a 
nagy történelmi lecke után semmi nem válto
zott.

Független szellem, ez a legpontosabb, amit 
most mondani tudok róla. Szuverenitásának 
két alappillérét fogalmazza meg az Édes 
Annában: az egyik a tiszta alkotásnak az az 
életteremtő gyönyörűsége, amely Édes Anna 
minden tevékenységét körülragyogja, a töké
letesség igézete. A másik: a valóságos életnek 
nyűge-baja, amely Movisztert lekötözi ebben 
a nem neki való közegben, kötözi, de egyszer

25



smind ez őrzi emberi lényegét, és itt láthatjuk
Kosztolányi újdonságát a szecesszió ember
képével összehasonlítva, idézem :

„Korlátolt volt. Volt egy korlátja, mely 
nélkül emberi nagysága megsemmisült, el
veszett volna a szabadság meddő korlátlan
ságában.”

íme, az új modernség megfogalmazása: a 
szecessziós én szabadsága, semmi korlátot 
nem ismert el, s gyakran az én anarchiájához, 
önkényéhez jutott. Az új modernség felismeri 
szabadsága korlátáit a másik ember létében, 
szabadságában, emberi méltóságában, s egy

szersmind az író felelősségét az ember világával 
szemben.

Kosztolányi „korlátoltságát”, új modern
ségét: az élettel szembeni alázat, a függetlenség 
és a tökéletességért hozott áldozat jellemzi, 
valamint a kimondás bátorsága. Ezért lesz 
hősnője halhatatlan, s nem a gyilkosság 
végzetes jelenetében (amit alig is ír le Koszto
lányi), hanem ahogy lehajol egy kéz fölé, hogy 
megcsókolja, ahogyan póztalanul elutasítja 
azt, amit odakínálnak neki, s ahogy — idézem 
szó szerint — „az ablak keresztfájára feszítve 
mossa az ablakot” .

SZIGETHY GÁBOR

M achiavelli é s  a  forradalom
— Elkésett jegyzetek születésének 500. évfordulójára —

Machiavelli meglehetősen régi szerző (tavaly 
nem ünnepeltük meg hivatalosan születésének 
ötszázadik évfordulóját !), s műveire, különösen 
a Fejedelemve, évszázados magyarázatrétegek 
rakódtak, egymást hazudtolva-erősítve, egy 
korán kialakult legendát építgetve tovább. 
A legenda aztán önálló életet kezdett, Machia
velliről egyre ritkábban esett szó, annál 
több a „machiavellizmus”-ról, — filológiai 
és filozófiai eszmefuttatások épültek olyan 
tételekre, melyeket a firenzei soha le nem írt. 
Csak valamikor valaki úgy gondolta, hogy 
mondhatta volna. A szellem óriásainak ki
váltsága ez: magyarázóik tévedéseit is nekik 
tulajdonítják, s törpék mentegetik az óriások 
túlzásait vagy egyoldalúnak ítélt megállapí-

,,Gazember is kell a világba — 
mondta Svejk, elhelyezkedve a 
szalmazsákján. — Ha mindenki 
csak jót akarna a másiknak, már 
rég agyonverték volna egymást az 
emberek.”

tásait. Mert számosán vannak, akik Machia
vellit mentegetik. Mentegetik, akik nem értik, 
akik félreértik, akik félre akarják érteni, 
akik gondolatai politikai konzekvenciáinak 
levonásától megrettennek, ám elvont gondol
kodói nagyságáról elragadtatottan szólnak, 
lelkibúvárok, akik megpróbálnak fából vas
karikát faragni. Benedetto Croce szerint 
Machiavelli a politika teljesen öntörvényű 
világát teremtette meg — s ez igaz —, de mikor 
gondolatmenetében politika és etika élesen 
különválik, mi több, szembekerül, akkor már 
Machiavelli értésében is hamis vágányra fut. 
A croceánus Luigi Russo nagy Machiavelli- 
könyvében már egészen egyértelműen a politikai 
techné, az uralkodói-vezetői gyakorlat zseniá-
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lis leírójának tekinti a firenzei kancellárt, 
s mert csupán leíró, ezért etikailag támad
hatatlan. Korábban a marxista Antonio 
Labriola is innen látja Machiavellit, mikor 
a tőkés társadalom erkölcséről szólva így ír: 
„S vajon ennek az erkölcsnek a politikáját 
nem magyarázta-e felülmúlhatatlan és feled
hetetlen klasszikus vonásokkal a tőkés kor
szak első nagy politikai írója, Machiavelli, 
aki a machiavellizmusnak nem feltalálója volt, 
hanem inkább hű és pontos titkára és szer
kesztője.” (A. Labriola Tanulmányok a tör
ténelmi materializmusról, Bp. 1966. 50 1.)

E „mentegető” gesztus gondolati gyökereit 
a Marx által rendszeres történethamisltónak 
nevezett Macaulaynál kereshetjük, aki híres 
Machiavelli-esszéjében a firenzei egész gon
dolkozásmódjának kulcsát abban látja, hogy 
gonosz korban élt, s kegyetlenül realista szem
léletével csupán hűen írta le az őt körülvevő 
aljas világot. E mentegető elemzések így végső 
soron Machiavelli gondolatainak lényegét 
irtják ki : gondolkodásában az etika és politika 
szoros összefüggését, a társadalmi gyakorlat 
emberértvalóságába vetett meggyőződését s 
gondolatainak társadalmi hatékonyságát.

Mások nem mentegetik, hanem támadják 
Machiavellit, és elítélik olyan gondolatokért, 
melyeket soha magáénak nem vallott, de amely 
gondolatok nyilvánvalóan következtek egy 
olyan „machiavellista” gyakorlatból, mint 
társadalmi gyakorlatból, amely rendkívül 
eleven volt a XVI. századi Angliában, Francia- 
országban, s persze Itáliában is, de amely 
gyakorlat természetszerűleg nem Machiavelli 
gondolatainak s kézikönyveinek következ
ménye volt, hanem a kibontakozó polgári 
fejlődésnek s az egyre szélesebb körű eredeti 
tőkefelhalmozás felgyorsuló folyamatának. Az 
Erzsébet-kor gondolkodói és politikusai épp 
a társadalmi rend, mint legfőképp nekik hasz
not hozó rend biztosítása s biztonsága érde
kében azonosították az etikájában fogyatkozó 
társadalmi gyakorlatot Machiavelli nézeteivel, 
mint ideológiai-gondolati háttérrel: így sike
rült a forradalmi gondolkodást az anarchiá
val azonosítani, s ezzel a ténylegesen forra
dalmi haladást kívánók tetteit is lázadásnak 
s gonosztettnek nyilvánítani. így süllyedt 
Machiavelli forradalmisága a „machiavellista” 
anarchia szintjére: az embertelen és anarchista 
„machiavellizmus” pedig már számtalan filo
zófiai-ideológiai és politikai nézet ítélőszékén 
vonható felelősségre s ítélhető el.

Mert a Machiavellit támadó vagy mentegető 
nézetek, gyökerüket tekintve, egy tőről fakad

nak: a félelemből. Machiavelli gondolatainak 
évszázados sorsában és hányattatásában a 
nézeteitől való megriadás játszotta a központi 
szerepet, s a megriadt tekintetű államférfiak 
s gondolkodók vagy mentegetik politikai éles
látását, vagy elítélik erkölcstelenségét, csak
hogy nézeteit ne kelljen szembesíteni a társa
dalmi valósággal. Mert a forradalommal 
kevesen mertek farkasszemet nézni.

Utópia és realitás között

Már a múlt század kiemelkedő olasz iro
dalomtörténésze, De Sanctis, két megfonto
lásra érdemes gondolat köré sűríti Machia
velli életművének lényegét. Felismeri, hogy 
Machiavelli a kor kritikusa volt, aki mélyen 
és minden összetevőjét tekintve ismerte fel az 
olasz társadalom ellentmondásait egy olyan 
korban, melyben a „szabadság még nem akart 
meghalni” , s Machiavelli így a közelgő kataszt
rófát igyekezett elhárítani, mikor a Fejedelem 
uralkodni az adott helyzetben tökéletesen 
tudó, tehát utópisztikus alakját megrajzolta. 
E két gondolatot aztán a történelmi materializ
mus módszerével elemezve építette tovább 
Antonio Gramsci, akinek könyvéből Machia
velli forradalmi arcéle tárul elénk.

Mert — s ez Gramsci jegyzeteinek vég
következtetése — Machiavelli forradalmár 
volt, aki felismerte, hogy Itália szegényeinek 
sebeire már csak egy gyökeres társadalmi 
megújulás hozhat gyógyírt, de a gyökeres 
megújulást és változást csak egy erőskezű s 
erőslelkü fejedelem válthatja valóra. Machia
velli nem csupán azt írta meg, ami „van”, 
hanem azt is, „aminek lennie kell” . De míg 
Savonarola újítani akarása elvont és ködös, 
Machiavellié realista, „realista még akkor is, 
ha nem vált közvetlen, azonnali valósággá; 
mivelhogy nem várható az, hogy egyes szemé
lyek vagy könyvek megváltoztassák a valósá
got, azt csupán interpretálhatják, és meg
jelölhetik a cselekvés irányvonalát. Machia
velli korlátja, lehetőségeinek szűkössége abból 
adódott, hogy ő csupán »magánember« volt, 
író, nem pedig államfő vagy hadvezér, akik 
ugyan szintén egyes személyek, de állam és 
hadsereg áll rendelkezésükre, nem pedig 
csupán a szavak hadserege.” Gramsci tehát 
vállalta annak az eretnek gondolatnak a 
kimondását s védelmét, hogy Machiavelli 
egy gyökeres változásokra megérett társadalom 
tiszta értelmű és lángoló szenvedélyű kritikusa, 
s mert gyökeres változást kívánt, forradalmi 
megújítója volt. „Machiavelli nem csupán
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tudós; ö nagy szenvedélyű pártember, aktív 
politikus, aki új erőviszonyokat akar létre
hozni, és ezért feltétlenül az foglalkoztatja, 
»aminek lennie kell«, de természetesen nem 
moralista értelemben. A kérdést tehát nem 
abban az értelemben kell feltenni, az sokkal 
összetettebb: arról van szó, hogy meg kell 
vizsgálni, hogy vajon az, »aminek lennie kell«, 
önkényes vagy szükségszerű dolog-e, konkrét 
akarat vagy velleitás, vagy légvárak kergeté- 
se-e.” (A. Gramsci Ао/esíí/Machiavelli, Torino, 
1949. 3—94 1.)

Csakhogy Machiavelli sem csak a szavak 
hadseregével rendelkezett. Volt egy pillanat 
— s nem is rövid —, amikor politikai hatalom
mal is bírt, és saját elképzelése szerint szerve
zett hadsereget állított ki Firenze város védel
mében. De bár nemzeti hadseregét nem zsol
doshadak, hanem felfegyverzett firenzei pol
gárok alkották, mégis csatát vesztett Prátó 
mellett a Firenzére támadó Giovanni de’Medi- 
civel szemben. A hadsereg s a város vereségét 
Machiavelli bukása is követte: a politikai 
cselekvés lehetőségétől megfosztva vonul visz- 
sza Sant’Andrea di Percussinába, kis birto
kára, hogy itt Írásaiban dolgozza fel tapasz
talatait, melyekből kibontakoztatta a nagy
szerű tervet, Itália megmentését. Kardos 
Tibor ismerte fel azt a rendkívül lényeges 
mozzanatot, hogy ,,a köztársaságot hirdető 
Értekezések és a monarchikus Fejedelem 
lényegében ugyanazokkal a kérdésekkel fog
lalkozik: hogyan kell államot szervezni,
hogyan kell megvédeni az országot stb. 
A fejedelem nem más, mint e gondolatsor 
egyik tagja, mely az Értekezések irányának 
ellentétébe csap” . (Kardos Tibor Utószó a 
Fejedelemhez, Bp., 1964.) Ebben a gondolati 
ellentétbecsapásban rejlik Machiavelli forra- 
dalmiságának s forradalmár-lehetőségének tra
gikuma. Mert a Firenze története s főként a 
Fejedelem s az Értekezések nem rendszeres 
elméleti okfejtés a hatalomról, nem állam
bölcseleti munka s nem filozófiai vagy etikai 
alapvetés. Több is, kevesebb is. Drámai 
manifesztum. Csodaváró megkísértése a lehe
tetlennek : az Itália szegényeit megmentő
nagyszerű fejedelemnek.

A kérdés csak az: megmenthető volt-e 
valóban Itália? De ezt a kérdést csak az utó
kor teheti fel. Machiavelli akkor és ott nem 
gondolt, nem gondolhatott arra, hogy az 
itáliai kis városállamokban létrejött eredeti 
tőkeakkumuláció csak a kapitalista fejlődés 
kezdeti — Európát megelőző — csúcsaira 
juttathatja el Firenzét, de a szűk városfalak

közt kiteljesedő fejlődés magában hordja 
korlátáit s bukásraítéltségének szükségszerű
ségét is. Machiavelli nem ismerhette a törté
nelmi materializmus alapelveit s a kapitalista 
fejlődés korai szakaszának gazdasági-politikai 
jellemzőit sem. Machiavelli csak hazáját és 
népét akarta megmenteni, függetlenül attól, 
hogy a világtörténelmi fejlődés erre módot 
ad-e vagy sem. Forradalmár volt, de rea
litás és utópia között kellett hidat vernie, 
így ha csak egy Cesare Borgia segíthet Itália 
szegényein, ha csak egy keménykezű egyed
uralkodó tud békét és emberséges életet te
remteni a két kezük munkájából élőknek, 
akkor jöjjön Cesare Borgia. De jöjjön! Machia
velli kérlelhetetlen pontossággal mérte fel, 
hogy a szegények és gazdagok szembenállása 
olyan kibékíthetetlen ellentmondás, mely az 
elkövetkező idők nagy társadalmi harcainak 
mozgató rugója lesz:,,Az emberek valameny- 
nyien ugyanazon ősöktől származnak, tehát 
egyformán ősi nemzetséggel bírnak, és a 
természet is ugyanazon módon formálta meg 
őket. Vetkőztessetek le mindannyiunkat me
zítelenre, s majd meglátjátok, hogy hason
lítunk. Öltöztessétek fel utána magatokat az 
ő ruháikba és a mienkbe őket, kétségtelenül 
mi fogunk akkor nemeseknek látszani és ők 
nemteleneknek. Mivel csakis a szegénység és a 
gazdagság tesznek bennünket különbözőkké.” 
(Firenze története, III. 13.) Vagyis Machiavelli 
túllépett a középkor világképén, s a társadalmi 
harcok s változások materiális gyökereit 
tárta fel, mikor a kétkezi nincstelen munkások 
megmozdulásának, a Ciompi-felkelésnek nem 
csupán eseményeit írta le, de okait is kutatta.

Politikai filozófia vagy politikai etika?

Machiavelli gondolatrendszere téves meg
ítélésének végső forrása, hogy műveit állam
bölcseleti vagy filozófiai rendszerezésnek te
kintették, s így egy-egy megállapítását, gondo
latát mint általánosított igazságot (vagy hazug
ságot) interpretálták, s látszólagos ellentmondá
sait mint rendszerének ellentmondásait értel
mezték.

A leglátványosabbnak tűnő ellentmondás 
így épp a már idézett Értekezések és Fejedelem 
ellentéte a jónak és emberségesnek tartott 
államforma megítélésében. Az Értekezések 
Livius Ab űrbe condita libri című művéhez 
fűzött kommentárok, amelyben Machiavelli 
a köztársasági államformát állítja szembe a 
feudális monarchiával, s az antik Róma nagy
szerű példáján épülő köztársaságot, annak

28



Itáliában lehetséges formáit s eszközeit rajzolja 
meg. S az Értekezések kel szinte egy időben 
születő Fejedelem a monarchikus hatalom- 
gyakorlás kézikönyvének tűnt legtöbb olvasója 
számára. A kézenfekvőnek látszó és sokak 
által levont következtetés: Machiavelli a fi
renzei köztársaság bukása után a Medicik új 
hatalomra kerülésekor elejti korábbi köztársa
ságbarát nézeteit, s most az új hatalom, a 
fejedelem érdekében érvel, védve és támogatva 
az egyeduralkodó rendszerét. Vagyis a hata
lom jellegének megváltozásával Machiavelli 
korábbi elvi-politikai nézeteit is megváltoz
tatja, alkalmazkodva az új hatalomhoz. 
E felszínes következtetésmodell gondolati 
végigjárása (mint bizonyítás) szinte teljes egé
szében általános a Machiavelli-irodalomban, 
s a következtetések eredménye az e nézetvál
tozásban rejlő (abszolút) etikai nézetek taga
dása vagy a változó politikai helyzet etikától 
függetlenedő, politikus leírásának mentegető 
értékelése.

Lehetséges harmadik út, az olyan e két 
végletet áthidalni kívánó elemzés, mely 
Machiavellit pontos politikai helyzetfelismeré
séért és éleslátásáért dicséri, de e felismerései
vel szembeállítja, hogy a társadalmi fejlődés
törvények értelmezésében alapvetően indivi- 
dualisztikus álláspontot képvisel, s irreális tör
ténelmi lehetőségeket lát megvalósíthatónak, 
mikor a fejedelem, s általában az egyén cselek
vési lehetőségének végletesen eltúlzott szerepet 
tulajdonít. (G. Candeloro fejti ki e nézetet 
legegyértelműbben — Storia dell'Italia mo- 
derna, Milano, 1959.1. 45—47. 1.) S e gondolat
sorból következően, Machiavelli azért mora
lista, mert olyan morális „szent” cél lebeg 
szeme előtt, mint a darabokra szaggatott, 
pusztuló Itália megmentő egyesítésének szán
déka, s éppen mert megérzi a tényleges törté
nelmi cselekvés lehetőségének hiányát, a 
virtuális fejedelem morális nagyságától várja 
az Itáliát megmentő tetteket: „Machiavelli. . .  
az értékrendszert szintén elválasztja a politikai 
praxistól, nemcsak a politikai praxist az 
értékrendszertől. Azt szögezi le, ami valóban 
létezik, s ugyanakkor azt követeli az emberek
től, hogy tudatosítsák magukban a tényleges 
társadalmi cselekvés és a tényleges politikai 
cselekvés belső lehetőségeit és törvényeit. 
Nemcsak arról van szó, hogy azt ajánlja, hogy 
tettess, élj az erőszakkal stb (ez is benne van), 
hanem egyúttal arról is, hogy azt ajánlja: tudd, 
hogy erőszakkal élsz, tudd, hogy a tettetés és 
az erőszak önmagában rossz, tudd tehát, hogy 
addig alkalmazható, amíg szükséges, tudd,

hogy nem vagy »tiszta ember«, és vállald mind
ezt.” (Heller Ágnes A reneszánsz ember, Bp. 
1967. 275—276. 1.; a szerző kiemelése.)

Heller Ágnes értékelése morálfilozófiai szem
pontból a legsokoldalúbban ragadja meg 
Machiavelli gondolatainak látszólagos ellent
mondásosságát, és így új kiindulópontot ad 
Machiavelli gondolatainak történetfilozófiai 
értékeléséhez. A firenzei gondolkodó valóban 
tisztában volt azzal, hogy bizonyos politikai 
tettek az etikai értékrend ellenében hatnak, 
de épp az etikai értékrend védelmében és meg
újítása érdekében igyekezett tudatosítani e 
tettek romboló jellegét. Számára a kulcskérdés 
az, hogy a politikai cselekvés pillanatában 
felhasznált eszközök (a diplomatahazug
ságtól a kivégzésekig) etikus jellegét soha nem 
magában az eszközben rejlő elvont etikai 
érték hordozza, hanem épp az tesz etikailag 
támadhatatlanná eszközöket, ha azokat az 
értékrend védelmében vagy forradalmi meg
újítása, tehát a közösség érdekében alkal
mazzák. Természetesen nem arról van szó, 
hogy Machiavelli számára az általában vett 
cél szentesíti az eszközöket, hanem arról, 
hogy Machiavelli a történelem során elsőként 
ismeri fel: a humánus értékrend védelmében 
felhasznált bármilyen eszköz mindig anti- 
humánus érdekek ellenében hat. Tehát soha 
nem arról van szó, hogy kivégeztethet-e a 
fejedelem egy embert, hanem arról, hogy 
gyilkost vagy forradalmárt végeztet-e ki. S a 
gyilkos kivégzésekor is az dönti el a kivégzés 
etikailag jogosult voltát: vajon az adott tör
téneti pillanatban e gyilkos kivégzése csak a 
fejedelem (mint hatalom) vagy a nép (mint a 
humánus értékrend hordozója) érdekeit szol
gálja.

Machiavelli nem olyan gondolkodó, akinek 
gondolati rendszerét s annak ellentmondásait 
pusztán logikai eszközökkel megfejthetnénk. 
Machiavelli nem „elméleti feladatot” ol
dott meg, hanem az olasz valóság gyakorlati 
ellentmondásaira keresett megoldásokat. Meg
oldásokat s nem megoldást, mert politikai 
zsenialitásának elsődleges sarkpontja épp 
abban rejlik, hogy igazságainak viszonylagos 
értékével is tisztában volt, s Marx előtt első
ként ismerte fel, hogy a történelemben nin
csenek befejezett igazságok, s nincsenek olyan 
társadalmi formák s állapotok, amelyek ön
magukban végérvényes és tökéletes megoldást 
jelentenének: „Sokan képzelnek el olyan köz
társaságokat vagy egyeduralmakat, amelyek 
soha nem voltak, s amilyenekről nem is 
tudunk. Az ilyen ember olyan messze van attól,
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ahogyan élünk, s ahogyan élnünk kellene, 
mint aki annak érdekében, amit csinálnia kell, 
eltérvén attól, amit csinál, inkább saját rom
lásának okozója, mintsem sikeres előmenetelé
nek.” (Fejedelem, XV.) Tehát azt kell vizsgál
nunk, ahogy élünk, s annak alapján keresni az 
utat, amely az „ahogyan élnünk kellene” felé 
vezet. S mert a jelenlegi állapotok rosszak s 
romlottak, gyökeres változásokra van szükség. 
S itt kezdődik az író-gondolkodó Machiavelli 
tragikus dilemmája s egyben minden forra
dalmi etika kulcskérdése: mikor, milyen poli
tikai változásokat s milyen eszközökkel szabad 
és kell előidézni a társadalom életében a társa
dalmi haladás érdekében?

Machiavelli előtt valóban az egységes és 
jól kormányzott Itália eszménye lebeg, de — 
s erről felejtkeznek meg legtöbbször magyará
zói — számára az egységes Itália nem önmagá
ért való eszme s nem is nacionalista lelkesedés
szülemény, hanem annak gyakorlati lehetősége, 
hogy Itália szegényei emberhez méltó élethez 
jussanak. Az egységes Itália nem azért szent 
cél, mert Machiavelli a középkor számos 
szentsége közé új szentséget akar állítani, 
hanem mert felismeri, hogy a közösség, tehát 
a szegények érdekeinek az egységes Itália az 
egyetlen lehetséges s emberséges képviselete.

Egész gondolkodásmódjának alapja ez a 
— ha kell, a végletekig menően — közösségi 
érdeket képviselő forradalmi etika: „A ren
detlenség ugyanis általában az egész közösséget 
veszélyezteti, az uralkodó által elrendelt 
kivégzések pedig egy-egy személy ellen irá
nyulnak.” (Fejedelem, XVII.) Az Értekezések
ben etikai összefüggéseiben is rámutat arra, 
hogy a közösségért, a közjóért elkövetett 
politikai szószegés lehet hogy nem erkölcsös, — 
de mindenképpen etikus tett. Mert amikor 
Spurius Postumius római első konzul Cau- 
diumnál a samnitákkal szemben vereséget szen
vedett, s megalázó békét volt kénytelen kötni, 
Rómába visszatértekor maga ajánlotta fel 
Róma népének, hogy ne tartsa meg a megalázó 
és fojtogató békét. Ő maga visszament ellen
felei táborába, mert a békéért ő felelős, de 
nem felelős a római nép, amely nem is tar
totta meg az erőszakkal kicsikart békét. 
Livius művének kilencedik könyvében rend
kívül tárgyilagosan adja elő az eseményeket. 
A caudiumi szorosban megkötött szégyen- 
teljes béke a római hadsereg megalázó lefegy
verzését jelentette, csakhogy a fegyverletétéi a 
hadsereget nem semmisítette meg: ,,E seregben 
van minden remény és oltalom; ha ezt meg
mentettük, megmentettük a hazát, ha pedig

kiszolgáltatjuk a pusztulásnak, a hazát hagyjuk 
cserben és áruljuk el. Valóban, csúfos és 
gyalázatos dolog megadni magunkat. De 
épp a haza iránt való szeretet parancsolja, 
hogy megmentéséért ugyanúgy vállaljuk a 
gyalázatot, mint, ha szükséges, a halált.” S 
Postumius ezzel nemcsak a békekötés jogos
ságát bizonyítja, de azt is, hogy e béke meg 
nem tartása is jogos. Jogos, bár nem a tör
vénykönyvek által szentesített etika értelmében : 
„kétségbe vonom, hogy a nép jóváhagyása 
nélkül akármit is szentesíteni lehetne úgy, 
hogy az a népet is kötelezze” .

Machiavelli e két gondolat összegezéséből 
szűri le, hogy a közösség érdekének mindig 
alá kell rendelni az egyén érdekét, s hogy a 
szószegés (mint eszköz) etikus tett, ha erősza
kos és népellenes kötelmet semmisít meg. 
Mert „ha a közjóról van szó, a kierőszakolt 
ígéreteket azonnal meg kell szegni, amint 
megszűnt az erőszak, és ez nem fog szégye
nére válni annak, aki megszegi” . (Értekezések, 
III. 17.)

Machiavelli tehát nem választja el az etikai 
értékrendszert a politikai gyakorlattól, ellen
kezőleg, Itália népeinek érdekében olyan 
forradalmi politikai gyakorlatot követel, mely
hez szükségszerűen forradalmi etika tartozik. 
A Ciompi-felkelésről szólva ír így: „Akik 
győznek, bárhogy vívták ki a győzelmet, 
nem hárul abból rájuk szégyen. Ne vessetek 
ügyet holmi háborgó bűntudatra: akik mint 
mi, az éhségtől és a börtöntől tanultunk meg 
rettegni, nem érezhetünk félelmet a pokoltól.” 
(Firenze története, III. 13.) A gyökeres válto
zások létrejötte, a szegények érdekeit szem 
előtt tartó, egységesen kormányzott Itália 
megszületése, általános társadalmi forradalom 
nem lehetett történelmi lehetőség a XVI. szá
zadi Itáliában. Machiavelli emberi tragikuma 
s gondolatainak látszat-ellentmondása épp 
abból származik, hogy nemcsak a szükség- 
szerűséget ismeri fel, de a történelmi lehető
ségek szűkösségét is. A forradalmat képviseli 
egy olyan történelmi pillanatban, amikor nincs 
lehetőség igazi társadalmi forradalomra.

S ez egyben gondolatai utóéletének is 
tragikuma: forradalmi etikáját elszakították 
forradalmi célkitűzéseitől, a társadalmi vál
tozásokat sürgető politikai nézeteit azok forra
dalmi követeléseitől, közösségi gondolkodását 
saját önérdekű individualizmusuknak meg
felelően önérdekű individualizmusnak értel
mezték, és — így született meg a „machiavel- 
lizmus” : ami politikának diktatórikus, eklekti
kus vagy anarchisztikus, etikának elvtelen,
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mert közösségi érdekű forradalmi politika 
helyett forradalomellenes, önérdekű csel
szövés.

Ez az átalakulás tehát azért következett be, 
mert már a kortársak — és ellenfelek, mint 
Innocent Gentillet — nem vették és nem akar
ták észrevenni, hogy Machiavelli politikai 
elméletének valóságos tartalma és a kor reális 
lehetőségei között feszült a tragikus ellentét, 
hogy a Fejedelem és az Értekezések ezt az 
ellentétet igyekezett egy új felvilágosult poli
tikai filozófiával és forradalmiságát a politikai 
realitásába oltó gyakorlati távlattal áthidalni. 
De az ellentmondás — megmaradt: s akik a 
visszahúzó erők oldalán álltak és állnak, 
azok ennek az ellentmondásnak csak felszí
nét — forradalmi tartalmának burkát ragadják 
meg és támadják.

Machiavelli — mint tradíció

Nem ismeretlen jelenség ez: a forradalmi gon
dolatok a forradalom pillanatában igaz vol
tuktól, történetiségüktől és közösségi érdekű- 
ségüktől elszakítva, állandósult anarchista 
tételekké vadulnak (és szelídülnek) a forra
dalomtól rettegők kezében. S Machiavelli 
nagyszerű gondolataiból marad az általa soha 
nem mondott cél szentesíti az eszközt mint 
etikai értékrendszertől független politikai axió
ma. S itt kezdődik Machiavelli munkásmozgal
mi szerepe, múltja és jelene.

Az ötvenes években egyes országokban tor
zult a szocializmus építésének folyamata. 
Ezt kétféleképpen szokták értelmezni. Torzult, 
de építettük a szocializmust. Építettük és 
torzult a szocializmus. Az első esetben a cél 
szentesíti az eszközt. A második esetben az 
eszközök megkérdőjelezik a cél reális értékét. 
Ennek a kérdésnek — ami szorosan kapcso
lódik Machiavelli értelmezéséhez — ma már 
számottevő marxista irodalma van.

Leszek Kolakowski pl. a Der Mensch ohne 
Alternative, c. könyvében (R. Piper Verlag, 
München, 1964. 225—237. 1.) a torzult, de épí
tettük felfogással vitázik. Gyökereit Machiavelli 
téves értelmezésében látja. A mozgalom bal
oldala — Kolakowski szerint — a „cél szen
tesíti az eszközt” tételt tévesen Machiavellinek 
tulajdonítva —, hajlandó vállalni s magára 
vállalni az eszközök használatában a túlzáso
kat a feltételezett szent cél érdekében. Ez persze 
mély morális veszélyeket hordoz magában, hisz 
a kommunista célok (lehetőségek) erkölcsi 
és humánus tartalma semmisül meg, ha tetszés 
szerint bárki igénybe vehet erkölcstelen és

embertelen eszközöket. S miközben Kola
kowski támadja a bármilyen eszközt fel
használni helyesnek Ítélő dogmatikusokat, 
velük szemben megvédi Machiavellit. Az olasz 
írót „kegyetlenül józan, szkeptikus, racionális” 
embernek tartja, aki szemben a dogmatikus 
marxistákkal, pontosan tudja, hogy semmilyen 
cél nem szentesít embertelen eszközöket, s 
éppen ezért nem foglalkozott etikai ítéletekkel, 
csupán a politikai gyakorlat technikájával. 
Vagyis morális megítélés nélkül rögzítette egy 
adott politikai gyakorlat technikai lépéseit, s 
így „Machiavelli érdeme, nem pedig bűne, 
hogy ö nem próbálta meg a politikai tevékeny
séget morális ideáloknak alávetni” . Mint 
láttuk, Benedetto Crocétól származik a poli
tika és az etika tökéletes — mentegető jellegű 
— szétválasztása Machiavelli elméletében, s ezt 
a technicista értékelést vállalja Kolakowski 
is Machiavelli védelmében. Ez a védelem 
azonban, mely morális véleménytől mentes 
uralkodástechnikai szakembernek látja Machia
vellit, azt is jelenti, hogy a marxista forra
dalmároknak nincs szüksége Machiavelli néze
teire, mert a proletárdiktatúrában alapvetően 
megváltoznak a hatalom gyakorlásának techni
kai eljárásai is. Egyszerűbben: Machiavellinek 
tulajdonított nézetek a baloldali (jobboldali?) 
erőszakos túlzásoknak nyújtottak elméleti 
alapot és igazolást egyfelől, másfelől a firenzei 
történetíró műveiből ténylegesen nincs köz
vetlenül hasznosítható a kommunista forra
dalmak és forradalmárok számára.

A politika és etika merev szétválasztása 
Kolakowskinál Machiavelli megítélésében per
sze azt is jelenti, hogy akkor általában — s így 
a munkásmozgalomban is — lehetséges (szük
séges?) etikai megítélés és politikai célkitűzés 
között merev választóvonalat vonni. Machia
velli azonban tiltakozna: ő ugyanis — a 
Kolakowskiénál keményebb tapasztalatok alap
ján — nemcsak azt tudta és vallotta, hogy 
politika és etika egymástól nem függetleníthető, 
hanem azt is, hogy ez a viszony időtől és helytől 
sem függetleníthető. Mert ha holnap reggel 
fölakasztanak valakit, az nem csupán etikai 
vagy nem csupán politikai kérdés. S az ítélet 
nemcsak az elítéltet, de az ítélethozót s az 
ítéletvégrehajtót is megítéli s felelősségre vonja.

Howard Selsam amerikai marxista filozófus 
így ír: „Az a kérdés, hogy szentesíti-e a cél az 
eszközt, túlságosan elvont, s ezért nem lehet 
értelmesen megvitatni. Mint Corliss Lamont 
találóan megjegyezte, olyan, mintha azt kér- 
deznők, vajon egy tárgy megéri-e az árát. 
Nincs olyan józan eszű ember, akinek eszébe
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jutna erre a kérdésre felelni. Ehelyett azt 
kérdezné, milyen tárgyról van szó, és milyen 
árat kérnek értük.” A jól hangzó példán 
Machiavelli csak mosolyogna, s éleselméjűen 
felhívná a figyelmet arra, hogy egy tárgy és ára 
közötti viszony nem hasonlítható össze célok 
és eszközök viszonyával. De a következtetés, 
amit a fentiekből Selsam levon, már alighanem 
éles vitára is ingerelné. Selsam szerint ugyanis 
„a kérdés egyetlen konkrét formája így hang
zik: ha adva van egy elfogadott cél, hogyan 
határozhatjuk meg, milyen eszközöket igazol 
ez a cél?” (Howard Selsam Etika és haladás, 
Bp., 1966. 99—1061.) Machiavelli, aki tudva
lévőén nem volt marxista, kénytelen lenne 
figyelmeztetni a marxista Selsamot, hogy 
kérdésfeltevése alapvetően ellentmond a tör
ténelemről szóló marxista—leninista tanítás
nak. Selsam gondolata szerint ugyanis valóban 
nem a cél szentesíti az eszközöket, hanem a cél, 
mint elfogadott (tehát szent ?) cél jelenik meg, 
— m in t,,magában való cél”. A „magában való 
cél” fogalmát pedig már Machiavelli sem tar
totta használható kategóriának, ha emberekről 
és emberi sorsokról elmélkedett. Machiavelli 
pontosan tudta, hogy nem csak a célok nem 
szentesítenek eszközöket, de önmagában szen
tesíthető cél sem létezik. Adott célok adott 
eszközöket, adott eszközök adott célokat 
tételeznek (és nem feltételeznek!) az adott 
történelmi körülmények között, a szentség 
feltételezése nélkül. A tett csak a történelmi 
pillanattal s nem az igével szembesíthető!

A tett értékét pedig Machiavelli számára az 
határozza meg, hogy a nép érdekében hajtják-e 
végre vagy önérdekből. Machiavelli pontosan 
tudta azt, hogy a nép hatalma etikailag maga
sabb rendű, mint a fejedelmeké: „Következ
tetésem tehát ellentétben van a közvélemény
nyel, amely szerint a népek, ha uralomra jutnak, 
köpönyegforgatók, állhatatlanokká és hálát
lanná lesznek, amely bűnök egyébként nem 
volnának meg bennük, mivel ezek a fejedelmek 
sajátsága” (Értekezések, I. 58), s tudta, „hogy 
minden köztársaságban két különböző (ellen
tétes) hangulat van, a népé és az előkelőké. 
(Értekezések, I. 4.) Számára a politika tudo
mánya a nép érdekében történő cselekvés 
tudománya. S kézikönyvei ennek a politikának 
gyakorlati útmutatói. De mivel korában egye
dülállóan felismeri a nép érdekében cselekvő 
politika szűkre szabott lehetőségeit (mint tör
ténelmi korlátozottságot), keresi azokat a 
gyakorlati eszközöket, amelyek maximális tarta
lommal töltik meg e szűkös kereteket.

így jellemzi a korabeli Itáliát: „a dolgok

régi rendje szerint élni nem lehet, s nincs, aki 
új törvényt hozzon” . (Fejedelem, XXVI.) 
Machiavelli tehát pontosan tudta azt, amit 
akkor kevesen tudtak, hogy a dolgok régi 
rendje szerint nem lehet élni, hogy a régi rendet 
kell gyökerestül megváltoztatni, de bár az 
elnyomott osztályok nyomora és szenvedése 
mérhetetlen, az elnyomottak szétszórt indu
latait nincs erő, ami egységbe kovácsolja. Ma
chiavelli világosan felismeri, hogy mivel nincs 
olyan egységbe szervezett és egységbe szervez
hető társadalmi erő, amely a gyökeres társa
dalmi változást végrehajtaná, ezért kell a 
fejedelemhez fordulni a nép érdekében végre
hajtott nagyszerű és következetes tettekre lel
kesítve. Mert nem ezt tenni, annyit jelentene, 
mint eleve lemondani Itália megmentéséről, a 
nép nyomorúságos életének megjavításáról, 
emberi önbecsülésünkről. Machiavelli azért 
nem csupán moralista, mert forradalmár. 
Forradalmár, aki pontosan és kérlelhetetlenül 
méri fel a történelmi pillanatban azt a lehet
séges gyakorlati utat, amely Itália népeit 
megmentheti az összeomlástól. Nem rajta 
múlt, hogy ez nem következhetett be. 6  követ
kezetesen járta végig a száműzetésig vezető 
maga választotta forradalmár-utat.

Természetesen részletekbe menő történeti 
elemzéssel kimutatható az, hogy Machiavelli 
még nem ismerte, nem ismerhette fel a nép, a 
szegények mint elnyomott osztály forradalmi 
szerepének igazi jelentőségét, s így és ezért 
túlságosan nagy szerepet tulajdonít a fejedelem 
individuális alakjának és hatalmának, amikor 
a korábbi uralkodó tökéletes megsemmisítésé
ről beszél, s ugyanakkor túlzott jelentőséget 
tulajdonít az új fejedelemnek. Ennek az 
individualizmusnak azonban egész társadalmi 
erjesztő szerepe a lényeges, amit rendkívül 
pontosan fogalmaz meg Lukács György, 
amikor a késői polgári kor öncélú egyén
kultuszával szembeállítva a felemelkedés korá
nak gazdasági, politikai és kulturális individua
lizmusáról beszél, „mely végelemzésben, épp 
személyes jellege következtében, előmozdította 
a polgári osztály társadalmi céljait. Machia
vellitől és Rabelais-tól kezdve Smith és Ricardo 
gazdasági elméletén keresztül a Hegel-féle 
»ész-cselé«-ig a polgári gondolatépületek tör
ténelmileg meghatározott különbözőségben 
ilyen individualizmust fejeznek ki” . (Lukács 
György Az ész trónfosztása, Bp., 1965. 157. 1.)

Ha „elfelejtkezünk” e történelmileg meg
határozott különbözőségben jelentkező indi
vidualizmus erjesztő szerepéről s a történelmi 
haladást szolgáló lényegéről; ha Machiavelli
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konkrét (forradalmi) esetben igaz tanácsait 
általános érvényű, a történelmi folyamat 
minden változása között igaz (vagy hamis) 
tételnek értelmezzük, nem tettünk mást, mint 
talpáról a fejete tejére állítottuk a forradalmat.

„Agyonlövetés — ez a gyáva méltó jutalma 
a háborúban.” Ezt nem Machiavelli mondta. 
Ezt Lenin üzente 1919. május 27-én az élet
halál harcot vívó forradalmi magyar munkás- 
osztálynak. De ebből nem az következik, 
hogy Lenin mindenkit válogatás nélkül falhoz 
akart állítani, hanem az, hogy Lenin, miként 
Machiavelli, pontosan tudta, hogy vannak a 
történelemnek olyan pillanatai, amikor a forra
dalmi harc megköveteli a gyávák és árulók 
likvidálását. Aki azonban csak a likvidálást 
látja, az nem látja a forradalmat. S vagy anar
chista részvevője lesz ellenforradalmi likvi
dálásoknak, vagy megrettent ellenzője a hu
manista forradalmaknak is. S Machiavelliből 
csak a „machiavellizmust” ismeri, Lenint 
pedig „kommunista felforgatónak” tekinti.

Manapság Lenintől származó mondatokat 
festenek fel a falra az épületet éppen felgyúj
tani készülő anarchisták Párizsban, Rómában, 
ahol éppen lehet. Épp ezért jól nevelt kispolgári 
szülők jól nevelt gyermeküknek Lenint mint 
gyújtogató kínabarátot mutatják be, hogy 
elrémítsék őt a kínabarát gyújtogatóktól. 
Machiavelliből az Erzsébet-kor csinált „ma
chiavellistát” . Napjainkban Lenint próbálják

lázadóvá zülleszteni-silányítani, vagy mindent 
tudó tekintéllyé szürkíteni a forradalomtól 
rettegők. Mert a forradalomtól az anarchiáig, 
az anarchiától az embert nem tekintő jobb- és 
baloldali „rend”-ig vezető út ma is járható, és 
naponta újratermelhető.

Machiavelli forradalmi etikáját azonban 
csak az érti s őrzi meg, aki felméri, hogy a 
firenzei gondolkodó minden gondolatát a 
közösségért cselekedni akarás határozta meg, 
hogy politikán nem a ravasz-taktikus, kicsinyes 
és önérdekű diplomáciát értette, hanem a 
népekért hasznosat cselekedni tudó tetteket. 
Azokat a tetteket, melyek nem elszakítanak 
az értékrendszertől, de amelyek védik a humá
nus értékrendszert, s az ember érdekében újít
ják meg azt. Az érti Machiavellit, aki érti a 
tragikumig következetes humanizmusát: ami
kor nem lehet mindent megtenni az emberekért, 
meg kell próbálni annyit tenni, amennyit lehet. 
Ez is forradalom, ez is politika, sőt ez a poli
tika, ha nem is látványos, ha félreértelmezhető 
is. És ha megvalósítója számára gyakorta tra
gikus tehetetlenséghez is vezethet, Sant’Andrea 
di Percussinába, száműzetésbe.

Mert a népek fájdalmáról nem elég csupán 
gondolkodni, de tenni kell ellene. Tenni annyit, 
amennyit a világtörténelem tenni enged. Ez a 
humanista forradalmár feladata. S ez a marxis
ták számára megfontolandó tanulság Machia
velli gondolatai s emberi sorsa tragikus látszat
ellentmondásainak kulcsát keresve.

S Z U L Y  G Y U L A

Bőr a vásáron
— Vitatkozó gondolatok a

Bizonyosfajta hangulattal, jó  érzéssel néze
gettük Éva Pogner operahosnő cipőjét Hans 
Sachs nürnbergi házában. Egyik látogató 
előadást tartott a ház hűséges idegenvezető
jének, hogy az ominózus tárgy nem lehetett 
olyasvalaki cipője, aki csak a képzeletben 
született meg. A derék vezetőmagyarázó, 
miután már ennek a háznak szentelte életét, 
nem hitt az ellenmagyarázatnak. Erre valaki 
— tán hogy a feszültséget enyhítse — annyit 
jegyzett meg: Wagner alighanem a maga korá
ban élő hölgyről mintázta a szopránhősnőt, 
ez, alkalmasint, annak a cipője.

„kulcsregény” divatjáról —

így aztán megnyugodtunk. Nem tudom, 
megvan-e még Hans Sachs háza Nürnbergben, 
és benne a cipő. A mű, melyben szerepelnek, 
megvan és marad. Néhány jelenségből arra 
következtethetünk, mai közönsége közeledik 
az idegenvezető gondolatvilágához. A köz
tünk élő kulcsfigurák felismerésére kész közön
ség egyre hajlamosabb rá, hogy akár régi 
művészek alkotásaiban is konkrét személyeket 
fedezzen fel. — „Tudsz róla — kérdezte 
nemrég egy ismerősöm —, hogy Falstaff 
nemcsak Shakespeare-nél azonos a szerzővel, 
hanem, új kutatások alapján, minden való
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színűség szerint, Verdinél is maga Verdi?” 
Erről még nem tudtam. Örült, hogy ő hozta 
meg a hírt.

Van egyfajta, mennyiségileg és óhajának 
intenzitásában is folyton növekvő közönsé
günk, mely a közérdekű irodalmon belül 
egyszersmind magánérdeküt is kíván olvasni. 
A nemrég elhunyt komikus színész közön
ségének egyik népes tábora sohasem akarta 
elhinni, hogy amit a művész szerepeiben mond, 
mások agy szüleménye: — Latabár a saját 
szövegét mondja; ilyen embernek szájára se 
jön, amit úgy odaírnak neki.

Egy olvasó nemrég így örvendezett: most 
hallom, hogy Naphta — Lukács György, és 
Mynheer Peeperkorn pedig Gerhardt Haupt
mann. Elolvasom még egyszer, ilyen szemmel, 
a róluk szóló részeket! Hauptmann állítólag 
megsértődött, ahelyett hogy visszaírta volna 
egy drámában Thomas Mannt, Örök kár! 
Milyen érdekes lenne.

A társadalom dokumentumok iránti ér
deklődésének kifejlődésével párhuzamban nö
vekszik monstrummá a kulcsirodalom. Ol
vasók figyelme — miközben színészek magán
élete iránti érdeklődésük is valósággal ok
nyomozássá fejlődött már — mintegy iroda
lomkutatás jellegével irányul a kulcs révén 
táruló magánviszonylatok felé. A jelenség 
okát keresve, áruló nyomokra bukkanunk; 
sejtetik, hogy az ősforrás egészségtelen. Na
gyobb hatalom lett a toll, és minden hatalom 
növekedésében megbújik a visszaélés veszélye. 
Az írók egymás társaságából jönnek, s némelyik 
még szívesen is veszi, ha hírneve éppen azáltal 
nő, hogy egyik kollégája, bár csúfondárosan 
is, megírta. Akár lóval együtt vagy anélkül, 
ne csak a ló; legyen „ő is ember” ! A „Fabulya 
feleségei” című regénynek még a rajzolója 
sem kímélte a célba vett kulcsalakot. Fedő
lapon s a könyv belsejében sok helyütt teszi 
felismerhetővé „Fabulyát” , hogy ha valaki 
esetleg nem tudná, melyik szerelmi sikerekben 
gazdag pályatársával kívánja a mű szerzője 
— jobb híján — ironikus írótollával fölvenni 
a harcot, ám derüljön ki számára a képekből. 
Aki jól írt meg valami személyes, „kulcsszerű 
intimitást” , olyan glóriára tesz szert, mely 
a sokféle humanizmus sűrű vészkiáltásai 
közepette is a kegyetlenül diadalmas privi
légium. Az irodalom, csakúgy, mint az orvosi 
gyakorlat, a humánum „tabu” alá helyezett 
eszköze, hozzá nem szólnak a kiáltások. — 
Fene egye meg azt a disznót, jól elbánt velem, 
mindenütt lehetetlenné tett, de az írása jó!

Van persze olyan kulcsregény, mely első

sorban a „szakmabelieknek” szól. Ők tudják, 
ki a kulcsfigura, sokan azt is, „mi igaz” a 
regényből, mi nem, ám a megírt alak ettől 
kezdve pontosan nem mérhető, de annál 
súlyosabb handicappel szaladgál. — „írj 
vissza neki!” — tanácsolják barátai. — Ha 
történetesen mégsem képes erre, ez azt sem 
jelenti okvetlenül, hogy szerényebb kvalitású 
művész, mint szatirikus pályatársa, esetleg csak 
azt, hogy képessége más irányú. Az erkölcsi 
fölény aligha látványos egy művel szemben, 
nemcsak népszerűtlensége folytán, hanem 
azért is, mert természeténél fogva nem szól 
közönséghez.

Elveszett vagy veszendő hitek helyébe 
lépett csökevények sorában korunk egyik 
mű-hite lett, hogy az ismert irodalmi mű — a 
„tényregény” — alakja élő személy, és mint 
gyerekek a karácsonyi angyalt, indulunk 
megkeresni. A megírt alak már tudja ezt jól, 
és néha magától és hívatlanul is előlép a betűk 
közül.

Nemrégiben zajlott hosszas és heves vita 
irodalmi lapunk hasábjain, majd rágalmazási 
és becsületsértési per a bíróságon, afelől, 
ki volt Nemecsek. Kitudódott, hogy ez a 
regényalak él (mindössze ennyi a különbség 
közte és ama fiú között, aki a regény utolsó 
előtti lapján elhalálozott), idők folyamán 
csak az a sajnálatos dolog történt vele, hogy 
a nyilaskeresztes párt banditája lett. A további 
tárgyalások folyamán félig-meddig valószínűvé 
vált, hogy nem lett bandita éppen, csak szürke 
párttag abban az egyesületben. Az is csak volt, 
mert már a további idők folyamán ez a párt is 
megszűnt, s Nemecsek e pillanatban már nem 
is azonosítja magát levitézlett ideológiájával. 
Az írót közbejött halála folytán nem lehetett 
felelősségre vonni, miért éppen ennek a párt
nak leendő tagját tette Nemecsekké. Sejthette 
az író, hogy a fentinél különb vagy érdemesebb 
pártokból is sokan vállalkoztak volna szívesen 
Nemecsekül. Nem volt kit elítélni, de még 
írók is állították, hogy a nemzet meg van 
sértve. Komoly erőknek és tekintélyeknek 
kellett összefogniuk egy súlyosan megbántott 
gondolat nevében, hogy az élte szürkeségéből 
öregkorára holmi nemecsekséget igazoló pa
pírokkal és vallomásokkal előlépett „Neme- 
csek”-et hivatalosan ál-Nemecsekké .degra
dálják.

Egy Hajdú megyéből származó hölgy el
mondta nekem, ki mindenki akarta Móricz 
Zsigmondot abban a megyében eltángálni, 
egyes írásaiból fölismerhető modellviszony- 
latok folytán. Hozzátette, hogy értesülése

34



szerint ez két alkalommal meg is történt, s a 
szemén ekkor felcsillanó örömből bizonyossá 
válhatott, hogy van, aki sértve érzi magát 
most is. Másvalakitől tudom, hogy Szabó 
Dezső az Elsodort falu megjelenése után nem 
mert többé Erdélybe utazni, mert egyebek 
közt a rokonai várták fütykösökkel kincses 
Kolozsvárott.

Míg táncukat járják előttünk az efféle 
fütykösök árnyékai, a régiek helyébe újak 
tolongnak. Mai irodalmunk nyomán több, 
mint valaha. Az összecsapás nem mindig 
nyílt, írók és a rudak forgatói szimatolva kö
zelítik meg egymást, s előfordul, hogy az író 
második ütése már védekezésképp éri a próbál
kozó bosszúállókat. A helyzet néha annyira 
konfliktuózus, hogy a társadalomnak jobban 
is figyelnie kell rá, mint a Nemecsek-ügyre.

A mai szépirodalom egyre „kulcsszerűbb”. 
Legjobb esetben csak szomszédok és rokonok 
tudják, kiről mintázta az író alakjait, rosszabb 
esetben már majdnem mindenki. Ennek fő oka, 
hogy a mai írók kevésbé tehetségesek a ré
gieknél. Sem erejük, sem bátorságuk, hogy mo
delljeik viselt dolgain alapos változtatást 
tegyenek. Mint a tassizmus festői, az élet és a 
való történések alakító erejébe kapaszkodnak, 
remélve, hogy ilyenformán még elfogadható 
zsákmány kerül közreműködésükkel az ol
vasó számára.

Azon ellenvetésre, hogy már Dante is el
helyezte házitanítóját a pokolban, könnyen 
adódik válasz. — Nagy látomások irodalmá
nak virágkorában nem úgy esett ez latba, 
mint manapság. Akkor még a névvel kiszer
kesztett szomszéd is költött alak volt csupán, 
ma pedig egy valóban költött alak megjele
nése is azt a gyanút ébreszti, hogy az író társ
bérlőjéről van szó. A mai író, mikor az a 
kritika éri, hogy valamelyik alakjának visel
kedése nem hihető eléggé, azonnal a modell
jére hivatkozik — esetleg két-három hozzá 
hasonlóra is —, hogy bizony úgy viselkedtek. 
Legszívesebben a pontos cím megjelölésével 
nevezné meg alakját, ott a házmester a meg
mondhatója, hogy az illetővel tényleg ez történt.

Az író csak látszólag beszél „mindenkihez” , 
írásának célja túlterjed az egyes munkaterü
leteken dolgozó ember magánviszonylatainak 
érdekkörén. A sértődöttek erre így válaszol
nak : más kérdés, hogy erkölcsi alapot találhat-e 
annak egyszerű legázolására, ahogy némely 
fák kidöntésekor óhatatlanul leverünk né
hány cserepet egy szomszédos háztetőről. 
A mai író, ha nagyon el van ragadtatva müvé
től és céljától, a lehető mértékben sem óva

toskodik, szinte nagysága tartozékának érzi, 
hogy minél több cserepet verjen le. A kulcs
szer (iség aggasztó közeledést tett a modellek 
neve és konkrét személyi körülményei felé. 
Az író néha már megelégszik annyival, hogy 
Takaró Jánosból „Kavaró Jánost” csinál, és 
regényében Igaz Annából „Gaz Anna” lesz. 
Ezzel eleget tett a realista átköltés követel
ményének. Vajon egészen addig kellett-e 
mennie?

— Meglehet — hangzik a válasz. Hiszen 
csak az író tudhatja, mit hogyan képes jól, 
vagy legalábbis tűrhetően megírni.

— És mit szól Igaz Anna, akit ismerősei 
ezentúl csak Gaz Annának hívnak majd egész 
életében, akár egyetértenek perojatív ábrá
zolásával, akár nem? Nem esett rágalmazás, 
az alak át van költve, az író kisiklik a tör
vényszakasz szövevényéből, de modellje nem 
menekülhet.

Az ellenvélemény jó lépést talál.
— No, csak ne sajnálgassuk annyira azokat 

a modelleket! Akiről egy író ír, az érdekes, 
vagy legalábbis azzá válik az író közbejötté 
révén. A senkiből valakivé vált. Figyeljétek 
csak az arcát. Hiszen azért mondja, hogy meg
sértődött a lelkem, mert már fél, hogy elfe
lejtjük, kiről is mintázták Gaz Annát. Hiszen 
úgy retteg manapság mindenki az elszürkülés- 
től és eljelentéktelenedéstől, hogy akármilyen 
torzonborz figura lesz belőle, szívesebben 
vállalja, mint ha nem szerepeltetik.

Az eszköz megszenteltetett. Akit tollal 
támadtak, csakis tollal támadjon vissza; 
úgy dicsőség az is, ha toll által vész el. Aki 
ilyen fegyver forgatására képtelen, a múló 
idővel gyógyíttassa sebeit, mert bármit tenne 
is azon kívül, nem segít rajta semmi.

Nemrég egy állami gondozott lány állt a 
bíróság előtt. A vádbeli cselekményt nyugodt, 
tárgyilagos önkritikával bevallotta és meg
bánta. Úgy érzi túljutott rajta, és másféle 
emberré képes alakulni. Mikor törvényes 
képviselője azt hozta fel védelmére, hogy nem
rég egy dokumentumfilmben szerepeltették, 
melynek forgalombahozatalát az Ifjúságvédő 
Intézet ellenezte, de felsőbb szervek jóvá
hagyása folytán mégis megtörtént — a vádlott 
lányon erőt vett az indulat, teste reszketett, 
és könnyes szemmel hajtogatta, hogy a filmet 
végül mégiscsak levették a műsorról, mindössze 
néhány hónapig vetítették a nyilvánosság 
előtt. Töredezett mondatokból és a lány, 
pszichológusok által szétcibált iratanyagának 
roncsaiból (valamennyien írni akarnak róla) 
derült ki végül is, hogy mi történhetett. Amikor
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a rendezőnő felkérte, hogy a film számára 
nyújtson dokumentumot erkölcsi botlásainak 
útvonaláról, tetszett neki a gondolat, már csak 
azért is, mert pénzt is kínáltak. A szülők is 
hozzájárultak a tervhez — lányuk „filmen 
szerepel” . Az Ifjúságvédő Intézet vezetőjének 
tiltakozása ellen az volt a döntő érv, hogy a 
film — amint ő is elismerte — értékes, kitűnő 
munka, és feltétlenül erkölcsjavító hatása 
lehet. (Tehát többet nyerünk a vámon annál, 
ami a réven elveszíthető; mintha már itt is 
ez a gondolat bukkanna fel.) A film valóban 
javító tendenciájú alkotás lett, — csak éppen 
nem a lányra nézve, aki benne szerepelt. 
Amikor viszontlátta magát a vászonról, a 
körötte ülő közönség közepette, már meg
hökkent, s nagyon rossz érzésekkel nézte és 
hallgatta a saját előadását, később — mint a 
tárgyalás tanúinak vallomásából kiderült — a 
filmről ismerték fel egyesek az utcán, ő pedig 
tovább tanulta a saját, egyszer már rosszul 
kezdett szerepét, — melytől egyre kevésbé 
szabadulhatott. Az ügyésznő üzent a film 
rendezőjének, hogy jöjjön el a tárgyalásra, 
de mivel a film elkészült már, sőt azóta le is 
vették, nem tudta, mi keresnivalója lenne a 
jogászi procedúrán. — A 40-es években egyik 
filmszínésznőnket tekintették az „ország nagy 
rimájának” , mert olyan szerepkörben játszott, 
s a ráirányult Jupiter-lámpák bűvkörében nőtt 
meg — különösebb szépség nélküli — szemé
lyének ez irányú érdekessége. Fantáziadús 
agyakban most már a dokumentumfilm kis
lánya kezdi elfoglalni a disszidált művésznő 
megürült helyét, ezért követik egyesek, s lici
tálnak a bizonytalan kínálat ellenértékére. 
Csak a bíróság és az ifjúságvédelem segítségével 
sikerülhet kiszabadulnia az elébe vetített sze
repkörből. De a csábítókon kívül ezután 
újabb veszély leselkedik rá. Az írók — szépiro
dalmi és szakírók — művészi és tudományos 
céljaik erkölcsi fegyverzetében fenik tollúkat 
erre a már törvényesen felfedezett, dokumentált 
ínyencfalatra.

Ezen a ponton alacsonyodik le korunk 
tényírója, a „bombahírre” éhes riporter 
szenzációhajhász színvonalára. Ő nagyobb 
erők birtokosa, tehát olyan remekművet 
készül írni, amely mindenért fizet. Ha alkotása 
történetesen az ekkora remekművé válás felé 
tartó út közepefelé akad el (többnyire ez tör
ténik), úgy is jelentős mű lehet, ám a kulcsalak 
életére végzetes kihatással lehet.

Ha egy író szerelmi vetélytársa, szerencsét
lenségére, zenész vagy festő: jaj neki. A festő, 
ha „visszafest” is az írónak, úgy totyog ilyen

harctereken, mint Baudelaire albatrosza, s a 
konkrét célra törő szavakkal szemben tehe
tetlen. Ezt az író az érdekeset és mind konk
retebb valóságot olvasni kívánó társadalom 
védőpajzsai közt használja ki (Kolozsvári- 
Grandpierre Emil: „A leszámolás”). A sze
relmi csatatéren alulmaradt író manapság 
eltér Cyrano hagyományától, és tehetségét 
néha bosszúeszközül használja, vagy legalábbis 
arra, hogy általa mutassa meg: „én is tudok 
valamit” . Azok figyeljenek rá, akikre gondol; 
az irányzékot feléjük igazítja. Ki hinné el, 
hogy vérbeli író csak olyan témában bízik, 
mely rikácsolóan undorító voltával köti 
magára valameddig az olvasó szemét?!

Benedek István „Aranyketrec”-e sejtelmes 
személy leírásaival, kezdőbetűivel és enyhén 
jóakaratú névváltozásaival ítélkezik — ha 
nem is, mint Ibsen ajánlotta „önmaga felett”, 
hanem mint Szabó Dezső tette, másoknak 
osztva döféseket. Manapság sokan és sokfelől 
ítélik el Szabó Dezsőt, kirekesztve klasszi
kusaink sorából ítéletükkel, íme ugyanakkor 
az író leginkább vitatható értékű vonása — 
mellyel a maga korában, szerencsére még 
egyedül állt — most iskolát teremt.

Elég vita folyt már arról, hogy Déry 
Tibor naplója, konkrét utalásaival közönség 
elé való-e, s alkalmas-e arra, hogy az író 
tekintélyét növelje. Annyi bizonyos, az írót 
nem érinti társasági beszélgetések „feszítsd 
meg-e” . Hiszen ilyenformán még többen ol
vassák, mindenki — így ő is — a maga terü
letén viszi vásárra a bőrét.

„Gyere velem, fogd meg az én kaszanyelem!”
— mondja egyaránt a bányász, orvos, katona 
és labdarúgó. Sorukban áll az író is, de munka
darabja ilyenformán — mint orvosé és bíróé
— az élő ember. Ha orvos vág érzéstelenítés 
nélkül eleven húsba, a páciens felkiált. íróval 
szemben némaságra kárhoztatott: óvatosan 
bánjunk a késsel!

Neves kabarészerző, ki rögtönzött beszél
getések „dokumentálóhumorával” szórakoz
tatja publikumát, egyik csillagászt igyekezett 
rávenni, hogy a „repülő csészealjak”-ról 
nyilatkozzék színpadán. A csillagászt, külö
nös megjelenésével, mai kollégái közül kirívó s 
efféle — Jules Verne által gyakran ábrázolt, 
szórakozott és kissé félszeg tudóstípusának 
látta, kinek tanáros, egyben korszerűtlenül 
udvarias beszédstílusa mulattató kontrasztba 
kerülhetett volna a komikus témakörrel. 
A meginvitált csillagász nem értette, miért kel
lene kabarészínház közönsége előtt arról beszél
nie, amivel nem volt találkozása, s aligha tar
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tozik az asztronómia érdekkörébe. Kollé
gáitól tudta meg aztán, hogy az író alighanem 
csak „ékelődni” akart vele . . .

Az ún. tény- vagy szociologikus irodalom 
tehát manapság minduntalan gyanúba keve
redhet, mikor Kovács Pétert és Horváth 
Margitot már személyazonossági igazolványa 
számával szerepelteti: a siker látszólag nö
vekszik ettől, hiszen a közönség annak is 
örül, hogy ezek a számok nem azonosak az 
övéivel, de az esztétikai élménybe vegyülő 
kaján nevetés nehezíti útját, mely az író ön
maga feletti ítélőszékéhez vezet. Az irodalom 
tehát erre a sikertöbbletre fizet rá. Nagy kár 
lenne, ha az irodalom ilyenformán indított 
kínos beszélgetések útjának szellemiségét kö
vetné tovább, csupán azért, mert mostanában 
fölöttébb divatosak. Ha különben értékes 
alkotások juttatták a közönséget esztétikum 
területén kívül eső gyönyörűséghez is, szerző
jük eddigelé sokkal jobban mérlegelte, mit 
kockáztat s miért, mint a magyar irodalom 
és film teszi manapság. Akik az irodalom ellen 
vádat emelnek, mikor ezt a jó hagyományt 
veszni engedi, akaratlanul is éppen az inkrimi
nált hangot veszik át, és ők is eltévednek. „Az 
író, míg a riportanyagot tanulmányozta, beset
tenkedett emberek szívébe, aztán negatív 
vonásaik hangsúlyával jelenítette őket meg” —

hangzik a sértettek panasza. — Hogy ez illen
dő-e vagy sem, a besettenkedett író s az őt 
szívébe zárt egyének magánügye, legfeljebb 
koronként változó illemtani kérdés lehet, de 
hogy erkölcsileg miképpen ítélhető meg — 
jól tudják ezt az írók —, erre csak a mű, 
esetleg a teljes életmű értéke válaszol. A mai 
magyar író veszélyben forog, mert nem mindig 
látja jól, mekkora súlyok kerülnek a mérleg
serpenyőkbe. Maga az irodalom, a nyomtatott 
betű őrizetlen tekintélye s a mérlegre kerülő, 
„vásárra vitt bőr” elég súlytöbbletnek tűnik 
előtte, és egy darabig észre sem veszi, ha ezekkel 
netán még kiegyenlített állást sem sikerült 
teremtenie. A kajánkodó közönség hahotája 
hamar elhalkul, nem sokáig emlékszik rá, 
hogy jól mulatott, mert ha még csak sejtés 
formájában is, de érzi már, hogy két oldalról 
erősen megvámolták. Végül is ez a kulcsszerű
ség nemcsak izgalmas rejtvényt kínál, de a 
titkos beavatottság, az intimitásokba kontár
kodás, a „kulcslukon kukucskálás” ízléstelen
ségébe is megfüröszti az olvasót. S ennek 
immoralitását — ha akarja, ha nem — előbb- 
utóbb érezni kénytelen.

Jupiter sok mindent megengedhet magának 
— mint ahogy az író is szabadon válogathat 
témái között —, de előbb alaposan önvizsgá
latot kell tartania: valóban Jupiter-e?

S A L A M O N  PÁL

Szüm pozion  a szüm pozionról*
— Kritikai ácsorgás —

Résztvevők: Csabai. . .  — díjas, Domonkos — helyettesítő, Fekete — bedolgozó, Sándor 
— szabadúszó, meghívott szakértő: A pártatlan, ám kíméletlen Kritikai Szellem. 

Sándor: (a tétován álldogáló Feketére mutat) Nem elég, hogy szüntelenül koordinált,
leckéztetett bennünket. . .

Domonkos: . . .  hogy tizenhárom kemény ácsorgás közepette a mérleg nyelve volt . . .

* Fekete Sándor: Folyosói szümpozion (Magvető, 1970)
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Sándor:

Fekete : 

Sándor :

Csabai . 
SÁNDOR :

Csabai :

D omonkos:
Csabai:

Sándor:
Csabai:

Sándor: 
Csabai :

Sándor:

Domonkos:

Sándor: 
Csabai:

. . . hogy felelőtlen apaként erre a . . .  — na mindegy milyen — világra vétkezett 
bennünket — megkérdezésünk nélkül. Most megint itt van. Nem akarod talán a 
könyved ügyében összehívott kritikai ácsorgást is koordinálni?
(elpirul. Alig hallhatóan) Non camarade, non monsieurs (kezét tördelve hátrál) 
Mon dieu . . . Mon dieu . . .
Azért maradj a közelben. Legjobb, ha odamégy a beugróba a fűtőtest mellé. Bá
mulj ki szépen az udvarra. De ne hallgatózz!
(Fekete kijelölt helyére ballag, és a fűtőtestre térdel. Ám a gonosz világ nem tudja, 
hogy Fekete nem büntethető a kietlen udvar látványával, mert lelki szemei nyomban 
felfedezik a falak közé zárt térségen átiramló sebes folyócskát. A folyócskát, amely 
életvidám pisztrángoktól hemzseg.)
(Csabai rohan be, levegő után kapkod.)
Képzeljétek, két és félórát késett a hejöcsabai expressz! Ez közlekedés?
Pardon! Tanár úr! Szocialista vonat nem késik, legfeljebb kivételes esetben eltér a 
tervezett menetidőtől. Ezt mint hűséges tanítványod jegyzem meg, és ámuldozok, 
hogy Hejőcsabán erről megfeledkeztél.
(legyint) Fél órám van a személy indulásáig. Nem hagyom magam provokálni. 
Rövid leszek, pontokban fogalmazok. Ad egy: elolvastam Fekete könyvét, és fel 
vagyok háborodva!
Mert nem te írtad.
Fel vagyok háborodva, és tiltakozom! Ezúttal emlékeztetek óvásomra, amelyet 
idejében tettem. Idézem magam: komoly tárgyakról, komoly emberek csak komo
lyan beszélhetnek.
Komolyan ?
És én itt nem csupán a méltatlan kifejezésekre utalok, mint écesz, pali, oltári, 
Maxi, satöbbi, hanem a könyvnek cinizmusba hajló frivol szellemiségére. Fájdal
masan szembeszökő ez olyan esetben, amikor szocializmust építő országunk és 
személyes sorsunk néhány alapkérdését érintettük. Eközben hogy hangozhatnak 
el ilyen kitételek: „Őszinte véleménycserét folytattak a felek, a forradalom felfalt 
gyermekei felett.” Itt se a kifejezést, hanem a látásmódot. . .
Na jó . . . Ennyit az ad egyhez. Lássuk az ad kettőt.
Másodszor, vagyis ad kettő: Fekete az én szektás, dogmatikus, álforradalmi- 
karrierista személyemet sajnálatos módon egyszerűsítette. Holott mint legilleté
kesebb, állíthatom, hogy ennél a Csabainál a valóságban . . . hajaj ! . . .  Lehet, 
hogy ötvenben ilyen voltam. De hetvenben?! Az igaz, hogy ma sincs számomra 
tanulság . . . Gyűlölök minden változást, azt hiszem, még a tél tavaszba fordulását 
is, mert egy ilyen változás lavinát indíthat meg a természetben! De közben frazeoló
giám, sőt magatartásom is árnyaltabb, s ezért veszedelmesebb lett. Nem olyan egy
szerű engem kiebrudalni bárhonnan is, mint ahogy Fekete teszi velem a Tizenhar
madik ácsorgásban. Egyszóval, és hála istennek,már úgy értem,hála az én istenem
nek, nem vagyok én olyan komplett hülye, mint amilyet Fekete csinált belőlem. 
Csabaikám, a hülyét pontozd ki, tekintve, hogy az Akadémia kiadásában jelenünk 
meg. Különben érdekes, hogy Fekete éppen az egyetlen vaskosan negatív szereplővel 
marad alul, pedig manapság egy negatív hőst még a. . . .  is meg tud írni.
Nem vetted észre, hogy Fekete sok egyebet is éppen fordítva csinál, mint a soros 
divat követelné ? (Elérzékenyülten megsimogatja Csabai fejpt) Na jó, jó, nem is 
vagy te azért olyan hülye (tapintatosan egy zacskóba fogja fel a Csabai fejéből 
egyre bővebben hulló fűrészport, amely Csabai háta mögött már egész kis kupaccá 
nőtt. Félre) Most értem meg, hogy fában szegény ország létünkre hogyan lehetünk 
fűrészporral mégis olyan jól ellátottak.
Ad három van?
Van. Fekete, mint egykori zsurnaliszta, tudhatná, hogy nem a kéziratok megírása, 
hanem azok ellenőrzése, lektorálása és adjusztálgatása a lényeges. Közben kapja 
meg a kézirat a zamatát, így kerül bele a sav, a bors és az elvi szilárdság. Márpedig 
Fekete a könyv kéziratát nekem nem mutatta (szavai itt elakadnak, élettelenül 
mered maga elé. Fejéből karvastágságnyi sugárban ömlik a por alakú faipari termék).
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Domonkos :

Csabai :

Sándor : 
Domonkos :

Sándor: 
Domonkos : 
Sándor: 
Domonkos:

Sándor: 
Domonkos: 
Sándor :

Domonkos:
Sándor:

Domonkos :

Domonkos:
Fekete:

Sándor:
Fekete:
Sándor:

K. Sz.:

Sándor:

Csabai: 
Sándor : 
D omonkos:

Csabai:
Sándor:
Csabai:

(Csabaira sandít) Itt már ,,ad négy” nem lesz. Akkor azt szeretném elmondani, 
hogy Fekete könyvében engem éppen a játékosság ragadott meg. A játék és az 
ötlet Feketénél nem csupán forma. Ravasz módon összefügg a tartalommal is. 
Szerzőnk ugyanis . . .
(váratlanul feléled, s ordítani kezd) Az egészet egy szellemi zsibvásár hangulata 
lengi körül!
Na nézd csak . . . milyen eleven és harcias a mi beteg emberünk?!
Szerzőnk ugyanis tudja, hogy gondolatai fennköltek és mélyrehatóak (ennek én 
vagyok a megmondhatója, mennyire tudja, mert néha akaratom ellenére elérzé- 
kenyülök és patetikussá válók). Miközben ismeri a saját indulatait és hevületeit, 
ismeri a korszak közéleti-művészeti stílusparancsait is. És valóban, aki ezerkilenc- 
százhetvenben nem tudja elhallgatni ilyen gondolatait: „Az én eszményem Petőfi 
apostola, aki megismeri a kétkedést és a kétségbeesést, de össze nem törik” — annak 
nem árt kissé vigyázni, nehogy kiröhögjék. Fekete vigyáz is, érzéseivel, értelmes 
ifjúságának és reményeinek töretlen, pontosabban törhetetlen képeivel, amelyek 
dacolnak minden általános és személyes tapasztalatával — hetyke irónia mögé 
bujkál.
Hát ez szép volt. Ahogy tőled megszoktuk.
Igaz vagy nem?
(vállat von) Talán igaz.
Csabai ellenvetéséről eszembe jut, hogy a magyar közgondolkodás milyen komoly, 
sőt komor. A szellem játékait mi mindig frivolnak érezzük. Elfelejtve, hogy mo
solyogni is több okból lehet. Például félelemből és szomorúságból is. Fene nagy 
komolyságunk gyakran tartalmi komolytalanságot leplez. Karinthy Frigyesről, 
aki nem átallott utazásra indulni saját koponyája körül, elismerjük ugyan, hogy író, 
még azt is, hogy magyar . . . de . . .
A virtiglisége körül azért. . .
Bizony . . .  A virtiglisége körül azért valami hibádzik . . .
Na de legalább nem mondjuk ki. Mert az elhallgatásban van némi gyakorlatunk, 
sőt, újabb készleteket gyűjtünk . . . Ámde félre helyenként egysíkú cinizmusommal, 
ez a Fekete alapos és felelős gondolkodáson érhető tetten. Néha már az az érzésem, 
hogy . . .
Miért hallgattál el?
Szóval néha már arra gondolok, hogy ez a Fekete sok órát, napot és éjszakát 
tölthetett magányos tépelődéssel. Nem tudod véletlenül . . .?
Nem tudom, de hívjuk ide. Fekete, gyere csak!
(Fekete jön bicegve. Úgy látszik, a fűtőtesten térdepelve elzsibbadt a lába.)
Nem voltál te hosszabb ideig beteg?
De. Négy és fél évig feküdtem az Állami Stomatológiai Intézetben, fogzománc- 
repedéssel.
Négy és fél évig feküdtél?
Néha felültem.
Na jó, menj vissza a helyedre.
(A magasból a Kritikai Szellem szava hallatszik)
Elég a szóból, tessék kritikai határozatot hozni!
(Domonkos és Sándor megilletődve tekintenek a magasba. Azután kétségbeesett 
pillantásuk az élettelenül ácsorgó Csabaira esik)
Sebaj! (a keze ügyébe eső lapáttal kezdi visszahányni a fürészport Csabai fejébe) 
Na még egy lapáttal! Na még eggyel!
(éledezni kezd) Nem késem le?
Amit te akarsz elérni, arról nem késel le.
Gyorsan határozatot kell hozni Feketéről, sietni kell Csabaikám, mert lehet, hogy 
megint elkap a gyengeség.
(friss, energikus) Lassabban a testtel!
Most a szellemről lenne szó.
Azzal kell csak igazán vigyázni! A progresszív folyamatokat ugyanis nem szabad
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K. Sz.:

elsietni! Meg kell várjuk a Magyar Tudományos Akadémia és az írószövetség 
közgyűlésének elvi állásfoglalását.
Elég! Pipogya népség! Időnk lejár, akkor majd én! Halljátok szavam! A könyv 
műfajával kapcsolatban zavarban vagyunk, de e zavarunkat vidáman leküzdve 
kijelentjük . . .

SÁNDOR : (félénken a magasba) Tessék mondani, mit jelent a többes szám? Egész Kritikai 
Különítmény nevében tetszik szólani?

K. Sz.: (zavart krákogás) Na jó. Szóval kijelentem, Fekete Sándor Folyosói szümpozionja

Sándor:
jó könyv, tehetséges ember munkája.
Pardon! Illetve, oppardon! Ez egy kijelentés. És bár a magasból jön, de azért indok
lás nélkül csak akkor hisszük, ha pallossal tetszene biztatni. (Bátor szavai után

K. Sz. :
behúzza a nyakát)
Rendben van. íme az indoklás: az említett könyv jó, mert szembeszegülő. Jó, 
m ert. .  .

Sándor :
K. Sz.:

(boldogan) Mert szembeszegülő?
Igen. De a könyv, mert igazán jó, és a szerző tehetséges, erejét nem napi politikai 
közlésekre fecsérli. Az ilyesmi láthatóan nem is érdekli. Tehetséges író, mint Fekete 
is, az idő és a jelenségek mélyen rejtőző torzulással szegül szembe. Fekete 
például elsősorban a kor kiábrándulásparancsának üzen hadat. Kimutatva, hogy az 
ember vagy véget vet az életének, vagy ha él, cselekednie kell, különben ő jár rosz- 
szul . . .  A könyv mélyebben rejlő értéke, hogy Fekete Sándor a kiábrándulástól és 
hiábavalóságtól való szüntelen kísértés közepette küzd az ember végső kétségbeesése 
ellen. És ez az igazi, mert nem nagy teljesítmény egy boldog méhecskétől, ha az 
élet szépségéről zümmög. Fekete könyvén végigvonul a gondolat és magatartás divat- 
terrorjaival szembeni viszolygás. Szerzőnk, úgy látszik, büszkébb, semhogy örömmel 
hajtson fejet a tudományos nagyképűség, a szakmai fontoskodás, a búbánatos 
hangulatokkal nyakon öntött irodalmi semmitmondás előtt.
Ha több időm lenne, részletesen beszélnék Fekete Meghívott Szakértőjéről: 
Niccolo Machiavelliről. Lényegesnek és messzire vezetőnek tartom azt, hogy szer
zőnk miért éppen őt választotta szakértőül. Szerzőnk veszi a bátorságot, 
hogy előbb kiszabadítsa a félévezrede halott mestert a köréje font félreértések és 
rágalmak hálójából, hogy azután segítségül hívhassa. Segítségül annak érzékelteté
sére — amit szerzőnk úgy látszik, jól tud és érez —, hogy mindazok számára, akik 
az élet — korok által meghatározott — pozitív szereplőiként akarnak tevékeny
kedni, nem is olyan egyszerű a játék. Az ilyen embereknek gyakran a kialakult 
sémák mércéjével mérve kétes szerepekre is vállalkozniok kell. És hogy e nehéz 
vállalatokban, ha kétségek és megtorpanások közepette is, végig talpon marad
janak — az élet szövevényének szinte ördöngős ismerői kell legyenek. E tudás 
adhat csak erőt . . . Szerzőnk, kitűnő érzékkel . ..
(Domonkos ugrálni kezd örömében.)
Csend. Mondtam, amit mondtam, de azért éppen te ne ugrálj, Domonkos, hanem 
máskor legyél rövidebb, feleslegesen ne foglalj össze, és ne legyél patetikus. Még 
akkor se szerelmesedj a gondolataidba, ha azok valóban érdekesek és szépek . . .  
Vagy ha mégis, mert (dúdolni kezd)
„A szerelmet megtiltani nem lehet”,
akkor úgy csináld, hogy más ne vegye észre. Most pedig vége az ácsorgásnak! 
Elvtársak! Barátaim! Jó Urak! A Konszolidáció Hálósipkásai! Menjetek, menjen
mindenki, tegye a dolgát!

Széles, nagyon széles tömegek vonulnak a keskeny folyosón, koszorúkat helyeznek el egy már
ványtábla alá. Egy márványtábla alá, amelyen arany betűkkel e szöveg olvasható:

, ,E  HELYEN Á CSÖRGÖTT FEKETE SÁNDOR BEDOLGOZÓ IR. T. VEZETÉSÉVEL A SzÜ M P. 
A HÁLADATOS UTÓKOR NEVÉBEN A FEKETE SÁNDOR TÁRSASÁG.”

A széles tömegek kezében egy-egy, a Magvető gondozásában megjelent Folyosói Szümpozion.
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Baranyiról pro é s  kontra*
A művész mindig a maga világáról ír. Akár 
történelmi regényt, akár szerelmes verset, akár 
társadalmi drámát ad közre, csak olyan élmé
nyeket tud megrajzolni, melyeket maga megélt, 
akár fizikai, akár pszichikai valójában. Ehhez 
kellenek a képek, a hasonlatok, helyzetek és 
szerepek, melyekbe kivetítheti magát. Hogy 
pontosabban, hogy érzékletesebben kifejezze 
azt a megismételhetetlent, aminek részese volt. 
Érzékletessé tenni — ez minden művészi alko
tásnak elengedhetetlen követelménye — oly
annyira, hogy már szinte önálló életet él. 
Mozogni kezdenek képek, jelenségek, helyzetek 
és figurák, létrejönnek műalkotások, melyek 
azonban csak olyanok, mintha művek lenné
nek. Mert ha megkaparjuk, a kongó élmény- 
telenség feketedik a szép zománc alatt.

Ilyen zománcozott verseskötet Baranyi 
Ferenc új könyve, a Túl az éjszakán. Maga is 
tudja, hogy nincsenek új élményei. Már a 
kötet legelső versében leszögezi: „Csak amit 
dalolt már, azt dalolja (fegyelmezetlenebb 
hangján a szívem). S ez nem is volna baj. 
Petőfi egész életművében a szabadságról és 
szerelemről dalolt. Mégis — részletezni is kár — 
mennyi árnyalat a gondolatokban, mennyi 
különbség a megformálásban! De Baranyi 
élményei az első kötetéhez képest nemhogy 
elmélyültek, kiszínesedtek, gazdagodtak volna, 
hanem ellenkezőleg: felhígultak, kifakultak, 
emlékük is foszladozóban.

A falusi táj, szerelem, a szocializmus ügye 
mellett vállalt elkötelezettség élményeiből 
szőtte, nemzedékét messze felülmúló techniká
val — első verseit. De ha meg is döccent olykor 
a ritmus, ha kisiklott is egy-egy asszociáció, 
a frisseség, amivel a dolgokra rányitotta a 
szemét, a dac, amivel eltökélte magát az igaz
nak tartott dolgok kimondására, a felháboro
dás őszintesége, amivel a nemtelennek ítélt 
dolgokat kikiabálta — átsegítette minden 
technikai buktatón. Hitele volt — mert őszinte 
volt. Aztán megtanult verset írni. Megtanulta, 
hogyan kell finoman kiemelni az enjambement- 
nal vagy a ritmusváltással. Megtanulta, hogy 
mennyire kelendőek a lázadó hangú, kisebb 
kifogásokat tükröző versek végén a hitvalló 
strófák. Hogy magasabb árfolyama van annak 
a költőnek, aki a magános harcos pózában 
mutatja magát, s az egész világgal szembe
szegülve bátran és harcosan ki meri mondani

azt az eddig senkitől észre nem vett igazságot, 
hogy érdemes hinni a szocializmusban. Sőt 
megtanulni azt is, hogy a hitvallás hiteléül 
miként lehet felvonultatni a falusi gyerekkor, 
az önmagukra maradt szülők képeit, s mindez 
milyen szépen motiválható az elhagyott feleség 
önkritikára valló ábrázolásával.

Megtanulta a fogásokat, kitanulta a mester
séget, s közben elvesztette azt a valamit — fen
tebb őszinteségnek neveztük —, amiért a mes
terséget megtanulni érdemes. Ezért lesz a míves 
tercinákban előadott Dante gyónása ciklusból 
csak szerepjátszás, felpuffasztott én-látással, 
és egyáltalán semmi a nagy firenzei indulatából. 
A Túl az éjszakán sorozat verseiből az önbecé- 
zés marad meg, amivel gyermek, szülő, szerető 
és feleség, ellenségek és barátok szemüvegén át 
úgy mutatja be önmagát, mint magasban 
köröző sólymot, miközben a többiek eltenye- 
relve pislognak fölfelé. A Tudósítások a földről 
címen közreadott csoportozat pedig bebizo
nyítja, hogy mennyi helyen járt költőnk. S bár 
a szenvedély itt is kitaposott úton jár, mégis 
kivétel a Hó-álmaim ciklus, mert a szituáció 
megírva nem túl gyakori. S kivétel a Harmad
nap hajnalán is — minthogy segít bennünket 
a költői üresség leleplezésében. Csak egy versét 
elemezzük, a Hozzájuk kéne menni címüt. 
Baranyi itt felidézi azokat az estéket, amikor 
falusi rokonsága körében kellemes órákat 
töltött. Hozzájuk kéne menni, ahelyett, hogy 
álbarátok, kis sikerek között tölti napjait. De 
miért nem teszi — merül fel a kérdés, annál is 
több joggal, mert a költőpálya kezdetén 
Baranyi önmagát is keményen vallatóra fogta. 
Most azonban nem láthatjuk nyomát annak, 
hogy költőnk továbbgondolná a maga nosz
talgiáját. Így hasonlatossá válik a századvég 
szecessziós költőihez, akik a munkásokat 
mint „őstisztákat” s a fizikai munkát dicsőítet
ték, de a nem dolgozók pózában szenvelegve. 
Hogy Baranyi máshol elhangzó hasonlatával 
éljünk, olyan ez, mint „pille nők körében / 
magát fölös kellemmel kellető hím” ajánl- 
kozása.

Az élmény és őszinte indulat elvesztéséből 
következik az is, hogy verseinek javarésze 
túlírt, agyondíszitett vagy magyarázott, funk- 
ciótlanul önismétlő. Kis indulatokhoz nagy 
szavakat keres, nagyobb ügyekhez túl sokat 
beszél. így a szavak egymásra licitáló halma*

* Baranyi Ferenc: Túl az éjszakán (Magvető, 1970)
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zából szökken fel a versvég optimizmusa, 
s következik be a hatásos befejező csattanás, 
vagy pukkanás, már attól függően, milyen 
töltettel lőtt a célba. (Mert kétségünk nem lehet, 
Baranyi mindig célba talál.)

Nem érdemelne ennyi szót egy átlagosan 
gyenge kötet, ha az nem jelentene többet 
egyedi esetnél. De Baranyihoz hasonlóan 
költők sora indul ígéretes tehetséggel, immáron 
egy évtizede. Igaz, nem mindjárt írnak kifogás
talan verset: helyenként borzasak, rendetle
nek, felelőtlenek, nem lehet azonnal az Iroda
lomba engedni őket. Mégis tehetségesek, el
kötelezettség, igazság-akarás, primer indulatok 
jellemzik őket, még akkor is rokonszenvet 
táplálva, ha helyenként ellenzékieskedők. De 
néhány év alatt ezek a tehetséges emberek 
megtanulják a költőmesterséget. Többé nem 
borzasak, csak annyira, amennyire a költő- 
garabonciásság megkívánja. Narodnyik szóla
mokat hangoztatnak ugyan, de buzgalommal 
ráspolyozzák körmüket és verseiket. Belátják, 
hogy nem lehet egyszerűen kimondani azt, 
amit rossznak látnak, hanem „de”, azonban 
és „mindazonáltalokkal” körül kell azt járni. 
Vagy még inkább: olyan problémákat találnak 
melyeket mások már felvetettek s meg is oldot
tak. Hiszen — hogy Baranyit idézzük — meg 
lehet érteni őket „költőnek körülmény is 
parancsol” . S így, miközben az a látszat, 
hogy felelősségérzetük megnövekedett, lénye
gében adják fel azt a felelősségvállalást, mely 
első megszólalásukkor is, minden ügyefogyott- 
ság ellenére — rokonszenvet támasztott.

Ez történik a fiatalok nagy részével, ez 
Kossuth-díjon innen és túl. Ellepi a verses
köteteket az anzikszkártyák özöne: itt meg 
itt jártam, jönnek a tájversek, az illedelmes 
szerelmi dalok, s a közéleti versek végén indo
kolatlanul a hitvallás, mely akkora lelkendezés- 
sel kavarodik elő, hogy a felvert porban nem 
is látszik az indulat alapja. Itt nem azt kérdő
jelezzük meg, hogy a költő hisz-e általában, 
s nem is azt, hogy a szocializmusban hisz-e, 
hanem azt a motiváltságot, hogy megmutatná: 
miért itt, most tartja szükségesnek ezt kimon
dani. Baranyi közéleti verseiben szinte kiáltó 
a hiány. Emlékeztet arra a szerelmesre, aki 
az életét ígéri, de az égzengéstől elszalad. 
Valamennyi versében azt ismétli, hogy szülőt, 
barátokat, asszonyt, gyereket elhagyott, mert 
szárnyalni akar. Majd, hogy hisz a szocializ
musban. De röptét egyetlen felívelés sem iga
zolja, hitét nem látjuk problémaérzékenység
ben, képalkotásában, életszemléletben.

Túl az éjszakán — hirdeti a könyv címe.

Vagyis reggeli fényben, amikor a dolgok éles 
megvilágításba kerülnek, tiszta a levegő, pon
tosan lehet tájékozódni. Csakhogy a reggelek 
tisztaságát, tájékozódó nyugalmát gyakran 
átvirrasztott éjszakákkal szerezzük meg. Eze
ket a tisztázó virrasztásokat érezte, ismerte, 
megírta régebben Baranyi. Most már csak a 
hangoskodásokra emlékszik belőlük, s nem a 
számvetés gyötrelmére. Az egyéni fedezet 
hiányában versei szériadarabokká lettek, 
s ezért nem is lehet csodálni, hogy a Magvető 
Kiadó mindjárt húszezer példányt legyártott 
belőlük.

Berkes Erzsébet

Fogadatlan prókátornak szegődni — kivált
képp kritikusként — ritkán érdemes, de ez
úttal talán mégis, hiszen az immár négykötetes 
Baranyi Ferenc költészete élesen megkülön
böztethető jelenség mai irodalmunkban. És ez a 
félreismerhetetlenség rögvest értékmérő is!

Baranyi Ferenc a hatvanas évek legelején 
a kötelékrepülés előnye nélkül a Tüztánc utó
védjeként lépett pályára. Olyan szerepet, ponto
sabban magatartást vállalt magáénak, amely 
— ezt sietve tegyük hozzá — alkatának, menta
litásának teljesen megfelelő volt, és egyúttal 
a világháborúban kisgyermekkorát vesztett 
nemzedékénél igényként is jelentkezett. Mint
egy szükségszerűség volt, és ma is az, hogy 
művészi formákban kifejezést nyerjen az 1956— 
57-ben életkoránál fogva még társadalmilag 
akcióképtelen fiatalság gondolatvilága, érzés
tudata, sajátos történelmi helyzete és felelőssége, 
a szocializmushoz való természetszerű viszonya. 
A fiatal költő már első kötetében egy generáció 
történelmi küldetését tudta megfogalmazni: 
„De nekünk győzni kötelesség” ( Villámok 
balladája 1962). Baranyi lírája tehát politizált, 
jó értelemben, serkentő-agitatív hatása később 
szintúgy tetten érhető (Hazatérés 1964), és a 
lenini szóhasználat szerint nemesen „költő
propagandista” volt legutóbb is (Az a merészség 
1966). Valljuk meg, manapság bizony nem 
„sikk” ez a költőmagatartás, ezért kell itt 
most visszaidézni, és mert a lírikus új verses
könyvében (Túl az éjszakán 1969) maga is 
hangsúlyozza: „ma is hiszem, mit akkor
mondtam én” (Prológus).

Jelen poézisünk jobbadán kétkedő, oppozí- 
ciós hangoltságában üde színfolt a ,,lanyha 
líra” biztos fedezékének Baranyi-féle elvetése 
és a ,,hajóra jutni légy merész dereglyén”-elv 
hirdetése (Számvetés), ami legfrissebb költé
szetében elsőre is mindenképp rokonszenves.



Harsányságtól megcsitultan, most is a közösség- 
indittatás (A ,,puszták népe” árnya), a soron
ként sodró közéletiség (Vers a költészetről) 
és patriotizmus (Levél), meg a mindenütt mag
vas politikai-etikai elem a méltán magával 
ragadó. A kommunista elkötelezettség ma is 
jelen van Baranyi költészetében, elmélyültebb 
átgondoltsággal és üjragyürközéssel. A lírikus 
időleges visszahúzódása — mint maga is remél
te — erőt növesztő csönd volt (Ne féltsetek). 
A félrevonulás azonban olykor hajlamos el
túlozni az egyéni sérelmek súlyát. A „ törpe 
gondok” többnyire „lényegtelen ütésein” boron
gástól óvnánk költőnket (Hozzájuk menni) !

De nézzünk szembe most már a Baranyi- 
líra egy általánosabb problémájával ! Könnyen 
kimondjuk mostanában valamire, hogy köz
hely. Persze akkor lesz az, ha egyszer frappán
san megfogalmazódik. A közmondás igazsága 
is így közhely. A magán- és közélet össze
hangolásának problémája is frázis már a köl
tészetben, míg nehézségeit az ember önmaga 
nem érzi át, vagy poétái erő el nem hiteti véle. 
Baranyi számvetései között ilyeténképp most 
az „otthonom az ország"-gondolat is a többivel 
egyetemben inkább frazírozás, értelmileg tago
lás, mintsem közhely (Család). A munkás-, 
parasztsorsban való újbóli megmerítkezés 
igénye (Hozzájuk menni), a nép szintjén- 
platformján elmélkedés (Harmadnap hajnalán) 
is valós szándék itt, és nem rekvizitum.

Igaz, Baranyinak kétségkívül több vers
ötlete, gondolata evidenciáé lményt revelál. 
Okfejtése a közgondolkodás mechanizmusát 
követi nyomon. Lírája nem emberfölötti akar 
lenni, nem redukál és nem is szublimál, nem 
éteri régiók ködfoszlányaiba kapaszkodik.

A szerelem után a reggeli ébredés csömörének 
emberi reakciója (Már reggel volt), az „ideg
mérte létezés” próbáin megmért szerelem 
(Könyörtelen vallomások), a ritkán találkozá
sok lopott boldogságai (Staccato), a katona
emlékek (Lövészeten), az utazások sok fényű 
impressziói (Tudósítások a Földről- ciklus) 
nemcsak a költő kiváltságai. De a lírikusi 
érzékenység lehetősége a közismert modern 
magánéleti pokoljárás — végre exhibicioniz
mus nélküli — sajátszerű megmutatása (Túl 
az éjszakán ciklus). Poétái alkalom megint 
csak a párizsi pillanatok parafrázisra csábítása 
(Szent Mihály útján), a világ gondjainak érzé
keny befogadása és villanásnyi feloldása 
(Dunáról fúj a szél). Költői invenció a történe
lemmel „összevérzett” táj meglátása (Völgy). 
Alkotói kiváltság: „elérni rejtett magát” (El
indulás). Katarzis-értékkel bírnak ezek, mint a 
rég tapasztalt érdemes kötetkomponálás és 
formai változatosság az esztétika élményével, 
meg a Dante-köpenybe burkolódzás és a ritka 
tercina-használat izgalmával (bár az endecasil- 
labo nem mindig tiszta, még katalektikus vál
tozata sem, és olykor másutt is el-elfárad a 
költői lelemény, lanyhul a lírikusi erő).

Baranyi Ferenc mostani kötete húszezer 
példányban látott napvilágot. Ritka szám ez 
egy harminc egynéhány esztendős költő verses
könyvénél. A kiadó kereskedelmi bizalma 
óhatatlanul minőségi fenntartást ébreszthet. 
De ha valaki ebbe a kötetbe ilyenformán 
besteller-ízt érez bele, csak annyiban van igaza, 
hogy ez a költészet ténylegesen egy közönség
igényt elégít ki, viszont — és ez a fő dolog — 
nem az irodalmi érték rovására.

Borbély Sándor

Kritika
Ö n vizsgá la t, tabuk nélkül

Jegyzetek Dobozy —Várkonyi Szemtől szembe c. filmjéről

Nem „ünnepi” film, tehát alkalmi, zászlódíszbe öltözött alkotás, hanem kísérlet egy 
eddig, ellentmondásaiban alig-alig megbolygatott problémacsomó elemzésére. A 
Szemtől szembe figurái és helyzetei mögül, szinte a brechti ábrázolási módszer köve
telményeinek értelmében bukkannak elő történelmünk konvencionálisán elintézett- 
nek hitt, valójában megoldatlan, át nem gondolt, következésképp meg sem értett
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kérdőjelei. Mit jelent emberi és társadalmi valóságában az ellenállás nemzeti-polgári 
bátortalansága és tétovaság szülte kísérleteinek füzére, hogyan élünk együtt meg nem 
emésztett múltunkkal, az önáltatás, a könnyed télejtés, a sokirányú átköltés, vala
mint az önvád vagy racionális önelemzés követelményei között hányódva? S végül: 
mi a természetrajza a fogalmilag ugyan sokszor megcáfolt, valójában olykor mégis
csak szerephez jutó történelmi jelenségnek, a kollektív felelőtlenségnek? Vúrkonyi 
Zoltán Dobozy Imre drámájából készült alkotása voltaképpen nem válaszokat keres, 
— megelégszik e kérdések exponálásával, vagy még inkább: jelzésével, a fájdalmas 
pontok kijelölésével, mintegy katalógusát adva azoknak az ellentmondásoknak, 
melyekről hosszú időn át úgy éreztük, nem illik beszélni, s melyek éppen ezzel a 
hallgatással deformálták nemzeti és politikai karakterünk alakulását. A film jelentő
ségét ez az úttörő vállalkozás adja: egy valamikor „tabu témának” kezelt probléma
köteg első szemlézése, és ellentmondásainak való „névsorolvasása” .

A  keretjáték és a dráma m ost sem fonódik egymásba, a mában élő figurák — taná
rok, pincérek, egy miniszterhelyettes — mai szellemi-etikai karaktere itt sem elem- 
ződik, legfeljebb villanásnyira tűnik fel ez a mai arcéi az akkori események mai fel
elevenítésének kínos gesztusában A dráma kapcsán is ez volt kifogásunk, s ezen a 
kettősségen a film sem igen segített. Kár is lenne itt számon kérni, ugyanis a film
közeg helyette valami újat nyújt, s ezért ennek a mába is utánunk nyúló múltnak 
hiányát valahogy jobban tudjuk elviselni. A filmképben ugyanis virtuális realitásában 
jelenik meg a múlt: a civil ruhás összegyűltek nemcsak jelzésszerűen — mint a szín
padon — , hanem valóságosan is átlépnek a katonaruhás történelmi drámába, s ezek
kel a hirtelen vágásokkal (ami a film formakonstrukciójának egyik alapeleme) 
éleződik a szembesítés technikája is. Pontosabban: jellegzetesebben rajzolódik ki az 
akkori zsákutcahelyzet és tehetetlenség, a szándék és valóság suta, egymást tompító 
hatása. S ebben az éles kontrasztban valami olyasmi is felvillan, ami a drámában 
még nem kapott ilyen keserűen kegyetlen történelmi megfogalmazást: ezek az embe
rek, abban a szituációban, húsz év után is, csupán részletekben tudnának „jobb” 
megoldást javasolni. Kiderül, hogy mindnyájan foglyai maradtak annak a helyzet
nek, annak a mulasztásnak — vagy bűnnek —, és ma is csak az akkori lehetőségek 
és képtelenségek fogalmaiban tudják önmagukat és lehetőségeiket felmérni. Jóllehet 
egyébként pontosan tudják, mit jelentett a felszabadulás, a szocializmus lehetőségé
nek beköszöntése-csak éppen az emlék és bűntudat börtönében élve, arra emlékezve, 
csupán saját tetteik felmentésén vagy részletjavításán tudnak gondolkozni. Ezért 
van olyan leleplező, történelmileg groteszk és keserű hatása ennek az emlékezésnek, 
melynek keretében végigjátsszák az akkori szituáció valamennyi alternatíváját. 
Bár a játék képbeli megoldása erőltetett, érződik rajta az apropó-keresés mester
kéltsége — a múltidéző gesztus tartalma mégis kézenfekvő : ezek az emberek azóta 
talán mindennap lejátszották ezt a jelenetsort, akár hivatalos felszólításra, önélet
rajzok irogatása közben, akár lelkiismeretükkel vitázva, akár életük döntő emlékének 
álomban is visszatérő parancsára. Ez a generáció ettől az élménytől nem tud sza
badulni, s tudatfejlődésükben valahogy itt meg is állt az idő, — akkor is, ha egyéb
ként együtt nőttek az utána következő évekkel, átformálódtak, „mai emberekké” 
váltak. Az újrajátszás tehát annyira természetesen adódik az élmény és a történelem, 
egyéni emlékek kínzó összjátékából, hogy kár lenne magyarázni, miért akarnak és 
vonakodnak egymással is szembesítve egyeztetni emlékeiket.
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De mikor már benne vannak a játékban, egy alapvetően új emberi és társadalom
pszichológiai jelenség kap éles súrlófényt. Végigjátsszák ugyan az akkori keserű vég
játékot — de anélkül, hogy az akkori lépéseik és helyzetük egészének irracionális 
képtelenségét világosan felismernék. Kiderül, hogy bár ezt a múltjukat megtagadták, 
sőt ki szeretnék tudni nemcsak életrajzukból, de életükből és tudatukból is — ennél 
a választásnál ma sem tudnak jobbat: nem érzik, hogy akkor más alternatíva is 
lehetett volna — csupán apróságokban vélik meglelni a felmentő „másképp cselekvés” 
helyességét. Ma is abban az illúzióban élnek, hogy bár egészében nem lehetett más
képp tenni, néhány részmozzanat önkritikus megváltoztatásával talán mégis igazol
hatná ezt a „másképp nem tehettem” szükségszerűségét, sőt, helyességét is. Annyira 
hozzá vannak láncolódva az akkori szituációhoz, ha ma sem igen látják, hogy az 
egész helyzet, s az általuk végigjárt egész alternatíva volt képtelen és értelmetlen — 
amit az első pillanattól kezdve fel kellett volna rúgni. Nem érzik, hogy radikálisan 
mást kellett volna tenniök, — jóllehet azért jöttek, hogy azt a két mártírt tiszteljék 
meg egy emléktáblával, aki felrúgta ezt az egész képtelen, tizenkettedik órában is 
csak legális, parancsokban, és nemzethűségben gondolkozó magatartást, és — más
képp cselekedtek. Ok ketten, a jelen nem levő halottak a valóságos alternatívát, s 
feltehetően az egybegyűltek is el tudnák mondani, miért, mennyiben volt ez helyes. 
A tudatos múltkép és az öntudat azonban külön úton jár. Saját életükre már nem 
tudják alkalmazni ezt a mércét : egy rossz játszma foglyai még ma is, valami ördögi 
logika révén ma is arra kényszerülnek, hogy csak akkori lépéseik motívumait és 
tényeit járják végig, ezen próbáljanak — apróságokban, jelentéktelen, helyzetet és jel
lemet alig érintő mozzanatokban — javítani, s képtelen akkori helyzetük egészét áthúzni.

Abszurd ez a szituáció, s Dobozy keserű iróniával éppen ezt az abszurditást emeli 
fel vádként és védelemként egyaránt: a felszabadulás előtti napon akarnak „kiugrani” , 
jóval túl az utolsó pillanaton jut el tudatukig a történelmi késedelem. De még itt 
sem tudnak határozni, — jóllehet valójában már senkinek sem kellenek. Az utolsó 
percek valójában komikus végjátéka ez, — de benne sűrűsödik a háború és az ellen
állás alternatívájának számos magyar konfliktusa: az elkésettség, a tehetetlenség, 
s főként önmaguk megértő, de meg nem bocsátó megítélésének gesztusa is. S hogy 
ezek a figurák itt és ma sem tudnak elszakadni az akkori szituációtól, hogy ma sem 
veszik észre, hogy nem egy lövés elmulasztásán vagy egy munkaszolgálatos ki nem 
adásán, hanem az egész alternatíva fel nem mondásán múlott a dolog, — ez 
olyan keserű, mába nyúló önvád és diagnózis, ami kárpótol az egyes szereplők 
mai karakterének részletesebb jelzésének elmulasztásáért.

A film ugyanis tovább lép : nemcsak azt mutatja be keserű iróniával és dokumen
tatív tényfelmutatással, hogy mindmáig nem sikerült a személyes lét tudatáig eljutni 
az önvizsgálat és önmegváltoztatás — még kevésbé: az önmegváltás — gesztusát, 
hanem ennek okait is megsejteti. Miért nem tudnak ma sem másképp lépni ebben a 
tanmeseszerű szituációban ezek az emberek? Dobozy —Várkonyi meghökkentő 
bújtatott kérdése itt vágja mellbe a nézőt, s emeli túl a film néhány didaktikus for
dulatán. Miért vannak ezek az emberek még ma is — és nyilván: egy életre — hozzá
nőve ezekhez az emlékekhez, és az emlékek gyakorlati alternatívájához, ha egyéb
ként világosan látják nemzeti történelmünk buktatóját, egyébként legtöbben túl is 
jutottak az integrálódás akadályversenyén (talán Bodaki az egyetlen, aki még ma 
is 1945-ben él), és nemcsak állampolgárok, hanem egyikük-másikuk a szocializmus-
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sal elkötelezett felelős egyéniséggé nőtte ki magát. Dobozy nem él a formális válasz- 
szal, ami pedig kínálkozik a filmtörténet logikájából, s ha spanyolfal-érvekre lenne 
szüksége, fel is használhatná. Formálisan ugyanis valóban bűnösök ezek a tisztek 
és tiszthelyettesek, mivel szándékaik kuszasága és tettkészségük tétovasága közben 
kollektive is, egyénileg is bűnössé váltak a század pusztulásában: míg mérlegelték, 
milyen ösvényen lehetne a káposztát is megtartani és a kecskét is jóllakatni, el
felejtkeztek arról, hogy a lövészárokban is fekszenek katonák, akik még úgy tudják: 
lőni kell. S míg a maroknyi vezérkar goldolatban letette a fegyvert — de csak gon
dolatban, mert még a parancs megváltoztatásáig sem jutottak el: a katonák lőni 
kezdenek és elpusztulnak. Ez a felelősségmozzanat is elegendő lenne ahhoz, hogy 
motiválódjék, miért kötődnek ilyen bűntudattal az eseményekhez. A film azonban 
nem ebből magyarázza az emlékekhez való egyvágányú láncolódás tényét. Ez a 
kötődés ugyanis az emlékek társadalmi „utókezelése” révén alakult ki. Hosszú időn 
át, míg e téma tabunak számított — a keresztény bűnbánat mechanizmusát alakította 
a társadalmi tudat, ebbe az irányba torzította az akkori bűnösök, vakok, és tévelygők 
önismeretét, önvizsgálatát. Ez a bűnbánati kényszer — mely mint említettük, szinte 
minden önéletrajz megfogalmazásakor csak még jobban megcsontosodott — egy
szerűen hozzászegezte ezeket az embereket a múltbeli hibákhoz, s egyúttal — ezen 
keresztül — lehetetlenné is tette, hogy valóban, tehát emberi-történelmi katarzis 
révén jussanak végre túl akkori hibáikon, esetleg bűneiken. Ez a bűnbánati mecha
nizmus aztán a múlthoz való viszony perspektíváját, a „mit is kellett volna tennem” 
válaszainak skáláját is a minimumra szűkítette: csak a „bűnt” lehetett látni, a szé
gyellni valót, mivel azonban ezzel kellett együtt élni, kialakult egy modus vivendi, 
egy botcsinálta társbérleti viszony, mely a bűnbánat kerülőjén egy házi használatra 
készült felmentési praktikummal segítette túl az egyént : „ha akkor elsütöm a pus
kát . . . ” — ha tehát egy részletjelenetben másképp cselekszem, máris hős és nem bűnös 
vagyok. Csak az egész szituáció hazugságát nem lehetett felismerni: a bűntudat 
vakká tett a személyes és történelmi kereszteződését illetően.

Ismerjük ezt a társadalmilag termelt amnéziát: történelmünk fekete foltjait részint 
tudatosan el kellett felejteni, úgy illett tenni, mintha nem lettek volna — akik viszont 
ennek szenvedő vagy cselekvő részesei voltak, azok ezt a felejtést már csak azért sem 
vehették komolyan, mert ezt a gyakorlatot csak a bélyeg rajtuk felejtődésében tapasz
talhatták. Dobozy és Várkonyi ezzel a szemléletmóddal és hipokrízissel szakít, s 
ennyiben folytatja azt a sort, mely pontot akar tenni erre a képmutató amnéziára : 
múltismeretünk és múltból kinövő jelenbeli karakterünk arányai végre helyreállít- 
hatóak — de az igazi arányok csak katartikusan, egy tényleges szembesítés és ön
vizsgálat révén „tudhatok le” végleg. A katarzis mélysége — feltehetően a kérdés- 
feltevés úttörő jellege miatt — ugyan nem nyugtat meg, de a bűntudatot termelő 
társadalmi tudat meztelen bemutatásával kárpótol ezért. A film nemcsak egy gene
ráció, hanem egy társadalomnevelési módszer kritikája is : ezért cserél helyet oly sok
szor, és talányosán vád és védelem, Ítélet és felmentés. Kérdéssé tenni, a nézőben 
továbbrezonáló problémává változtatni beidegzett, közhellyé silányult tételeket — 
csak így lehet.

Ebből már következik, hogy Dobozy— Várkonyi filmjében senkinek sem lehet 
igaza. Sőt: az egymást vádlók is állandóan szerepet cserélnek, a bűnösökből felmen
tettek, a tisztákból „pöttyösök” lesznek, a kollektív felelőtlenség ténye a kollektív
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felelősséggé tűnik át. A film nem akar tételes választóvonalat húzni az „igenek” és 
a „nemek” közé: majd minden igen nemmé változik, majd minden „nem”-bó'l 
kipattan néhány „igen” . A fő kérdés ugyanis: együtt tudunk-e élni már valóban saját 
múltunkkal, sikerült-e már katartikusan megemészteni a bukást, s valóban magunké
vá tenni a felemelkedést. Ezért a figurákat a vitathatóság burkába csavarja — kiemelte 
őket a társadalmi tudat sematizáló dobozából —, újabb dobozt meg nem akar kí
nálni. A megértés és osztályozás munkáját a nézőre bízza: tanácstalanságát hívja a 
megértés segítségére. A film voltaképp a befejezésnél kezdődik: akkor, mikor ki
derül — formális etikai értelemben alig-alig bűnös itt akárki is. A morális bűn vi
szont csak akkor jelentkezik — ha sikerül túllépni rajta : a megtisztulás tudatossága, 
sőt társadalmi segédlettel elvégzett nemzeti önvizsgálat révén. Ez azonban már a 
felnőtt nézőre tartozik . . .

Végül néhány szót a film műfajáról. Könnyen rá lehetne fogni, hogy „közéleti” 
— de sem a ma már elkoptatott fogalom, sem a problémaanyag nem illeszkedik 
egymáshoz. A történelmit a társadalmi tudat kritikájával vizsgáló szemléletmód, a 
tabukkal való nyílt és burkolt vita, a játék tudatosan demonstratív — néha a kísérlet
ből következően: iskolás — jellege más kategóriát sugall. Tanmese inkább, melyben 
műfaji értelemben ott él a brechti hagyaték is, jóllehet a rendezés e lehetőséget nem 
aknázza ki autonóm módon. Hiszen olyan tanmese ez, melynek alapanyaga nem 
mese, véres valóság, a demonstráció alanya nem parabolisztikus bábu, hanem a 
mai ember — jóllehet az előadásmód — helyesen — ragaszkodik a „lehrstück” 
módszeréhez. Dobozy és Várkonyi elkezdett egy stílustendenciát, melynek voltak 
ugyan előzményei, de melynek folytatása ma már ígéretesebb, mert szélesebbé és 
ezért termékenyebbé teszi a magyar filmművészet stílusskáláját — egyik legfontosabb 
művészi erényünket. Olyan politizáló és mégis mesefeladvánnyal dolgozó filmszer
kezetet kínálnak, mely kerülő úton, de rekonstruálni tudja majd az elveszőben levő 
„sztori” hiányát. Mert Dobozy— Várkonyi filmjében a mese nem véletlenül tűnik 
el — töredékességének és tanmesebeli visszatérésének nemcsak művészi, — társa
dalmi okai is vannak. Láttuk, a megkövesedett előítéletek miatt alig lehet rekonst
ruálni, mi is történt, a mesefonal játékkészsége tehát a társadalmi tudat egységének 
függvénye, s ha ez megtörik — töredékessé válik a mese is, vagy esetleg teljesen el is 
tűnik. Mármost a film alkotói rájöttek, hogy ezt a meseszerűséget nem is lehet ma 
már eredeti-romantikus lekerekítettségében helyreállítani: fontosabb és filmszerűbb e 
rekonstrukciót társadalmi és egyéni akadályoztatásának vitájaként megjeleníteni. 
S ez a törekvés — bármennyire is egy műfaj kezdetének érezzük — olyan stíluslehető
séget rejt magában, ami termékenyítőén hathat — nemcsak az irányzatok gazdago
dására, hanem a lírai, a morális indíttatású, vagy fantáziával dúsított törekvések 
fejlődését illetően is. Ehhez természetesen el kell majd hagyni e stílus néhány gyermek- 
betegségét — így a túlzott demonstráció igényét, a többszörös magyarázkodást, a 
képbeli igénytelenséget, a szöveg zsúfoltságát. De úgy érzem, ezúttal fontosabb e 
stílus termékenyítő hatásának aláhúzása: a magyar film továbbfejlődésének záloga 
a stílusgazdaság, a sokféle áramlat és invenció együttélése, egymást stimuláló ver
senye és vitája. S ehhez Dobozy és Várkonyi egy új futópálya megnyitásával, a frissítő 
újszerűség és taburombolás jelentős és korántsem kényelmes gesztusával járult 
hozzá.

A lmási M iklós
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Sipos Gyula:  A senki fö ld jén*
Egy emberöltő után a történelmi események többnyire megkapják végleges formá
jukat, beleilleszkednek valamilyen folyamatba, és esetlegességeik s a hozzájuk kap
csolódó külsőségek, hangulatok is egyre inkább a valóban jellemző tények és vonások 
körül csoportosulnak. A háború vége, az összeomlás közeledése, a felszabadulás 
pillanata, az új élet megindulása milliók közös történelmi élménye, s noha irodal
munk a legkülönbözőbb műfajokban idézte fel ennek a kornak az emlékét, e témák 
nemcsak hogy nem merültek ki, hanem éppen most látszik elérkezni az az idő, 
am ikor a részletek kézzelfogható, tapasztalati igazsága és a történelmi tanulság 
szervesen, művészileg termékenyen összekapcsolható.

Persze ilyen nagy horderejű, történelmi jelentőségű események rajzánál nem könnyű 
megtalálni e megfelelő nézőpontot, történetet, amely alkalmas e sorsforduló méltó 
és igaz megjelenítésére. Sipos Gyula talált egy olyan egyszerű s bizonyára a személyes 
tapasztalással is egybehangzó motívumot, egy különös és érdekes helyzetet, amelyre 
regényének mondanivalóját alapozhatta. A senki földje ugyanis katonai szakkifeje
zésnek is felfogható, de jelképes értelműnek is, amikor a körülmények véletlen össze
játszása folytán az emberek egy csoportja két történelmi korszak között várakozással 
tölthetett néhány napot, két nagy erő között keletkezett vákuumban. írói szem
szögből nézve ez a helyzet igen sokat ígérő, mert alkalmas a problémák tömörítésére, 
a jellemek zavaró körülményektől mentes ábrázolására.

A helyzet érdekessége persze önmagában még nem biztosítja az ábrázolás hiteles
ségét. A  regény hőse baloldali diákszervezkedésekben vesz részt, majd illegális párt
m unkát végez. Ennek kapcsán letartóztatják, s szabadulása után újból az ellenállás 
akcióiban tevékenykedik. A cselekménynek ez a rétege azonban inkább csak háttér. 
A különböző visszaemlékezések során kirajzolódik az illegális párt, az antifasiszta 
egységfront néhány jellegzetes képviselőjének vázlatos arcéle s a sajátos körülmények 
néhány vonása, ám mindezek a motívumok inkább azt a célt szolgálják, hogy a regény 
kulcsfiguráinak magatartását indokolják. Sipos Gyula regényében nem törekszik 
nagyszabású társadalomrajz komponálására, műve inkább a cselekménymozaikokból 
összerakott kisregény műfajába sorolható.

A fiatal diákember, Szita, küldetésének teljesítésére indul Pestre, s a konspiráció 
szabályai szerint előkészített éjszakai szálláshelyre ér. Kiviláglik nemsokára, hogy a 
hadihelyzet alakulása következtében nem lehetséges továbbmenni. A vízparti tele
pülés valahol Dunaharaszti közelében, Csepel szigetén, teljesen elszakad a külvilágtól, 
s e pillanattól kezdve a háború eseményei mintegy közvetve, megszűrten jutnak el az 
itt élő emberekig. Ami a regényben történik, az voltaképpen nem sok. A gyárba, 
m unkába induló emberek otthon rekednek, a szomszédok átjárnak egymáshoz beszél
getni, vagy óvatosan kerülgetik, méregetik egymást. Néhány szökevény és menekült is 
fel-felbukkan, s a pénzsó vár korcsmáros jóvoltából az italozásban sincsen fennakadás. 
Szinte a múlt emlékeként megjelenik néhány katonával egy magyar tiszt is, aki harcias
ságot és erélyt akar mutatni, bár nem sok meggyőződéssel. A háború szörnyűségei 
is mintegy véletlenül mutatkoznak meg : egy kisfiút megöl egy különösebb cél nélkül 
kilőtt lövedék, egy sebesült sodródik csónakban a nád között. Közben rémhírek

* A Szépirodalmi Könyvkiadó felszabadulási pályázatának díjnyertes regényei.
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keverednek a háború közeledő és távolodó zajaival s a várakozás és bizonytalanság 
szürke, nyomasztó csendje telepedik e kis világra.

Akiknek tudniok kellene, hogy mit jelent a történelemnek e megállíthatatlanul 
közeledő fordulata, azokban is több a sejtelem, mint a bizonyosság. Szita s a vele 
együtt levő Katona és Kispap az ellenállás különböző árnyalatait képviselik. A kom
munisták és a polgári antifasiszták nézeteltérései fejeződnek ki ezekben a beszélgeté
sekben, s azok a különböző élmények, utak, amelyek a szervezett ellenállásig vezették 
őket. Az író azonban ezeket a motívumokat nem dolgozza ki, inkább csak jelzi 
hőseinek egymástól eltérő jellembeli, politikai arculatát. Ez a visszafogottság és váz
latosság nyilván tudatos írói szándék eredménye. Az említett motívumok teljesebb 
és sokrétűbb ábrázolása nagyobb terjedelmű, sok szálú történelmi regény feladata 
lehetett volna. A mozaikszerű, laza szerkesztés jogosultságát húzzák alá azok a 
mottószerű elkülönített részletek az egyes fejezetek élén, amelyek a későbbi időkből 
villantanak fel egymással s a tulajdonképpeni cselekménnyel csak asszociatíve össze
függő képeket, hangulatokat.

Joggal kérdezhető ezek után, hogy az író voltaképpen mit akart megragadni a 
történelemből ezzel a sajátos témával és módszerrel ? A mű azt bizonyítja, hogy a cél 
egy jellegzetes atmoszféra érzékeltetése volt. Ennek a gondolatokból, hangulatokból 
és nyers realitáselemekből összetett élményanyagnak az a funkciója, hogy a történés 
folyamatában, egyszerű, áttekinthető helyzetben együtt mutassa meg a jelzett törté
nelmi hatóerőket, s a hétköznapján igaz, dokumentum hitelességű eseményeket.

Hosszú várakozás után, ahogy az ilyen események történni szoktak, bár mindenki 
számít rá, mégis váratlanul következik be a döntő fordulat. Egyszer ugyanis kiáltozás, 
lárma támad, mintha kirándulók zaja verné fel a tájat, s megjelennek a szovjet csapa
tok. Ezután szinte természetszerűen sorjáznak azok a jelenetek, amelyeket irodal
munk az utóbbi években sokszor megörökített, az ifjabb-idősebb kortársak emléke
zetében pedig már-már sematikus egyöntetűséggel élnek. Közmunka, barátkozás, 
iszogatás a katonákkal, kisebb-nagyobb ijedelmek, súrlódások, félreértések, igazol
tatások, átmeneti fogság a katonagyanús férfiak számára. S törvényszerűen felbukkan 
az a tragikomikus motívum is, hogy az ellenállók kommunista, antifasiszta voltukat 
nem tudják megmagyarázni, bebizonyítani. S noha a felszabadulás minden ünnepélyes
ség nélkül, sőt zavaros körülmények között történik, a regény s vele a történelem végső 
igazsága mégis csak az, hogy a tetterős, jó szándékú, haladó emberek, amint lehet
ségessé válik, megjelennek a pártszervezetben új országot építeni, igazságos társa
dalmat létrehozni.

Kétségtelen, hogy Sipos Gyulának sikerült az igaznak és a valódinak e művészi 
összeegyeztetése, s így jól szolgálja azt a célt, hogy a primer történelmi tapasztalatot 
és a történelmi hatóerőket az élmény és megjelenítés síkján művészi szintézisben 
összefogva e kor teljesebb, hitelesebb ábrázolását segítse elő. Céloztam már arra, 
hogy a választott műfaj eleve kizárja a totalitásigényt, a nagyobb társadalmi össze
függések mélyre hatoló ábrázolását. A regénnyel kapcsolatos hiányérzet tehát nem 
ebből a tényből fakad. Sokkal inkább abból a körülményből, hogy a regény stílusa 
nem elég szuggesztív, s noha kifejezett szándéka, a környezet és a helyzet sajátos 
hangulatát nem érzékelteti elég erőteljesen. Továbbá nem meríti ki az alaphelyzetben 
rejlő művészi lehetőségeket, s a jelzésekkel megmutatott karakterek rajzánál szinte 
az elvontságig menően tartózkodó. S ha a kidolgozott összefüggések nem is illenek
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e műfajhoz : a határozottabb színek, markánsabb vonások, több költőiség és indulat 
annál inkább. Az időnként eluralkodó szürkébb tónusok ugyanis helyenként az írói 
gondolatot teszik rejtélyessé vagy elmosódottá.

A regény, mindent összevetve, így is több mint kísérlet, egy új művészi látásmód 
jelentkezik benne, amely azonban a felszabadulás tényének változatlan igazságát 
hozza közelebb. S bár évfordulóra készült, mégsem alkalomszerű, mert eredményként 
összegeződik benne egynegyedszázadnyi kor számos történelmi és művészi tanulsága. 
(Szépirodalmi, 1970)

W éber A ntal

Bertha Bulcsú:  Tűzgöm bök
Midőn néhány évvel ezelőtt Illés Béla háborús trilógiájának elemzésekor Diószegi 
András megkérdőjelezte a hősi eposz műfaját, és helyette inkább az „oknyomozó, 
lelkiismeret-vizsgáló dokumentumregény” módszerét ajánlotta a második világ
háború krónikásainak, a legtöbben a „Gruppe 47” önvizsgáló irodalmára gondoltak. 
Pedig — azóta kiderült — a magyarság háborús szereplésének írói elemzése másfajta 
szemléletet követel. A német írómozgalom tagjai — Hans Magnus Enzensberger és 
Heinrich Böll, Günter Grass és Hans Werner Richter — a német nép lelkiismeretét 
vallatták, bűntudatát akarták felébreszteni. Olyan nemzethez szóltak, amely maga 
szavazott bizalmat vezéreinek, tábornokainak, amelyet mérhetetlen felelősség terhelt 
a háború bűneiért, szenvedéseiért. Jellegzetes hősük a katona, aki csak a háború 
utolsó hónapjaiban, a nagy vereségek idején döbben rá arra a bűnös cinkosságra, 
amit vezéreivel vállalt a hódítások részeg éveiben.

A magyar háborús irodalom újabb, realista irányzatának mások a hősei: katonák, 
akik kedvetlenül és átkozódva engedelmeskednek a parancsnak, akik szívük szerint 
megszöknének a frontról, de marasztja őket az óvatosság, megbénítja őket a félelem. 
Katonák és civilek, akik tudják, hogy Magyarországnak nem érdeke ä háború, 
akik szorongva tekintenek a beleegyezésük nélkül indított vállalkozásra, akiknek 
idegen a szerep, melyet be kényszerülnek tölteni. Mégsem állanak ellen a háború 
erőinek: engedik, hogy dobálja őket a végzet, a mások akarata. Felelősségük és vét
keik — kevés kivétellel — más természetűek, mint a német háborús regények hőseinek. 
Nem bűnös cselekvésben, hanem tehetetlenségben, a helytállás hiányában, a bűnnel 
való kedvetlen egyezkedésben marasztalhatok el. A mulasztás vétkét követik el: 
Bóka kiábrándult őrnagya (Alázatosan jelentem), Fekete Gyula óvatos honvédje 
(Ezeregyedik esztendő), Dobozy Imre magányos és tétlen százada (Eljött a tavasz). 
De még a Hideg napok hősei is inkább mulasztók, mint megrögzött bűnösök: nem 
akarnak ellenállni a gonosz parancsnak, szemet hunynak a gyilkosság előtt, nem 
vállalják az ellenállás kockázatát. Vétkeik mögött ott a népekkel játszó fasiszta 
manipuláció, a német zsoldban álló parancsnokok titkos terve. Büky és Tarpataky 
felelőssége inkább az ellenállás elmulasztását érinti, „negatív” felelősség: a mulasztás 
jellemzi a magyar háborús irodalom hőseit.

A történészek feladata, hogy megvizsgálják ennek a mulasztásnak az okait és körül
ményeit. (Úgy tetszik, ebben a kérdésben még korántsem hangzott el a végleges
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felelet.) Az irodalom — az idézett szerzők — mindenesetre már sok érdekeset el
mondott a nem cselekvés lélektani és erkölcsi feltételeiről, körülményeiről és végzetes 
következményeiről. Ehhez a háborús irodalomhoz csatlakozik most Bertha Bulcsú 
díjnyertes regénye: a Tűzgömbök is.

A Tűzgömbök érezhetően önéletrajzi elemekből építkezik; gyerek hősének kalandos 
sorsában bizonyára az író egykori élményei kaptak regényszerű alakot. Bertha 
gyakran ír olyan gyerekekről, diákokról, fiatalokról, akik ábrándjaikban korrigálják 
az életet, s álmaikkal vértezik fel magukat a nyers valóság ellen. Ezeknek a gyerekek
nek a történetéből írójuk szellemi önéletrajza, önvizsgálata és eszmei panorámája is 
kibontakozik. Köztük a helye Thali Ambrusnak, az új regény kilencéves hősének is, 
akinek alakja-sorsa köré a második világháború végét és a felszabadulást sikerült 
Berthának felrajzolnia.

A mai magyar próza gyakran szerepeltet gyerekeket ; s nemcsak divatból : a gyerek 
természetes emberségét, erkölcsi igényét és józanságát a „felnőtt” társadalom mértéke 
gyanánt használja fel. (Legutóbb, éppen a Kritika lapjain, Kiss Ferenc elemezte 
a gyermekhősöknek ezt a funkcióját Somogyi Tóth Sándor regényeiben.) Bertha 
Bulcsú kamasz hősének is ez a szerepe. Thali Ambrust a pesti bombázások elől 
menekítik falusi nagyszüleihez. Apja katona, anyja és egyetlen testvére egy bomba
támadás áldozata lesz. Ábrándjai és játékai közül lassan érkezik el a valósághoz, 
fokozotosan kerül kapcsolatba a háború szörnyűségeivel. A falu hosszú ideig a béke 
szigete marad, legfeljebb az újságok és a tábori lapok hozzák el a háború üzenetét. 
Aztán egyszer csak felbomlik az idill: egy harcias amerikai pilóta kilő néhány szeszé
lyes géppuskasorozatot. Ambrusnak egy horgászkaland derűs perceiben kell meg
ismernie a rettegést: „Szűkölve remegett az árokban, és érezte, hogy ami a folyó
parton történik, nem újsághír, nem politika, amiről beszélgetni lehet. Ambrus ezen 
a forró déli órán döbbent rá először, hogy a bőréről van szó. Minden új napon az 
élete lesz a tét. Senki nem kérdi, hogy részt akar venni a háborúban vagy nem? 
Csak lőnek rá, mint bármelyik állatra az erdő vadjai közül.”

Ettől kezdve ismeri és gyűlöli a háborút. A további élménysorozat már csupán 
ráadás: menekülés a front elől, autós hajsza az egymást lövő hadseregek arcvonalai 
között, a fasiszta uralom utolsó szombathelyi napjai. Bertha Bulcsú, mint az epizódok
ban építkező klasszikus kalandregények — Halász Gábor találó szavával : a „történés
regények” — írói, végigvándoroltatja kamasz hősét a háború végső szakaszának 
színterein : falun és városon, a front közelében és az óvóhelyek alvilágában. S Thali 
Ambrus mindenütt félelemmel, tehetetlenséggel és gyávasággal találkozik. Falusi 
rokonai, ismerősei angol megszállásról szőnek ábrándokat; s bár gyűlölik a nyilaso
kat és utálják a háborút, nem tesznek semmit ellenük. Sőt még a reális történelmi 
helyzetet sem ismerik fel; egyszerűen nem veszik tudomásul, hogy a második világ
háború egy egész világot megmozgató új történelmi korszakot jelent, hogy a háború 
végével — a szovjet hadsereg győzelmével — majd egy évszázados életrendnek kell 
megváltoznia. És ugyanígy élnek, gondolkodnak Thali Ambrus városi, értelmiségi 
rokonai is.

A kamasz fiú körül élő emberi világ a tehetetlenség és a mulasztás övezete. Velük 
szemben Thali Ambrus képviseli az ember természetes erkölcsét és humanizmusát. 
Különösen a néger pilóta meggyilkolásának jelenetében látjuk ezt. Irodalmunk nem 
először mutatja be ilyen karakteres jelenetben a kisembert megrontó háborús hiszté
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riát. Kamoiidy László emlékezetes novellája : a Néger pilóta is arról beszélt, hogy a 
védtelen és mindenképpen (már a bőre színe miatt is) idegen ellenséges katona várat
lan foglyul ejtése miként szabadítja fel a kisember erőszakos ösztöneit. Ez a „képlet” 
ismétlődik meg most Bertha Bulcsúnál, azzal a különbséggel, hogy a Tűzgömbök 
írója Thali Ambrus emberségével „ellenpontozza” a felizgatott tömeg kegyetlenségét: 
a kisfiú hangoztatja a józanság és a humanizmus szavát. És a Thali Ambrus alakjában 
kifejezett természetes emberség átszövi a regény egész anyagát. Ez a gyermeki etika 
kritikai mércét jelent : a tétlenség, a gyávaság, a zavarodottság — és esetenként a fel
tám adó gonosz ösztönök — részesülnek bírálatban általa.

Thali Ambrus sorsát egy válságba került ország reális képe veszi körül. Ám e sors
nak nemcsak az a feladat jutott, hogy mintegy a körülötte zajló indulatok és vállal
kozások kritikai mércéje legyen, hanem az is, hogy egy nemzedék önvizsgálatának 
adjon alakot. Bertha Bulcsú „tudatregényt” írt, belülről ábrázolta kamasz hősét: 
egy induló generáció súlyos élménykomplexumát idézte fel. Könyvével arra utalt, 
hogy a harmincévesek válságai, gyötrődései akkor kezdődtek: negyvennégy őszén, 
midőn a lehető legbrutálisabb körülmények között ismerték meg a szenvedést, az erő
szakot, a gyilkosságot és a pusztulást. Ezeknek az élményeknek eszméletformáló, 
sorsalakító szerep jutott. Ahogy Thali Ambrustól búcsúzva olvasható: „Alig örven
dezett még a fénynek, máris belemart valami a szívébe. A veszteség . .  . Megértette, 
hogy egyedül maradt. Sokat veszített. Mindenkit, akit lélekben megtalált. . .  Saját 
magát is elvesztette. . .  Nyomasztotta a sok halál, a földszínű arcok, a kín . . .  
Nehezen tudta elrendezni magában a halálokat. . .  Ambrus nem értette, hogy mit 
jelent a béke, az élet, a napfény. Befelé figyelt kínzó sajgásaira. Nem tudta, hogyan 
kell élni, fáradni a közösségért. Nem félt már, de nyomában járt a sok halott, s hamu
szín arcuk eltakarta az ég kékjét.” Megszabadult a félelemtől, a veszélytől, de nem 
tudott oly gondtalanul gyerek lenni többé, mint az előtte vagy utánajáró generációk. 
Bertha Bulcsú eddig is a harmincévesek szociográfiáján dolgozott, helyzetüket és 
közérzetüket vizsgálta, történelmi sorsukat mérte fel : új regényében ennek a közérzet
nek és helyzetnek a kialakulását mutatta be. Történelmi fordulatot, amely egy egész 
nemzedék tudatát alapozta meg. A Tűzgömbök ezért generációs vallomásnak is olvas
ható: e vallomás ad a történelmi témának szenvedélyes aktualitást és személyes hitelt. 
( Szépirodalmi, 1970.)

Pomogáts BÉLA

Szemle
Jékely Zoltán

C sillagtoron yb an
Nem a költőnél két irodalmi generációval is 
fiatalabb alkalmi kritikus dolga — igazán 
nem elsősorban az övé —, hogy Jékely Zoltán 
„helyét” egy csaknem négy évtizedes pályát 
újraösszegező gyűjteményes kötet ürügyén

találgassa, netán „kijelölje”. Az illetlen vagy 
balszerencsésen „összehozott” irodalmi mulasz
tások kutyafuttában történő helyrehozogatása, 
divattá-rangosítása ildomtalan dolog: igazi 
művész soha ilyesmire rá nem szorult. A halál 
utáni felfedeztetések elharapózó gyakorisága 
pedig már-már menlevelet kínál a kockázatra 
kész alkotónak, hogy elevenen műve-java 
fölébe temetkezzen; persze, csak ha legalább
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egy ilyen fintor erejéig is vitapartnerül fogadja 
el az óhatatlanul mindenütt-jelenvaló irodalmi 
tözsdeszellemet.

Nem dolgunk minderről még ennyit sem 
mondani Jékely ürügyén, aki — nem szorul 
kritikusaira. Meggyőződésünk, hogy még arra 
sem, ki és mikor és milyen „szinten” mondja 
ki végre róla, hova tartozik: költészetünk leg
jelesebbjeinek évszázados vonulatába. S nem 
kell, hogy fájdítsa őt egy pillanatra sem, hogy 
mikori műveivel elsősorban; hiszen olcsó 
kacérság lenne valamiképpen, ha ez a nagy 
Nosztalgikus önmaga sorsával is nem a nosz
talgia élő szobrát formázta volna meg — ha 
önmagában meg nem valósította volna tehát 
az örök temetkezés-gyászú örök újjászületés 
egymásba játszó, egymás tudatára ébredő, 
és — megannyi más forrás mellett — ebből az 
indukcióból is táplálkozó mobile-ját, még
hozzá olyan szervesen, mint az általa úgy 
istenített Természet, s olyannyira mértant-nem- 
ismerőn.

Generációjáról — ha efféle besorolás egyál
talán fontos s ha a Jékely-módra bonyolult, 
szélsőségesen értékelhető, napjainkban ritka 
költötípus belső problémavilágánál eleve nem 
mesterkéltebb, egysíkúbb —, generációjáról 
HalászGábor például (igaz, csak nagy körvona
lakat vázoló eszmefuttatásában) a következő
ket is mondta: „Azt hiszem, senki sincs. . . ,  
aki ne élvezné s méltányolná Weöres Sándor 
színjátszását, Rónay hajlékonyságát, Jankovics 
lágy erejét, Képes meghittségét, Radnóti meleg
ségét, Vas melankóliáját, Takáts Gyula szelíd
ségét. Tovább megyek: . . .  hűvösebb, zártabb, 
diszkrétebb magatartásukat, befelé irányuló 
merészségüket, a tökéletesség vágyát . . . Csak 
éppen hiányérzet fogott el . . .  a költői élmény 
állandósult, előkelő színvonalánál . . .  Miért 
emlékezünk csak jó költőkre, de nem nagy 
versekre? (Talán Jékely Csillagtornyát kivéve; 
mégis ő lenne a legbiztatóbb?)”

Eddig az idézet — 1944-ből, Halász Gábor 
„Tiltakozó nemzedék” című cikkéből —; több 
mint negyedszázad kristályosítja tragikus töré
sűvé mindazt, ami e megállapításban igazság, 
ami túl-óvatosság, közel-vakság, azt is, ami 
tévedés. És az említett költőkről is sok más 
egyebet, differenciáltabbat, nemegyszer jele
sebbet mondottak már kritikusaik azóta: 
joggal. Anélkül, hogy Jékelyt így vagy úgy 
bekezdés elejére vagy végére „poentíroznánk” , 
mindenképpen bizonyosságot mondhatnánk 
róla azzal immár, hogy — bár ez a korszakolás 
is gáncsolható — a Kosztolányi utáni költői 
érzékenység vonulatának klasszikus értékei

közé tartoznak java müvei, tartozik ő maga.
És hozzátehetnénk: ezen a tényen mit sem 

változtatna, ha 1938 óta nem írt volna egyet
len sort sem.

Mert el kellett volna mondani már jóval 
korábban — s ennek pótlására itt semmiképp 
nem vállalkozhatunk, nem is akarunk —, hogy 
Jékely 1935—37-es „kiugrása” nem hirtelen, 
zseniális fellobbanás volt, melyet — valamiféle 
lineárisan vett fejlődésigény jegyében — revelá- 
ciók már nem túl gyakran követtek élete műve 
során, inkább az egyszer-új íz állandósulása, 
az emberileg mindig hiteles érzelmek versbe- 
tolulása jött; nem — ha ezt hangsúlyozzuk, 
lényegtelen szempontot alkalmazunk egy szo
katlan jelenségre, mely megérdemli pedig, 
hogy önmagunk gazdagítása s a költősors 
gazdag variációs lehetőségeinek teljesebb szá
mon tartása végett formája-formátuma szerint 
is egyediként kezeljük.

El kellene mondania tehát az erre hivatott 
kritikusnak, hogy van egy költőnk, aki több 
mint harminc éve klasszikus immár és — itt él 
közben közöttünk, nyilatkozva önmagáról:

,,Kincsem, kit iszonyú vad barlangban
találtam,

hogy elcipeljelek, nem volt elég erőm, jobb,
ha hagylak tovább a sárkányos homályban,
s koldusként kullogok a kincstelen mezőn."

Ahol külön elemzést érdemelne: mennyiben 
találó az idézett vers második sora, s — véle
ményünk szerint — mennyire azt jelzi, hogy 
maga a költő is olyan értékfogalmak szerint 
ítél önmagával kapcsolatosan, melyet művének 
kimagasló csúcsai eleve irrelevánssá tesznek. 
Jékely esetében ugyanis az történt, hogy
— szavaival élve — felhozta a kincset, csak 
azt hiszi, hogy azt még ráadásul cipelnie is 
kell valahová. Az történt tehát, hogy az igazi 
nagy „kincs” születése után — költészetestül 
tovább élt egy kitűnő költő. S ezt a kitűnő
költő-létét rátemette magára a Műre.

Mely ott keresendő — durván szólva, 
persze — a korábban már említett évszámok 
tájékán. S így: a leginkább anti-Rimbaud-i 
magatartás, a „trubadúr-legendák” költője 
rejt éppen valami olyasféle tragédiát, melynek 
architektonikus vonulatát meg nem látni
— vakság, nem foglalkozni vele — mulasztás. 
Az abbahagyás, az abbamaradás titka rejtezik 
itt az örök-újjászületés vitalitásába; megadva 
a költőnek azt a kegyelem-örömet, melyet 
a személyiségépítő versteremtés folyamatos
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sága, elevensége jelent, de önmagának hasítva 
ki az igazi nagy terrénumot. Ezért beszélhet
tünk az imént a nosztalgia életmű méretű 
szobráról, melyet Jékely önmagából meg
formált; ezért mondhatjuk, hogy a kritika 
nem lehet megközelítési műfajunk az ő esetében.

Még ha frissen megjelent könyvéről írunk 
sem. Amelyről — verselemzések sorozatát 
kellene adnunk, méltatásul.

Erre itt nem lévén lehetőségünk, csak egy 
dolgunk marad: elgondolni azt a Jékely válo
gatott kötetet, mely végre méltó foglalata 
lenne e nagy költői teljesítménynek, s amely 
költészetünk legkiválóbbjai több elképzelhető 
vonulatának egyikébe, a Csillagtoronyban míve
sét is besorakoztatná. Jékely — talán — hálát
lan pillanatban indult. Adva volt egy roppant 
hegyként magasodó költői hagyomány, mely 
— hagyomány voltában is — elevenen lükte
tett még. Sőt: Kosztolányi költői csúcsteljesít
ménye például éppen 1936 körül formálódott. 
Ilyenkor a felhangok változtatása — látszó
lag — nem ígér igazi eredetiséget. Ellen
irányoknak vágnak neki a költők, „szembe”- 
fordulnak, ignorálnak. Jékelynél nem ez tör
tént. Ő — a felhangokon változtatott és: nyert. 
Megteremtette egy olyan költészet egyszerisé- 
gét, mely ma, éppen ma mintha elevenebben 
szólna (legszebb helyein), mint akár a vele 
stafétabotot váltó Nyugat-nagynemzedéké 
(mentségünk legyen e szentségtörő megállapí
tásunkkor, hogy az 1934—37-es Jékely későbbi 
önmagát is javarészt felülmúlja!); egységbe 
ötvözte azt a mívességet, mely nem válik 
görcsössé, de nem is burjánzik saját gyönyörű
ségeinek ágait-kacsait követve; versmondatot 
kovácsolt (nem teremtett: beteljesített!), mely 
nem szépséges kalodája a nyelvnek, hanem 
evidens foglalata, szellős, nyújtózni való ágya; 
kivédte a pillanat hálátlanságát, kihasználta 
soha vissza nem térő egyszeriségét ; kis betűvel 
is jelképpé magasítható szépséget mutatott fel 
verssoraival, -szakaival, sokszor egész verseivel 
is; s végül — eltemetkezett, s gáláns gesztussal 
hagyja most, hogy ezt a szépséget mint valami 
objet trouvé-t megtaláljuk. Mert — hadd koc
káztassuk meg ezt a megjegyzést is — nem 
elsősorban trouvaille-os költészet a Jékelyé, 
sőt: éppen magától értetődősége, természeti 
tökélyt reveláló teljessége, kavics-legömbölyí- 
tettsége az, amely a végtelenül fájdalmas, 
nosztalgikus „tartalmak” másik feszültség
pólusát adja. Méghozzá olyan egységet képezve, 
mely több mint harminc éve sem romlandó.

Mind e gondolatsoroknál többet ért volna 
egy ilyen objet trouvé-bemutatás. Verssorok,

versszakok, versek felsorakoztatása. Hadd 
maradjon ez s az elemzés munkája — ha lesz, 
akit ilyen kevéssé „divatos” dolgok vonzanak 
még — másra, vagy talán : más cikkre. Mégis, 
vágjunk bele legalább néhány cím, néhány 
évszám erejéig.

„ Vonítnak az ijedt komondorok, 
az almafák fehér csontváza csattog : 
a zúzmarás Halál kullog alattok 
s hószínű fogsorod rávicsorog.”

(Elhagyott kutyánk elégiája, 1933.)

Vagy ez a mellékesen odavetett mondat egy 
halottról:

„Sötét gödrét pár munkás ma megássa”;

Vagy a „Séta alkonyat felé” még meg- 
megbicsakló, szecessziós, Kosztolányi „Mágiá”- 
ját idéző tökéletessége. A pilledt petúniák 
megszólítása :

„ . . .fújjátok ránk illatos harsonátok ! 
Akkor úgy sem fújhatjátok reánk, 
amikor majd sír sárunkon trombitáltok.”

Vagy az első teljességében tökéletes vers: 
a Napfürdő a temetőben;

„Kinek szívéből nőtt e satnya fű  
s kinek szeméből nőtt itt ez a másik, 
melyen most koslató bogárka mászik 
s olyan, mint egy német kezdőbetű. . .?”

S a következő versszak döbbenetes „vágása” :

„Ki merészelné e fűszálakat 
megmarkolni s kirántani tövestül?”

Vagy a foytatás végtelenül odaadó gyengéd
sége:

„Csak lengjetek, csak üzengessetek . . .”

Az Apátián éjszakák két kezdősora 1935-ből :

„Már nem nyithatom ki a vaskaput, 
halomba gyűlt előtte a levél.”

S bár másutt több a bravúr ( Új évezred felé, 
Nizsinszkihez, Csillagtoronyban), ki tudja, nem 
ezek a sorok-e a „nagyobbak”, ezek a pátosz 
nélküliek:

„Míg a hegyek еду-két centit lekopnak, 
addig mi ötször-hatszor meghalunk. 
Tesz-vesz minket a sors, próbál, rakosgat 
s kicserél végképp, ha megunt.”
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S nem egyik legtökéletesebb versünk-e az 
Éjfél? Van-e az édes romlandóság örök élmé
nyének megkapóbb kifejezése, mint például 
olyan versek egymásutánja, mint Az utolsó szó 
jogán, a Téli éjszakák, a Búcsú a szürkületben — 
folytathatnánk a felsorolást. A ledér-könnyed 
sorok (,,A búcsúzást mindig nagyon szeret
tem”) nem zendítenek-e meg mélyebb fájdal
mat, mint színleges tartalmuk? S ahol ezt Írja: 
„Rigóbúcsút visszhangzik a medence” — vajon 
nem visszhangozza-e valamennyiünk akár
mikori, akárhonnani búcsúját ? Főként — ahogy 
ezt verselemzésben könnyebben érzékeltethet
nénk — az ötsoros, Apollinaire-re, Villonra is 
emlékeztető versszakok visszacsengő rímeivel:

,,mintha egyszer fürödtünk volna benne, 
ilyen lilás homályban, te meg én, 
mikor a hold kerek volt, mint a lencse."

És az intimitás felülmúlhatatlan telitalálatai
nak is helyet kellene szorítani képzeletbeli 
válogatásunkban: olyan verseknek, mint a 
Nagy téli nap vagy Az ő hangja. És a szerelmes 
versek legjavának, a szülőföld és az „elhagyott 
kis lakások” elégiáinak.

Várakozással nézhetünk egy ilyen válogatás 
elé ? Bár úgy lenne. Mert van-e az igazi nagyok 
közül is sokaknak — Balassi óta — több 
klasszikussá tevő, gyönyörű matériája egy 
életműben, mint ami a Jékelyében ott él, 
mélybe rejtve? (Szépirodalmi, 1970)

T andori Dezső

Tornai József:

Időtlen  idő
Tornai József tudatosan és következetesen 
építi és tágítja a saját költői világát. Már jó 
néhány éve szakított a hagyományos, agyon
csépelt hasonlatokat ismételgető, rímekkel 
csilingelő, hangulatos és érzelmes versekkel, 
és más irányban kezdett el kísérletezni. Költői 
alkatának megfelelően visszanyúlt a primitív 
népek szakrális, mitikus költészetéhez, és sokat 
merített és tanult azok barbár, ősi verseiből. 
Természetesen nem szolgai átvételről és után
zásról van szó, hanem egy eredeti látásmód 
termékenyítő hatásáról. Mindenesetre a kulti
kus gesztusok, megidézések és megnevezések 
e versek hatására szaporodtak el költészetében. 
De tanult a modern mesterektől is; Whitmantól

Kassáktól és Weöres Sándortól éppúgy, 
mint kortársaitól; Juhász Ferenctől és Csoóri 
Sándortól. Mindenkitől a neki megfelelőt és 
hasznosat véve át, azt, amit szervesen be tudott 
építeni saját költészetébe.

Legújabb kötetét, az Időtlen idő-1 végig
olvasva ismételten lenyűgözött, akárcsak előző 
köteteiben is, a verseiből áradó pogány élet
öröm, a nem lankadó panteista lángolás, az 
egész világot, az emberiség múltját és kultúráit 
átölelni és bekebelezni óhajtó szándéka. Jól- 
esően ringatóztam a szabadon hömpölygő 
képek hullámain. Érzékletesek és erőteljesek, 
szépek Tornai képei. Megragadják és maguk
kal sodorják az olvasót. Előző köteteiben is 
jelentős szerepet játszottak : darabosak és csiszo
latlanok voltak, mint a szikla, indulatot és erőt 
sugároztak, és evokatív, láttató erejük fonto
sabb volt a költő számára, mint szépségük. 
Az Időtlen idő című kötet, érzésem szerint 
jelentős és látványos változásokat hozott, 
elsősorban a képek és a metaforák tekinteté
ben. Látszólag egymásnak ellentmondó dolgo
kat állítok, mégis idejegyzem: a képek és a 
metaforák korábbi jellemzőiket is megtartva 
tudatosabbak és szebbek lettek, Tornai mintegy 
kikalapálja, kicsiszolja a sorokat, és ugyan
akkor meghökkentőek, szándékosan egymástól 
távol eső fogalmak és jelenségek, egymástól 
távol eső tárgyak összekapcsolására szolgálnak. 
Különösen a jelzőket választja ki gondosan, 
elvetve a szokványosakat, és a váratlanokat, 
a nem ismerteket, a látszólag oda nem illőket 
használja helyettük, de kedveli a szokatlan, 
meghökkentő szóösszetételeket is. Ez utóbbi 
szándék, a meghökkentés, az előző kötetben 
is jelentkezett már, de itt jelentősen felerősö
dött; feltehetően Gregory Corso hatására, 
akinek — Két bábukészítő párbeszéde című 
verse egyetlen fordítás a kötetben, s ezzel 
Tornai tudatosan is fölhívta rá a figyelmet 
— termékenyítő kisugárzása több versben is 
kitapintható (pl. Mehetsz, paradicsommadár, 
Neander-apám, Időtlen idő, A bálványok neve, 
E világvárosban stb.). A meghökkentés helyen
ként — nagyon ritkán — egészen a képzavarig 
fokozódott (pl. Isten háta szó! fülem gyerek
korából I és a te méhedből.) és tulajdonképpen 
megszokottá vált, meghökkentő jellegét elve
szítette, a sok kép- és szóösszetétel egymást 
közömbösíti. Meglepő egyébként, hogy nem a 
francia szürrealistáktól, hanem az amerikai 
beat költőktől tanulta ezt a merész képalkotást; 
képeiben emiatt kevesebb a groteszk elem, 
és képei egyébként is tudatosabbak, kiszámí- 
tottabbak és nehézkesebbek, mint a szürrealis
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ták képei. Lényeges forma gazdagodási még 
korábbi köteteihez képest az is, hogy gyakran 
él az ismétléssel és a felsorolással; talán a 
kelleténél is gyakrabban, és helyenként meg
lehetősen mechanikusan.

Említettem már, hogy Tornai tudatosan 
kikalapálja-csiszolja képeit és sorait, s így 
olykor az a furcsa helyzet áll elő, hogy a sorok 
és a részletek szebbek és erőteljesebbek, mint 
maga a vers, különösen a kötet első felében. 
Mintha Tornai a szépség bűvöletében ima, 
mintha a képeket és a versszakokat különálló 
egésznek tekintené. Sajnálatos az is, hogy a 
kétségtelenül örvendetes formai gazdagodással 
párhuzamosan, gondolatilag nem mélyülnek 
el a versei; sőt, mintha szándékosan kerülné 
a gondolatok rögzítését, közlését. Mindent 
képekben akar elmondani. Tobzódik a képek
ben. Ismétlődő és fölsoroló képeivel körbe- 
lődözi a témát, s olykor alig van hangulati 
és gondolati előrehaladás a versben (pl. Soha 
nem és Nők glóriában). Leírásai, fölidézett 
látomásai pedig, gyakran túlságosan is általános 
gondolatot közölnek. Félreértés ne essék: nem 
a retorikát, a banális köznapi igazságokat 
hiányolom, de a képek és a ritmus mögül, 
a vers szövete mögül mégiscsak föl kell sejlenie 
valaminek, valami gondolati vagy hangulati 
magnak, ami megrendíti, megrázza az olvasót, 
ami a katarzist vagy a vers fájdalmas tovább- 
rezgését kiváltja. Teljesen egyetértek azzal, 
amit Tornai József a költészettel kapcsolatosan 
írt előző kötete bevezetőjében: „A versnek 
olyannak kell lennie, mint mikor kőbe harapunk." 
Kötetét olvasva, versei egyrészénél épp ezt a 
kőbeharapást nem éreztem; pedig szépek és 
kifogástalanok formai és tartalmi szempontból 
egyaránt. A kötet második felében aztán akad 
néhány olyan, igazán nagyszerű vers, melyet 
ellenpéldaként idézhetek, s így talán érthetőbb 
lesz, hogy mire gondolok. A virágos fold titkai 
című vers himnikusan szárnyaló soraiból 
például megcsap ez a nehezen kielemezhető 
megrendülés; a Fáj a szivem, A nemzet szel
leme, a Síkság, vagy hogy ne csak a kötet 
végéről idézzek, a Görög tánc, Kassák hold- 
koronásan és A hajfonat című versekből is. 
Véleményem szerint elsősorban azért, mert a 
bennük kifejeződő gondolatok a valóságot 
a maga teljességében, tragikus összetevőivel, 
ellentmondásaival együtt ábrázolják. Vagyis, 
másként kifejezve és megfogalmazva: tükröző
dik bennük a mi világunk, a huszadik század 
reménye és félelme, tragikus összetettsége, 
miközben látszólag örökérvényű dolgokról 
szólnak.

Végezetül még csak annyit, hogy Tornai 
József költészete, érzésem szerint fordulópont
hoz érkezett. A verseiből sugárzó pogány 
életérzés és életöröm ebben a kötetében kitelje
sedett, tetőpontra ért, és változatlan formájá
ban, minden gyönyörűsége ellenére sem foly
tatható. Költészetének károsodása nélkül 
tovább nem vállalhatja, nem vallhatja magáé
nak a költő. Erre figyelmeztetnek többek kö
zött túlérett, szép képei is, és az, hogy az egész 
versnél olykor szebbek és erőteljesebbek a vers 
részletei (ami a fölbomlás kezdete), valamint a 
gondolati megtorpanás és elszegényedés is. 
Örvendetes és a folytatás szempontjából biztató, 
hogy Tornai József ösztönösen jól érzi ezt, 
és kötete végén, a szintézisre törekedve leg
szebb verseit már tragikus ízek erezik át. 
(Magvető, 1969.)

Parancs János

Keszthelyi R ezső
Vonalak kertje

Keszthelyi Rezső egyértelműen a „nonfigura
tív” lírát választotta. Vagyis az értelem rendező 
elvének, a nyelvi logikának teljes feladását, 
amikor is a képek (jobbára szürrealistán túl
feszítettek: „a homlokoddal született / halál 
rémülten vált azzá / amit az eső repül"), bizarr 
szerkezetek („elfordul az elfordulástól az 
elforduláshoz") , kihívóan képtelen képzettársí
tások („vízszintesen tart az elhantolt viz") 
a tudatos esetlegesség nehéz munkájával szer
kesztődnek a versnyi egységbe. Eredetiségét 
aligha vitathatjuk el tőle, kísérlete a magyar 
lírában úgyszólván hagyománytalan, a nemzet
közi avantgarde néhány lecsapódott hazai neki
buzdulása, divatos tiszavirág-korszaka kivéte
lével: költő, csak a konok Kassák Lajos volt, 
aki huzamosabb ideig szakított a szavak racio
nális valóságával, tudjuk, csak azért, hogy a 
dolgok mélyebb rációját — hite szerint — 
kereshesse. De hamar rájövünk, hogy Keszt
helyi rokonsága a Kassák-féle aktivizmussal 
vagy konstruktivizmussal csak formális, össze
hasonlítása a magyar avantgarde-dal csak 
külső jegyekre szorítkozhatna. A Keszthelyi
versek nem az egyidejű látás, a tudatalatti 
véletlen vagy az érzékelés szeszélyes, ám végső 
soron egyszerű rendszerét követik, bonyolul
tabb struktúrákat akar létrehozni: egyébként
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megnevezhetetlen differenciációkat akar körül
írni, fölhasználva természetesen az izmusok 
egész fegyvertárát, technika és formakészletét: 
,,Bennem minden mozdulat / végtelen fehér 
remegést hagyott, / hulló arcok, hulló holdak 
keresztezik: / a testből időtlen búcsú ragyog.” 
Lényegében tehát a „legmodernebb” nyugat
európai líra, még pontosabban a francia poszt
szürrealizmus egyik változatát, szélsőségesen 
individualista, esztétikus-ezoterikus lírai el
gondolását képviseli. A szavaknak mintegy 
mágikus erőt tulajdonit, egész kis mitológiát 
állít belőlük össze, jószerivel nincs verse: 
tenger, halak, hold, fehérség nélkül, állandóan 
visszatérő fogalmai : az eső, fű, fa, falak, alkony, 
árnyék. A szerelem: feketerigó, a gondolat: 
az agy rózsája és így tovább. Legautentikusabb 
élménye az elmúlás, a lét zűrzavara, amikor 
erről beszél, megdöbbenteni, megindítani is tud, 
nem mindennapi lírai érzékenység, tehetség 
sugárzik a sorok mögül: „ott bent a velőben 
most nap-tollú / madarak égik el a tengert”, 
„Szórom az elmúlást én is / a ragyogva rengő 
rémületbe szét,” „a halak / fákat vergődnek a 
hajában”, „sárkányok foga védi félelmemet”, 
vagy a ridegen tárgyias felsorolások közt 
ritka, pillanatnyi személyességgel: „bevallhatom 
már / neked az időm tétovaságát / mindenben / 
az úszás horizontját”.

A kritikus dolga rendkívül megnehezedik, 
amikor az esztétikai szándék, az írói célkitűzés 
eleve megvalósíthatóságát is latolgatnia kell. 
Ilyenkor a megérdemeltnél óhatatlanul súlyo
sabb teret kap a teória, ami az irodalomtörté
net beszédes tanúsága szerint gyakran ered
ményez ex katedra igazságtalan ítéleteket. 
Mégsem hallgathatom el, hogy — noha Keszt
helyiben érzelmi mikrorezzenésekre, színekre, 
akciókra érzékeny, artisztikus alkatot ismertem 
meg — nem tudott meggyőzni vállalkozásának 
végső, lírájának egyedül így lehetséges indo
koltságáról. Szokatlan könyve nem adott 
revelációerősségű vagy fontosságú közlést, 
inkább csak eigondolkoztató-ügyes (olykor 
gondolatilag erőltetett) képzettársításokat, 
struktúrákat.

Végső soron persze csak az idő döntheti 
majd el hosszútávon e költészet illetékességét. 
Hogy a könnyebb utat választva elmerül-e 
az avantgarde-eredetieskedésben, vagy meg- 
leli-e azt a nyelvi kifejező erőt, amivel hatéko
nyan összpontosíthat a líráját életrehívó él
mény lényegére, amiért érdemes lesz titkait 
megfejteni. S ha igen: kuriózum, melegházi 
virág lesz-e a magyar lírában vagy tudatosító 
szemlélet, új lehetőség. Első kötete után (és

tegyük hozzá: ez alig lehet esetében másként), 
ami biztosnak látszik, hogy nem műkedvelő, 
de nem is igazán céhbeli. (Magvető, 1969.)

Kis Pintér Imre

Faragó Vilmos:
Perben, harag nélkül

Köztudott, hogy évente körülbelül kétszáz mai 
magyar szerző műve jelenik meg, az is, hogy a 
szépirodalmi folyóiratok kritikai rovata terje
delmileg inkább szűkül, mint bővül. A kortárs 
magyar szerzők a kritikai visszhangot, a kortárs 
magyar folyóiratolvasók az orientálást hiányol
ják. Ily körülmények között hézagpótló tevé
kenységként értékelhetjük, hogy Faragó Vilmos 
előbb az Élet és Irodalomban megjelent, 
a művekre gyorsan reagáló cikkeiben, majd 
Perben, harag nélkül (Kritikai jegyzetek a mai 
magyar irodalomról) című kötetében csúcsai
val, fennsíkjaival, középmagas hegynyergeivel 
és lapályaival együtt jóformán az egész kortárs 
magyar irodalmat feltérképezte. Közérthető, 
szellemes kritikus, kitűnő stiliszta, mindig ítél 
s mindig félreérthetetlenül — tehát törődik 
az olvasóval. A kritika egyik fontos funkcióját: 
a propagálást nagyon komolyan veszi. Ha már 
irodalomszociológiai szempontokat nézünk: 
nem foghatjuk fel magát a propagálást primitív 
módon. Sokan úgy vélik : az elmarasztalás álta
lában olvasótoborzó, a dicséret pedig olvasó
riasztó. Talán inkább úgy fogalmazhatnánk, 
hogy az időnként magas hőfokú szakmai és 
laikus ellenvéleményt mozgósító kritikus indi
rekt módon jelentős propagáló-funkciót tölthet 
be részben a tisztázás szolgálatában. Faragó 
Vilmossal fölöttébb gyakran vitatkoznak ma is. 
Korántsem olyan indulati hőfokon, mint a 
nemzeti kérdésről vallott ismeretes álláspontjá
val kapcsolatban annak idején okkal-joggal. 
Távol áll tőlünk a vita felújítása. Csak arra 
akarunk utalni, hogy az még ma is kedvezőt
lenül befolyásolja Faragó írásainak ha nem is 
a hitelét, de mindenesetre közvélemény-akusz
tikáját. A kitűnő publicista-kritikus azok közé 
tartozik, akik megelégszenek tagadhatatlan 
partikuláris népszerűségükkel, s azért nem 
szaladnak — néha bizonyos előítéleteknek 
hízelegve — az általános népszerűség valójában 
elérhetetlen délibábja után.
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Egyes, nemcsak a taktikázást, hanem a takti
kát is mellőző szigorú bírálatai mintha arra 
engednének következtetést: nem befolyásolja 
az „írói terror” ténye vagy fikciója sem. Ugyan
ekkor a „hivatalos” értékrend alapján áll — 
nyilván azért, mert hisz benne, Ám egyéni vé
leménye vajmi sokszor nem annyira abban 
nyilvánul meg, hogy tompítja, mint amennyire 
abban, hogy kiélezi annak szükségszerű hibáit. 
Ez az egyik oka, hogy kritikai életünk talán 
legmarkánsabb tévedései s éppen az értékelés 
terén — Faragó Vilmos nevéhez fűződnek

Kétségtelen, hogy a szélesebb társadalom
ábrázoló közelítést rokonszenvesebbnek tartja, 
mint a sokszor beszűkült világot ábrázoló 
modernizmust. Ez az előszeretet azért válik 
csak Faragónál egyszer-másszor értékrend
torzító hibaforrássá, mert úgy tűnik, mintha 
időnként érzéketlen volna az árnyalatokkal 
szemben. Ezenfelül néha baj van Faragónál 
az indoklással is, amely időnként elmarad (s így 
a bírálat: kinyilatkoztatás), néha vázlatos, 
néha nem éppen meggyőző. A legrosszabb 
esetben — egyik bírálójának kifejezésével 
élve —- elegáns.

Thurzó Gábor nagy sikerű regényéről például 
így ír: ,,A szent: telitalálat. A Horthy-rendszer 
vezetőinek vallásos nemzeti illúzióit regény 
még ilyen frappánsan le nem leplezte.” Egy 
ilyen regényt az irodalom és a szélesebb érte
lemben vett közgondolkodás szempontjából 
hozsannával kellene fogadni. Faragó nem így 
fogadja. Előbb közli, hogy a könyvet meg
szeretni nem tudta, megérteni és elfogadni — 
igen. Teológiai-történelmi detektívregénynek 
nevezi,, .letehetetlenül izgalmasnak” . A tartalom 
ismertetésén kívül — semmi több. Az indokolás 
felesel az értékeléssel — és neki van igaza. 
A szent a fenti szempontból nem telitalálat.

Viszont Faragó könyvében több telitalálatra 
lelünk, amelyek jellemzőbbek rá hibáinál, 
tévedéseinél, különféle, világosan érzékelhető 
elfogultságainál.

Ha néhány jegyzetét összeállítjuk: kitűnő, 
árnyalt Moldova-portrét kapunk. Emlékiratai
nak megjelenése kapcsán — lényeglátó Károlyi 
Mihály jellemrajzot. A politikai kabaréról írt 
cikke (hogy egészen különböző tematikával 
foglalkozó írásait emeljük ki): a jelenség pom
pás analízise. Déry Tibor Kiközösítőjének 
lényegét kevés bíráló látta meg jobban, mint 
Faragó Vilmos. Nekünk legjobban az az írása 
tetszett, amelyben higgadtan, meggyőzően 
száll síkra evidenciák mellett, nevezetesen 
kimondja, hogy nemcsak a magyar irodalom 
„sorsirodalom”, s hogy az irónia a komoly

közelítés egyik módja, nem pedig ellenlábasa.
A példákat tovább sorolhatnánk, de pusz

tán arra akarunk rámutatni, hogy Faragónak 
kitűnő az elemzőkészsége, s az árnyalatos közelí
tés (az egyedül lehetséges kritikusi közelítés) 
iránti érzékét is bebizonyítja — amennyiben 
van hozzá helye. Három-négy flekknyi terjede
lemben meglehetősen nehéz — mondjuk — 
három művet némileg ismertetni, árnyalatosán 
értékelni, az értékelést meggyőzően indokolni. 
A szellemesség, a bravúros fogalmazás néha, 
de nem mindig segít. A szűk tér rákényszeríti 
a kritikust arra, hogy tolla sokszor vastagon 
fogjon — és ez számos kritikai követelmény 
antagonisztikus „ellenfele”.

Akárcsak az, hogy jóformán az egész kor
társi irodalmat feltérképezi — nyilván a fontos 
propagatív funkció érdekében. Nem vagyunk 
az időnként „fegyverhordozó” kritikusokat 
kitermelő, majdnem mechanikus „kiosztás” 
hívei. De a kritikus nem lehet egyenletesen 
fogékony minden író iránt. Úgy tetszik, senki
nek sem lehet egészen büntetlenül az egész 
kortárs magyar irodalmat „kiosztani” . 
(Szépirodalmi, 1970)

Loránd Imre

Robert Goffin

M árván y-vágtatás*
Robert Goffin 1898-ban született Ohainben, 
egy kis faluban Waterloo mellett, ahol nagy
apja, a patikus lakott, akihez Victor Hugo is 
betért, és aki a Tour de France eredményeit 
olvasva halt meg. Értékrendszerének két fon
tos tényezője: a költészet és a sport szeretete 
nagyapai örökség, miként versben, prózában és 
magánbeszélgetések során egyaránt vallja. 
Első kötete 1918-ban jelent meg, a Kosztolá
nyi és Tóth Árpád fordítások révén nálunk 
is jól ismert — egyébként harmadrendű — 
Albert Samain jegyében, de hamarosan új 
mesterekhez fordult, második kötetét a Jazz- 
Band-et 1921-ben Jules Romains vezette be,

* Az utószót Illyés Gyula írta. Válogatta 
Tímár György.
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aki egy ideig Éluardra is hatott. Az unanimiz- 
mus és Cendrars kettős ihletése jellemzi ezt a 
kötetet, mely már címével is kifejezi a harmadik, 
életre szóló ihletést, a dzseszt, „a dzsessz oly 
nagy, hogy tartalmazza a jövőt” . Goffin ezután 
évekig nem írt verset, jogi tanulmányait befe
jezvén sikeres ügyvéd lett, védőbeszédei és a 
tőzsdejogról írt értekezései komoly feltűnést 
keltettek. A harmincas évek elején tért vissza 
az irodalomhoz — s bár továbbra sem szakí
tott ügyvédi gyakorlatával,—hihetetlen bőkezű
séggel ontotta műveit, 1932-től napjainkig 
mintegy öt ven vaskos könyvet írt: köztük tör
ténelmi regényeket és a legjobb krimik izgal
mával vetekedő Chère Espionne-t, melyben egy 
nagy szerelemnek és az I. világháború alatti 
németellenes belga ellenállásnak állít emlék
művet. Megírta a dzsessz történetét és Armst
rong életrajzát, és fontos tanulmányokat szen
telt az elmúlt száz év francia költészetének 
Nervaltól Éluardig. Goffin adta vissza nekünk 
Rimbaud-t, mondotta Gide 1935-ben, két újabb 
könyve pedig, az Entrer en poésie (1948) és a 
Fils d’Ariane pour la poésie (1964) a modem 
költészet legjobb méltatásai közé tartozik. 
Goffin szövegmagyarázatai és bibliográfiai 
kutatásai revelálóak, noha saját személyét és 
költői jelentőségét illetően némileg félreveze- 
tőek is. Goffin ugyanis olyan lelkesen magya
rázza a nervali, mallarméi és szürrealista belső 
mitológiát, hogy az olvasó az ő költészeté
ben is elsősorban azokra a versekre figyel 
fel, melyekben Goffin ennek a belső mitoló
giának a követője, és ezért hajlamos másod
rendű költőként elkönyvelni. Holott Goffin 
századunk eredeti költői közé tartozik, 
„egy ember, aki természetes adottságnak 
fogja fel a helyet és időt, ahová helyezte
tett” — írja róla a Márvány-vúgtatás utószavá
ban Illyés Gyula, és hozzáteszi: „az úgyneve
zett köznép — a külvárosi bisztrók és falusi 
kocsmák népe kevés költő könyveiben forog 
olyan otthonosan, mint az övéiben.” A költő, 
aki „szent” Louis Armstrongról beszél, új 
mitológiát teremtett : költők és dzsesszzenészek, 
kerékpárbajnokok és színészek úgy mozognak 
verseiben, mint a régi versekben a görög mito
lógia istenei. Új mitológiát teremtett? Talán 
pontosabb, ha úgy fogalmazunk, hogy Goffin 
adta az első részletekbe menő lírai híradást 
arról, hogy a filmsztár, dzsesszzenész, élspor
toló (és a költői is) az átlagos 20. századi ember 
érzelem- és képzeletvilágában milyen mitoló- 
gikus szerepet tölt be: az eszményképek fêl
és bemutatásával értékrendszerünk és prob
lémakörünk vagy legalábbis érdeklődési köreink

összetevőire is rávilágított. Goffin újra fel
fedezi a külvilágot, verseiben meghatározott 
szélességi fok alatt meghatározott időben meg
határozott szociológiai és pszichológiai karak
terű emberek tömegei tolonganak, akiknek 
céljuk, eszményük és — történetük van. És 
ebbe a konkrét külvilágba ’strukturálja át’ 
a nervali, mallarméi és szürrealista líra építő
köveit: a szómágiát, a merész képzettársítást, 
és képalkotást, a hermetista líra érzékenysége 
egy nem-hermetista líra eszközévé vált. „Meg
előzöd a fehér embert a dzsessz oldott kere
kén” — írja Duke Ellingtonról. A „dzsessz 
oldott kerekén” kép a nervali—mallarméi 
szürrealista líra .műhelyéből’ került ki, hogy 
egy egészen más típusú, epikus, konkrét szocio
lógiai információkat is közlö vers eleme legyen. 
Kétségtelen, hogy Goffin Hírfejeit és más 
epikus, önéletrajzi elemekkel teletűzdelt beszá
molóit, mint a Las Vagas-t vagy a Zöldvérü 
királynőt nem írhatta volna meg az Égöv 
Apollinaire-jének és a Transszibériai próza 
Cendrarsjának ösztönzése nélkül: mégis versei 
alapvetően újak értékrendszerük, konkrét 
szociológiai tényanyaguk és költői-technikai 
sajátosságuk (kép-szerkesztés-, sorütemezés, 
rímelés, szókincs) következtében.

Amikor Goffin 1921-decemberében írt és a 
Jazz-Bandban közzétett Következtetés című 
versében bejelentette elhallgatását, ezt azzal 
indokolta, hogy a költők csupán olyan dolgok
ról beszélnek, amit szeretnének megtenni — 
és nem tesznek meg. Az újra megszólaló Goffin, 
különösen az elmúlt 15 évben, 56. és 71. élet
éve között, amikor gyűjteményes köteteit nem 
számítva 9 új verseskönyve jelent meg — 
már mint tanú, közvetlen résztvevő szól a poli
tikáról és technikáról, urtazásról és szerelem
ről, költőkről, sportolókról és színészekről, 
vagyis sorsokról, kalandokról, a 20. századi 
ember mindennapi életének tényeiről, csodáiról, 
mítoszairól. Nem veszi tekintetbe az „ízlés állí
tólagos magas és alacsony rugóit sem”, hogy 
megint csak Illyést idézzem, mert mint költő és 
mint jogász aligha hihet előítéletekben és 
tabukban. És hogy varázslatos költőiséggel 
szól néhány kiragadott sora is bizonyítja:

íme a Husvét harangja nemsokára a hetvenedik
Csapdájába esett patkány vagyok Vérem-e

kihunyó
Vagy a tavasz késik? Olyan lehetek mint 

élete végső rovásán Hugo
Ki Juditba szerelmesen verset halott apjához

irt
És néha kifacsarodom a gazdag rímű múlt
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És az ösztöke közt hogy rögtönözzek mint 
barátaim a dzsesszben

Életem Louis Armstrong és Mallarmé közt 
rendelkezési állományba 

vonult
De a lányok mérgező sugaránál én már föl 

nem melegszem.

(Tímár György fordítása)

Az idézett vers, Hírfej a forró éjszakáról, a 
költő legutóbbi, 1969. tavaszán megjelent 
Faits-divers című kötetéből való. Dicséret illeti 
a kiadót és a kötetet gondosan válogató Timárt 
frisseségükért, hogy felvették a Márvány-vág- 
tatásba. (Egyébként a Faits-divers kötetet 
tévesen datálták 1968-ra.) A válogatásból 
kiderül, hogy Goffin öregkorára vált jelentős

költővé, csupán két verset hiányolok, a már 
említett Következtetést és az 1959-ben irt 
Tour de France-t, bár lehet, hogy az utóbbi 
utalásai feleslegesen próbára tették volna a 
magyar olvasó türelmét. A verseket Gereblyés 
László, Hollós Korvin Lajos, Illyés Gyula, 
Jékely Zoltán, Tímár György, Tóth Eszter és 
Weöres Sándor fordították, valamint Rónay 
György, akinek neve sajnálatos technikai téve
dés következtében a kötet elején a fordítók 
jegyzékéből kimaradt. A tartalomjegyzéken, 
a Hírfej a csárdásról című vers után viszont, 
helyesen szerepel neve. A fordítások átlagos 
színvonala, néhány bravúros teljesítmény mel
lett, igen jó. (Európa, 1969J

Ferenczi László

T á j é k o z ó d á s

Új tu d om án yos fórum a  V ajdaságban
Miközben itthon lapindítási tervek, lapindu
lásról szóló híresztelések kelnek lábra s enyész
nek el újabb tervek és verziók izgalmaiban, a 
szomszéd országokból egymásután jönnek az 
új magyar kiadványok. Legutóbb a Kárpáti 
Kalendárium érkezett Ungvárról. Nem az idén 
először, de most irodalmi melléklettel, s tar
talmában is annyi új mozzanattal, hogy érde
mes lesz róla tüzetesebben is beszámolni. Más
kor, mert az újvidéki Hungarológiai Intézet 
Tudományos Közleményeinek 1. száma már 
a múlt év ősze óta várja, hogy érdeme szerint 
köszöntsük. Kijárna a figyelem az ugyancsak 
újvidéki Magyar Tanszék tízéves jubileumára 
kiadott tanulmánygyűjteménynek is, de erről 
még nem tudható, rendszeres kiadvánnyá 
állandósul-e, az előbbi viszont ilyennek ígér
kezik.

S ha ez a szándék megvalósul, vele a vajda
sági magyar kultúra szervezése és művelése új 
szintre ju t: a tervszerű és sokoldalú munka 
szakaszába.

Itt nálunk kevesen tudják, hogy a Vajda
ságban nemrég éles, sőt elkeseredett vita zaj
lott arról, legyen-e a magyarságnak olyan verti

kális jellegű összefogó szervezete, mint Szlová
kiában a CSEMADOK? A szabadkai 7 Nap 
szerkesztői úgy vélik, a társadalom horizontális 
szervei, a szakmai és területi tanácsok révén a 
nemzetiségi érdekek is képviseihetők. Az új
vidékiek: Bori Imre, Végei László és mások a 
vertikális intézmények mellett érvelnek. E vita 
még nem dőlt el, s egyhamar nem is igen fog. A 
Hungarológiai Intézet azonban létrejött, s vele 
egy jellegzetesen vertikális intézmény. Jelen
tősége ezért túlmutat önmagán. Nem politikai 
szervezet ugyan, de hatásköre így is éppen elég 
széles. Programja, melyet a szóban forgó folyó
iratban Szeli István ismertet, a nyelvművelés
től a folklóron át a vajdasági magyarság tör
ténelmének és irodalmának tanulmányozásáig 
minden fontos szakterületre kiterjed. S hogy az 
erők együtt vannak-e, felnőttek-e ehhez a terv
hez, e kiadvány jóvoltából már erről is képet 
alkothatunk.

A Magyar Tanszék tanulmánykötetének 
előkészületei bizonyára megosztották az erő
ket, ezért a vajdasági magyar esszé ismert kép
viselői hiányzanak ebből a számból. A gyűjtő-, 
kutató-és nyelvművelő munka eredményei azon-
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ban önmagukban is olyan értékesek, hogy 
nemcsak a vajdasági, de az egyetemes magyar 
tudományosság is nagy hasznukat veheti. Hogy 
mely tanulmányoknak és milyen mértékben, a 
szaktudományok illetékesei remélhetőleg hama
rosan felmérik, ezúttal csak néhány különösen 
érdekes tanulmányra hívnánk fel a figyelmet.

Az egyik a Mátyás király alakját idéző dél
szláv epikus énekhagyományt dolgozza fel. 
Szerzője Dávid András, aki a Magyar Tanszék 
tanulmánygyűjteményében a Hunyadi-monda
körnek egy másik rétegét, a Szilágyi Mihály 
alakjához fűződőt tekinti át. Munkája csak 
kezdete a téma feldolgozásának, de így is 
úttörő jelentőségű, s nagy súllyal eshet latba 
mind a múltunkról való elképzelések kialakításá
ban, mind a szomszéd népekkel való testvériség 
történelmi gyökereinek felkutatásában. Isme
retlenek eddig sem voltak ezek a kapcsolatok, 
de hogy az anyag ilyen sokrétű, sokágú és hogy 
ennyire gazdag, még a legavatottabbak sem 
tudták. Annál meglepőbb ez, mert a Hunyadiak
ról szóló magyar verses hagyomány, a család 
szerepéhez képest, elég szegény. Ez lehet az 
oka, hogy újabb irodalmunk sem élt azzal a 
lehetőséggel, ami e hagyományban benne rej
lett. A Toldi szerelmén dolgozó Aranyra kell 
gondolnunk, aki így kesergett anyaga szegény
ségén: „A nápolyi történeten a művészet átka 
fekszik . . .  A tárgy olyan, miből semmit sem 
lehet csinálni. Endre egy silány fráter, Johanna 
száz esztendeig élt, Lajos portyázásai semmi 
eredményre nem vezetnek: ki csinál ebből 
valamit?” „Annak az igazi magyarságnak — 
írja Lukács György —, melynek hőstípusát 
( . . . )  Arany János ( . . . )  a Toldi-ban terem
tette meg, semmi belső köze sincs ehhez az 
egész nápolyi kalandhoz. Csak olyan törté
nelmi eseményből, mint pl. Hunyadi János 
harcai a török ellen, lehetett volna, mert önma
gukban véve is a nemzeti sors integráns részei, 
egy nemzeti eposz cselekményét kialakítani.” 

Arany azonban csak töredékeit ha ismerte 
ennek az anyagnak, s azóta pedig eljárt az idő 
az eposz felett. A regény felett szerencsére 
nem járt el, s mióta a hatalom és emberség 
problematikája annyira izgatja az írókat, a 
történelmi regény korhadó törzse is új ágakat 
hajtott. Továbbnőnek-e ezek vagy elszárad
nak? Bizonyára azon is múlik, hogy a nép
szerű parabolák konfliktussémái után sike
rül-e a történelem sűrűbb, valóságos közegé
ben is kibontakoztatni az időszerű mondani
valót. Ha majd hatalom és erkölcs, vezető és 
vezetettek konfliktusának kiábrándító képletei 
után sikerek és kudarcok szerencsés és szeren

csétlen szövetkezések életszerű dialektikájára, 
nemzet és hatalom, nemzetek és nemzetek 
őszinte összefogására keres példát az iroda
lom, ebben a hagyományban nem fog hiába 
keresni.

S nemcsak a regényíró, kincsre talál itt 
mindenki, aki őszintén keresi a szövetkezés és 
az önismeret forrásait. Régen tudjuk, hogy a 
szomszéd népekhez fűző szálak gyökerei mélyen 
rejlenek, s ha a publicisztika elhasznált példa
táránál mélyebbre ásunk: a nyelv, a zene, a 
tánc, a költészet, a népművészet rétegeibe, a 
modern testvériségigény egy ősi nemzetközi
ség tárnáira talál. Gazdag és tiszta alapra, 
évszázados civakodásaink terhes emléktömb
jei alatt.

A Dávid András által feldolgozott jugoszláv 
epika Mátyás királyt saját nemzeti hőseivel 
egy sorban emlegeti. Arra is van példa, hogy a 
legendás Kraljevic Marko fiaként, az ő képvise
letében áll ki egy ádáz viadalra. Tudnak ezek 
az énekek Mátyás megválasztásáról, harcairól; 
tudni vélnek török fogságáról, szabadulásá
ról; arról, milyen nagyra becsülte hűséges 
vitézeit, köztük a jugoszláv hősi epika alak
jait; tudnak a király szerelmeiről, házasságá
ról — ahol szintén Marko a násznagy —, 
haláláról, sőt pokoljárásáról is.

Igen érdekes, hogy az utóbbiakról inkább a 
mondakör szlovén darabjai beszélnek. Be
helyettesítve Mátyást egy-egy több évszázados 
monda eseményébe. A pokoljárás esetében 
pl. az Orpheus-történetből szorítva ki valakit, 
akivel eredetileg a monda szlovén nyelvterüle
ten meghonosodott. Hasonló vándormotívum 
rejlik a feleségét török fogságból kiszabadító 
Mátyás történetében s a király ledérségét idéző 
énekekben. Felmerül a kérdés, miért csak a 
szlovén hagyomány juttatta Mátyást ilyen 
szerephez? Ilyen profán és fantasztikus szerep
hez ? A többi délszláv nép képzelete szegényebb 
lett volna, vagy erkölcse zordabb ? Vagy élet és 
irodalom kapcsolatának ismerős törvényei 
gátolták az utóbbiakat a merészebb alakítás
ban: őket még feszélyezte a történeti emlékezet, 
a kapcsolat, az egykori küzdelem komolyságát 
folyton prolongáló sors? A deheroizáláshoz és 
a fantasztikus beállításhoz szükséges fesztelen
ségre a történelem nekik nem adott alkalmat ? 
Dávid András nem nyomoz-e rejtély után, de 
anyagának logikája mintha ilyen irányba 
mutatna.

A Hungarológiai Intézet Tudományos Köz
leményeinek másik igen érdekes tanulmányát 
Andelic Magdaléna írta Margalits Edéről. 
Margalitsot eddig is számon tartotta a magyar
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irodalomtörténetírás. Úgy is mint tudóst: a 
bácskai közmondások, szólásmondások gyűj
tőjét, szótárszerkesztőt, Zrínyi-kutatót, úgy is 
mint a délszláv hősi énekek egyik legszorgal
masabb fordítóját. A Marko királyfiról szóló 
verses epikát, melyben a Hunyadiak is több
ször szerepelnek, először ö ismertette meg a 
magyar olvasókkal. Nagy László ebből az 
anyagból való darabjaihoz képest bizony 
szerény és fakó magyarítás a Margaritsé, de a 
vállalkozás maga így is úttörő jelentőségű, és 
meglepő tanulságokkal szolgál.

Mindenekelőtt azért, mert olyan időben 
került rá a sor, a századfordulón, amikor közös 
dolgaink intézésére már a fegyverek nyelvét 
tanulgatták e térség ügyintézői. „H át hogyan 
ismerjék meg egymást a magyarok, a horvátok 
és a szerbek — merült fel Margaritsban az 
aggodalom —, ha az egyik nem ismeri a másik
nak az irodalmát, és így nincs miből megismer
niük e népek lelkületét.” — Ennél azonban 
érdekesebb, hogy vállalkozását a magyar 
tudományosság felől is pártfogó figyelem 
kísérte. Önéletírásából most megtudjuk, hogy 
a Marko-énekek fordítása pl. Gyulai Pál ösz
tönzésére született. És mikor ez az átfo
gó antológia megjelent, még a sovén szelle
méről híres Budapesti Hírlap is így tiszteleg 
előtte: „a délszláv balladák híre, szépsége 
vetekszik a skót népballadákéval. Valami hatal
mas őserő lüktet bennük, és olyan pompázók 
színben, ékességben, mint a keleti fantáziának 
minden terméke. A szerb nép robusztus ereje, 
hősi vitézsége, pompaszeretete, büszkesége és 
vadsága: mind erős és felejthetetlen kifejezésre 
jut ezekben a népballadákban. S a szomszéd 
népnek ez a szellemi kincse csak igen kevéssé 
ismeretes Magyarországon. Az irodalomnak 
minden igaz barátját hálára kötelezte Margalits 
Ede, hogy lefordította a szerb népköltészet eme 
alkotásainak jó részét. . . Ajánljuk mindenki
nek : olvassa el ezeket a verseket, amelyek ritka 
szép, a maguk nemében tökéletes alkotások. . .” 
A szerb és horvát lapok ugyancsak elismerés
sel méltatják Margalits munkáját, s örömmel a 
gyűjtemény sikerét: azt, hogy a magyarok sem 
tudnak ellenállni annak a varázserőnek, amely- 
lyel a délszláv népköltészet a világirodalom 
műbíráló köreit már meghódította. S igen

jellemző, hogy Margalitsot nemcsak a magyar 
hivatalosság, de Péter szerb király is kitünte
tésre érdemesítette.

Hogy volt ez lehetséges?—kérdezheti bárki, 
aki ismeri az események alakulását ? Margalits 
talán kétirányú lojalitása volna a magyarázat? 
Véletlenül megtűrt kivétel lenne az ő munkája, 
utolsó hidacska a gyűlölet megáradása előtt, 
vagy Gyulaiék tisztes liberalizmusa volna a 
magyarázat? Biztosabban lehetne erre is 
válaszolni, ha a román, szlovák, russzin nép- 
költészet megbecsülésének hajdani példáit nem 
kezelnénk ilyen szívós szerénységgel.

Annyi Margalits esetéből is bizonyos, hogy 
hosszú időn át s egyre nagyobb tervszerűség
gel dolgozott. Nemcsak fordításaival építette a 
hidat, de a Magyar Tudományos Akadémia 
megbízásából Horvát történelmi repertóriumot 
is készített, amely révén a horvát humán 
tudományokról általában, a történelemtu
domány eredményeiről pedig különösen hite
les képet alkothatott a magyar tudományosság. 
Aztán, ugyancsak a Magyar Tudományos 
Akadémia megbízásából, elkészítette a Szerb 
történelmi repertóriumot is, de ennek már csak 
első kötete jelenhetett meg. S az a törés, amely 
itt támadt, azóta se reparálódott. Hogy a 
magyar, jugoszláv, román, cseh-szlovák tör
ténetírás miként tárgyalja, mennyire másként 
ugyanazokat az eseményeket, arról csak né
hány céhbeli tud, s tudásukat nem sietnek 
megosztani a közvéleménnyel. Pedig a törté
nelem tanítómesteri szerepét nem hatály
talanította az idő, épp csak rejtettebben zaj
lanak műveletei. S mennél rejtettebben, ered
ményeit annál nehezebben lehet közös neve
zőre hozni.

A Hungarológiai Intézet Tudományos Köz
leményeinek első száma adott alkalmat és 
érveket e reflexiókhoz. Két tanulmány a tizen
kettő közül. Nem állítjuk, hogy a többi ugyan
ilyen gazdag tanulságokban, s azt sem, hogy az 
anyagfeltáró szorgalommal az értelmezés kész
sége versenyezni tud. De azt igen, hogy ebben a 
munkában a vajdasági magyar kultúra sajátos 
érdekei és a szélesebb térségeket átfogó híd 
építésének szándéka, a közös nevező kimunká
lásának igénye összhangban vannak.

Kiss Ferenc
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Veres P éter
1897— 1970

Veres Péter halálával nem szűkebb körben: egy közösség életében támadt hiány. 
Négy évtizedes írópályája állandóan égő felelősségvállalással forrt össze. Még életé
ben jelképpé nőtt, a társadalmi és nemzeti gondokkal azonosuló paraszti géniusz 
öltött benne alakot, nemcsak az irodalom köreiben, hanem a nép tudatában is. 
A balmazújvárosi Gyepsorról indulva, lélekben onnan soha ki nem szakadva, írói 
munkájában és közéleti szerepében a legmagasabb szintet, a nemzeti és emberi 
egyetemességet képviselte.

Azt már rég tudtuk, hogy művei új mértéket állítottak prózaírásunk elé. Azt 
kevésbé akartuk fölismerni, hogy cikkeit, naplójegyzeteit milyen hatalmas szellemi 
energia hívta életre. Maga Veres Péter is hajlott afelé, hogy életművéből a szépírói 
alkotásokat becsülje legtöbbre, egyéb művei rovására. A közélet ügyeitől eltávolodni 
nem tudó ember nosztalgiája szólalt meg ebben a vélekedésben ; azé az emberé, aki 
szerette volna életének legalább öregkori esztendeit a tolsztoji nyugalmú epika csön
des hullámverésében eltölteni. Tudta, mekkora a hatalma a költői szónak s mit tehet 
a nemzeti tudat, közösségi szellem alakításáért, jó irányba fordításáért egy igaz regény. 
Ezt a vágyott írói nyugalmat ő nem engedélyezte magának. A közösségért égő fele
lősségét nem fojthatta el, állandó cselekvésvágy hevítette, parancsként élt benne a 
segíteni akarás.

így lett teljes az élete. Javasolt, érvelt, vitázott halála napjáig, mindenről véleményt 
alkotott s minden szavára oda kellett figyelni. A közügy, a közjó izgatta s evvel 
nemcsak irodalmi, — erkölcsi példát is adott. A meg nem értés sem tántorította el. 
Eltanácsolhatták a politikától, végezte akkor is munkáját, némelykor szinte teljesen 
visszhang nélkül. S az idő őt igazolta.

Töretlennek ezért látjuk pályája ívét. Nemzetben és történelemben gondolkodott, 
írásaiból az átalakulásra fogékony, az új tapasztalatok befogadására mindig kész 
ember szellemi arca tekint reánk. Volt erkölcsi és gondolati bátorsága a divatokkal 
szembeszállni, a maga igazát vállalni, „konstruktív” érveit ismételni, szinte az egy
hangúságig. Mindenért felelősséget érzett, ami ebben az országban történik, köz
kinccsé váló életműve ezt az erkölcsi példát hagyományozza át az utána következő 
nemzedékekre.
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Váci M ihály
1924—1970

Igaz költőt, tiszta embert ragadott el váratlanul a kegyetlen halál. A szegénység, a 
forradalom hű énekesét. Még legalább harmic munkás esztendőt remélt. 46 évet élt.

Váci Mihály mindenre rezonált, amire a lélek fényes. A teljes életet vállalta. Ezred
éves vezényszavak vágyát hallatta, az értelmes hazatalálásról mondott éneket, s a 
kések közé került ember gyötrelmeiről is. Az élet szerelmese volt. Úgy élt forrón, 
nagy lélegzettel, százhúszat verő szívvel; kora érzelmi csúcsain.

Használni akart, nem tündökölni. Becsvágya nem a külföldi, nem az irodalmi 
siker volt; életével és műveivel itthon szeretett volna megmozgatni valamit. Legalább 
egy nemzedék kulturális életét. Olyan kultúrát akart — megfogalmazta — „amelyben 
a nemzet szellemi tudata úgy korszerű és modern, úgy haladó és XX. sz-i, hogy közben 
lélegzetként járja át a sajátosan népi érdek” . Az irodalmat ő is, mint nagy példái, 
a nemzeti élet egyik fórumának tartotta. Azt tudta legmodernebb írónak, akinek a 
művei nyomán a legtöbb tett és társadalmi változás születik. Lírája, prózája, élet
módja, feladatvállalása innen érthető. Ezért sürgetett kórházat, iskolát, a tanyai 
gyermekeknek kollégiumot; ezért volt „történelmi alkalmazott”. Az elesettek iránti 
részvéte vitte a közélet küzdőtereire. A szegényeké, az elesetteké volt a szíve és a 
tolla; a bármilyen nyelven beszélő elesetteké.

Forradalmas lendülettel élt egy nyugalomra hajló korban. Nem volt könnyű így 
élni. Meg kellett vívnia naponként a maga harcát, emlékeibe gyökerezve, szerelmébe 
kapaszkodva, munkájába menekülve. Vívta. Akkor is, mikor úgy érezte, hogy hiába 
buggyan a vér, nem moshat sebet. Felissza az „országos pólya” . A még nem elég 
szent hitével küzdött a szegények méltó hatalmáért. A teljes emberségért.

Élete, művészete még félbeszakadtán is példa; hogy lehet úgy élni, sebzetten, hogy 
az alig néhány évtizedes kurta élet — történelem legyen.
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(Radnóti Miklós)
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SŐTÉR ISTVÁN

A stílu s
m int tükörkép é s  e szm én y *

1

Az esztétikum sajátosságúnak fejtegetései a dialektikus materialista esztétika körén 
belül bontakoznak ki, s Lukács György mindig figyelmeztet is azokra a teendőkre, 
melyek még a történelmi materialista vizsgálatra várnak. Az a két szféra, melyekből 
a realizmus fogalmának kétféle, egyaránt jogos értelmezése származik: a dialektikus 
materializmus, illetve a történelmi materializmus szférája. A visszatükrözés for
máit, a szimbólum és az allegória két lehetőségét, s a mimézis határterületeinek sajá
tosságait a dialektikus materialista esztétika (vagyis Az esztétikum sajátossága) 
dolgozta ki. Ezzel azonban a történelmi materialista vizsgálat szüksége éppen nem 
csökkent, — sőt, növekedett.

A történelmi materialista irodalom- és művészettudomány az irányzatokkal, az 
irodalom folyamataival, történeti fejleményeivel, a korszakok problematikájával, 
azok tartalmával és mozgásával foglalkozik. Ezeknek a kérdéseknek megoldása 
érdekében az alkotói módszerből kell kiindulnia, melyben az esztétikai és a törté
nelmi problémákat együttesen lehet megragadni. — Ezzel viszont a történeti vizs
gálat elkerülhetetlenül rászorul a dialektikus materialista esztétika kategóriáira, 
hisz a megvalósult tükrözés értékét csak így mérheti le. Az adekvát visszatükrözést, 
tehát a dialektikus materialista esztétika realizmusjelenségét (szimbólum) a törté
nelmi materialista vizsgálat nemcsak a 19. századi realista regényben, hanem külön
böző irányzatoknál, különféle korszakokban is fölismerheti. A történelmi materia
lista irodalomtudomány csak úgy láthatja el feladatát, hogy a művek és az irányza
tok vizsgálatában konkréten alkalmazza a dialektikus materialista esztétika elveit 
és eredményeit.

Az alkotói módszernek egyik fontos eleme a stílus, de a stílus sohasem jelent 
többet magánál a módszernél, vagy éppen az alkotói módszer tükrözési értékénél, 
és semmiképp sem elsődleges azzal szemben. A műveket nem a stílusok teremtik 
meg, s a művek stílusa nem az irányzati stílus származéka, hisz az irányzatok a stílus
nak csak elveit, eszményeit, modelljeit foglalják magukba, meglehetősen általános 
és eléggé tág keretekként. A stílus a műnek, illetve a művet létrehozó alkotói mód
szernek olyan eleme, melyben maga ez a módszer, vagyis a mű benső világa tükrö
ződik. Aligha beszélhetünk általánosan érvényes, egyöntetű irányzati stílusról, 
hiszen pl. a romantika irányzatán belül is a stílusok közt feltűnő különbségek áll
nak fenn. Inkább azt mondhatnók, hogy az egyes irányzatok valamely sajátos stílus
eszményt hoznak magukkal, s a kifejezési művészetnek valaminő ízlését, általános 
légkörét honosítják meg, de mindez a stílus hatásának inkább csak az irányát 
sugallja, anélkül, hogy az alkotók egyéni leleményét, hajlamát vagy kezdeményét

* Ez írás nyomdába adásakor olvashattam el Martinkó András cikkét (A stílus születése és 
élete. Kritika, 1970. 3. sz.). Érdekes fejtegetéseire emiatt itt nem térhetek ki.
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igazában egységesítené. Hisz maga ez a stílus — eszmény is az egyéni alkotói módszerek 
folyamányaként, hatásaként alakul ki.

A stílus, a kifejezési eszközök rendszere, a maga voltaképpeni, legszilárdabb 
helyét: az alkotói módszer körén belül, annak egyik legegyénibb, legjellemzó'bb 
elemeként találja meg. Erről az igen egyéni szintről a mind szélesebb és általánosabb 
szintek felé haladva, a stílusnak egyre haloványabb jegyeit figyelhetjük csak meg, 
s ezek a jegyek mind külsőségesebbekké, mind kevesebbet mondóakká válnak.

A műalkotás maga: külön világ, s Goethe egyik felismerése ezt a „másik ter
mészetet” idézi elénk: „M ikor először érkeztem Rómába, hamarosan ráeszméltem, 
hogy voltaképpen semmit sem értek a művészethez, s hogy addig csak a természet 
általános visszfényét élveztem a műalkotásokban: itt a művészet egy további 
területe, egy másik természet tárult fel előttem, valóságos szakadéka a művészet
nek, s én annál nagyobb örömmel tekintettem belé, mert szemem már hozzászokott 
a természet mélységeihez.” A művészet, mely nem csupán a természet visszafé- 
nye hanem természet maga is: ez a gondolat arra figyelmeztet, hogy a művészet 
visszatükröző funkcióját is jobban megértenők, ha szem előtt tartanók, hogy a ter
mészet tükörképe egyszersmind — természet is. A visszatükrözés a műalkotás által 
egy újabb fajta, „másik” természetet hoz létre, — ez a „másik” természet astílus- 
ban tükröződik.

A művészet szakadékéba tekintő Goethe igazolja azokat, akik a műalkotás sajá
tos, benső rendszerét, felépítését kutatják, de figyelmeztet is arra, hogy a művé
szet egyszersmind tükrözés. Az „első” természetnek tehát felépítésében, szerkeze
tében is megfelel a „másik” , s emez is megtalálja a maga sajátos tükörképét — a 
stílusban.

A műalkotásban mint „másik természetben” is fennáll egyféle belső tükrözési 
folyamat. A stílust tekinthetjük a mű külön univerzumában foglalt viszonyok, 
sajátságok érzékeny és sajátos visszatükrözőjének. Ez a visszatükröző sík — a stílus 
síkja — a műalkotáson belül fekszik, annak benső része. De hát a természetet vissza
tükröző alkotó, valamint alkotása sem áll „kívül” a természeten. A mű viszonya a 
természethez és a stílus viszonya a műhöz: egymással rokon viszonyok.

Épp ilyen funkciója miatt érezhetjük a stílust rendkívül változó és egyéni jelen
ségnek, s ezért kell kételkednünk az irányzatok vagy éppen a korszakok egységes
nek feltételezett stílusában. Valamely irányzat in se éppen nem nyújthat tükrözést, 
— csak a benne foglalt művek nyújthatnak. Az irányzatok programjai, elméletei 
sem tükrözést nyújtanak, hanem a tükrözés módjára próbálnak megtanítani. 
A stílus csak akkor tükrözheti a mű benső világát, ha ez a mű ténylegesen létrejön. 
A mű: konkrétum, az irányzat pedig a konkrét művek elvont rendszere, egysége. 
Az irányzatnak önmagában nem lehet valamely saját stílusa, hanem annyi fajta 
stílusa van, ahány művet vagy alkotói módszert magába foglal. Ezek a stílusok sok
mindenben megegyezhetnek, rokonok lehetnek egymással, s ezek az egységek, 
rokonságok hozzák létre azt az absztraktumot, amit egy irányzat stíluseszményének, 
feltételes érvényű stílus-modelljének tekinthetünk. A valóság tükrözése azonban 
nem a stílusmodellben valósul meg, hanem a modellhez akár igazodó vagy attól 
akár részben eltérő konkrét mű-stílusban.

A stílus kialakulásában tehát közrejátszik egy bizonyos közmegegyezés is a köl
tészet és a kritika között. A stilisztikai elmélet és astiláris gyakorlat kölcsönhatásba

2



kerül egymással. De a stilisztika elmélete valamely irányzat eszmeiségét, esztétikai 
programját csak a stílusra vonatkozó előírásokban, tanácsokban, kritikai mérlege
lésekben érvényesítheti, s önmagában még nem valósíthat meg stílust. Hisz a képek, 
a metaforák korlátozására felhívó tanácsok még jelentik magát a korlátozást, s 
még csak meg sem jelölhetik annak mikéntjét. Maga ez a korlátozás is többfélekép
pen valósulhatna meg. A megvalósítás hogyanja jelent csak költészetet és stílust. 
Vagyis pl. Racine kép- és metaforahasználata, mely a klasszicizmusi stilisztika 
elvén alapul.

Az elmélet csak az ilyen megvalósulásokban ébredhet a maga igazára, ezekben 
ismerheti csak föl, hogy mit is tanácsolt voltaképpen. Elmélet és gyakorlat kölcsö
nösen tanulnak egymástól, kölcsönösen tükrözik egymást. A tükrözés elve ugyanis 
nem csupán egyetlen tükrözést tételez fel, hanem az egymással szembefordított 
tükrözések rendszerét.

Néha nehéz is eldönteni, hogy a gyakorlat váltotta-e ki az elméletet, vagy fordítva; 
valószínű, hogy mindkettő ugyanannak a kristályosodási folyamatnak a terméke. 
A metafora, a költői kép kötetlenségének, merészségének rehabilitálódása a roman
tikában elméletileg és gyakorlatilag egyszerre valósul meg, s a kristályosodást az 
indítja el, hogy a klasszicizmus 18. századi rutinja a költői nyelvet kiszikkasztotta, 
színeitől, erejétől megfosztotta. Az elmélet itt is csak buzdíthat a merészségre, föl
ismerheti, pártolhatja azt: a tettleges merészség a költészetnél fekszik.

2

A műalkotás bizonyos benső sajátosságait csak a stílus vizsgálata mutathatja meg. 
A stílussal foglalkozó stúdiumok ma két tudományos módszer felé tájékozódnak. 
Az egyik, az újabb keletű, a strukturalizmus hatásába kialakult egzakt formavizs
gálati módszer. A másik, a régebbi keletű, a Wölfflin rendszerezte képzőművészeti 
korstílusok elvét alkalmazza az irodalomban. Legújabban is találkozunk még ezzel 
az elvvel azokban a kísérletekben, melyek hol a rokokó stílust, hol a klasszicizmust, 
hol a preromantikát próbálják összefüggő korszakokra s azokon belül a képzőmű
vészeti, a zenei, az irodalmi alkotásokra egységesen érvényesíteni.

Az egzakt formai vizsgálatok iránti újabb igény, a marxista irodalomtudomány
ban, részben visszahat egy korábbi, dogmatikus szemléletre, mely az irodalmi érté
kelést néha nagyon is változó aktuális szempontoktól tette függővé, ami végül is 
ennek az értékelésnek rendkívüli ingatagságához, bizonytalanságához vezetett. Csak
hogy a mégoly egzakt formai vizsgálat, mely megmarad a leíró-konstatáló eljárás
nál, éppoly messzire távolít magának a műalkotásnak valódi lényegétől, értékétől, 
mint az a módszer, mely az irodalmat csak ideológiai vagy szociológiai példatárnak 
tudta tekinteni. A stilisztikai vizsgálat nem merülhet ki olyan fajta műszaki leírásban, 
amilyet egy motorról lehet nyújtani. Az irodalomtudomány nem alakulhat át nyel
vészeti vagy matematikai stúdiummá, de ugyanakkor a formavizsgálatnál mind 
a nyelvészetet, mind a matematikát segítségül hívhatja.

A költői formák vizsgálatában alkalmazott egzakt vagy matematikai módszerek 
önmagukban eleve híján vannak a kritikai elemnek. A visszatükrözés esztétikai 
és történeti kategóriái tekintetében az egzakt módszerek semmitmondóak maradnak. 
A strukturális poétika egymagában nem elégítheti ki azt a totalitásigényt, melyet
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a marxista irodalomtudomány érvényesiteni kíván. Ez a stúdium végül is éppoly 
korlátozott és részleges m aradna, mint az irodalom egyoldalúan szociológiai értéke
lése.

Mégis, a strukturális poétikában megvannak a marxista igényű alkalmazás lehe- 
tó'ségei is. Mihelyt a stílusstruktúrát tükörképnek fogjuk föl, olyan tükörképnek, 
mely a mű benső világát fedi föl előttünk, s e benső világon is túl a műalkotás tör
ténetiségét, sőt a művet magában foglaló irányzat történetiségét is: eljutottunk 
az egzakt vizsgálatok marxista módjához. Mert eljutottunk annak a művészi mód
szernek megismeréséhez, melyben mind a történeti, — mind az esztétikai kategória 
bennfoglaltatik. Ezzel már kritikává tettük az egzakt formavizsgálati módszert, 
hisz általa a mű visszatükrözési módszerét éppúgy vizsgáljuk, mint a történetiségét 
is. Az egzakt formavizsgálatnak tehát ahhoz, hogy a marxista tudomány totalitás
igényét betölthesse, túl kell ju tn ia  önmagán, formavizsgáló jellegét megőrizve, 
kritikaivá is, történetivé is kell válnia.

A  strukturalizmus idealista filozófiai alapjai épp ezt a túljutást tiltják és akadályoz
zák. Pedig a műalkotás m int „másik” természet: nem elszigetelt természetet 
jelent. „Másik” természeti mivoltukban is a műalkotások részei mind a természet
nek, mind a történelemnek, történeti sorokat képeznek, folyamatokat testesíte
nek meg. A mű felbonthatatlan zártságának, időnkívüliségének elvét valló struktu
ralizmus: fantomokká alakítja á t a műveket és azok formáit. E formafantomok 
végletesen egzakt leírása végül is csak azoknak a terméketlen paradoxonoknak szá
mát szaporítja, melyekkel korunk polgári tudománya oly bőségesen szolgál.

A  marxista irodalomtudomány nem veheti át eklektikusán a strukturalista for
mavizsgálati módszert, de vállalkozhatik annak esztétikaivá és történetivé átformá
lására. Vagyis arra, hogy segítségével az alkotói módszer egyik elemét, a stílust 
vizsgálja, s ily módon vezessen el a műben érvényesülő visszatükrözés, valamint 
a műben testet öltő történetiség megértéséhez.

A képzőművészetre alapított, általánosnak vélt korstílusok elvét csak szellem- 
történetileg lehetne valamennyi művészetre egyszerre alkalmazni. Ez az elv ugyanis 
feltételezi valamely egységes „korszellem” létezését, mely egységes stílusban öltene 
testet. A  különböző művészeti ágak egymás mellé szorítását az „egységes” korstílus 
alá, még a szellemtörténet is csak logikai trükkök segítségével tudta megkísérelni, 
vagy olyan konstrukciókkal, melyek szerint a „véges” felé irányuló vágy hozta volna 
létre a klasszicizmust, a „végtelen” felé irányuló pedig a romantikát stb. A 18. 
század nem egy irodalmi és művészeti jelenségét lehet megmagyarázni abból, hogy 
a forradalom előtt egy ideig az arisztokratikus és a polgári ideológiák kölcsönösen 
hatnak még egymásra. De ebből a kölcsönös hatásból pl. a század egységes rokokó 
stílusát levezetni csak önkényesen lehet.

H a a visszatükrözés elve és a tükrözést megvalósító alkotói módszer sajátságai 
felől közelítjük meg az egyes művészeti ágakat, azt kell látnunk, hogy ezek némelyike 
eleve nem vállalkozik a valóság, a  természet ábrázolására, mivel rendeltetései más
féle jellegűek. Nyilvánvaló, hogy az épületek, a bútorok, a ruhák s az iparművészet 
különféle ágai nem a valóság valamifajta ábrázolását szolgálják, de képesek és hiva
tottak arra, hogy habár ábrázolat híján, akár nagy erővel is kifejezzenek eszméket, 
hiteket, elveket. Kétségtelen, hogy a nem ábrázoló művészetek kifejezhetnek esz
méket, gondolatokat anélkül, hogy a természet, a valóság ábrázoló visszatükrözését
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nyújtanák. Ezek az eszmék, gondolatok kivetülnek az épületekből, sőt az iparművé
szeti tárgyakból. Egyszersmind bizonyos, hogy az ilyen művek létrehozóinak alkotói 
módszerében a stilus pregnánsabb tényezővé válik, mint az ábrázoló művészetek 
módszereiben.

Az „ábrázoló” és a „nem-ábrázoló” művészetek közti különbség feltételezésére 
Az esztétikum sajátosságának azok a fejtegetései szolgáltatnak alapot, melyek az 
épító'művészetet a mimézis határterületeként tárgyalják, s az irodalommal vagy 
még inkább a festészettel és a szobrászattal vetik össze. Lukács nem az „ábrázolás” 
terminusát használja, de mindazt, amit az építőművészet esztétikai sajátosságaként 
megállapít, talán jelölhetjük összefoglalóan a „nem-ábrázoló” művészet terminu
sával. (Az építőművészet ilyen nem-ábrázoló jellege megfér e művészetnek azzal 
a kettős mimézisével, melyet Lukács megvilágít.)

Az építőművészet nem-ábrázoló volta elsősorban abból a körülményből szárma
zik, melyet Lukács úgy fogalmaz meg, hogy „az architektonikus mű ábrázolt vilá
gában maga az ember — mint a mimézis tárgya — egyáltalán nem fordulhat elő” 
(i. m. II. 404.1.). Ehhez hozzátehetjük, hogy nemcsak az ember, a természet sem 
fordulhat elő abban a világban, melyet az architektonikus mű ábrázol. (Mert az, 
amit Lukács az architektonikus mű „első miméziseként” jellemez, vagyis bizonyos 
természeti erők harcának statikus megjelenítése: éppen nem ábrázolás.) Az olyan 
művet, melynek ábrázolt világában sem az ember, sem a természet nem fordul elő, 
az irodalomhoz, a festészethez, a szobrászathoz, sőt a zenéhez képest tekinthetjük 
nem-ábrázoló műnek. De még akkor is, ha ez a terminus vitatottá válnék, semmi
képpen sem lehetne vitatni azt a különbséget, mely fennáll egyfelől az épitő- és 
az iparművészet, másfelől pedig az említett többi művészet esztétikai sajátságai 
között.

Ennek a különbözésnek fontos eleme az is, amit Lukács úgy fejez ki, hogy „az 
építészet képtelen valami negativitás művészi kifejezésére” (i. m. II. 402. 1.). Komikus 
vagy szatirikus építészet éppúgy nem létezik, amiként ironikus sem, holott az 
irónia még a mimetika határkérdései közé tartozó zenében is megjelenhetik (pl. 
Mahlernél). Az építészet állít, és állítását energikusan kifejezi, érzékelteti, de 
ha tagadni akar, azt csak a tagadottnak mellőzésével, kirekesztésével teheti. Amit 
tagad az építészet, az hiányzik belőle, nincs benne jelen. Az ellenreformáció 
jezsuita barokkja tagadja a reformációt, de ezt a tagadást csak a hitújításra jellemző 
puritanizmus kirekesztésével, tehát a pompával tudja megvalósítani. A negativitás 
hiánya az ember és a természet hiányának következménye az építőművészeiben, 
és a negativitás kifejezésének lehetetlenségéből is következik az, hogy az építő
művészet nem-ábrázoló jellegű.

A legfontosabb különbség mégis az, hogy a többi művészet úgy formálja meg 
„az ember számára megfelelő valóságot, hogy ennek adekvát képmását egy speci
fikus, egynemű közeg a műalkotásban realizálja” , — míg az építészet „a megfelelő 
átformálást egy valóságként továbbra is fennálló alkotáson hajtja végre” (i. m. II. 
401. 1.). Mindehhez járul — s az eddigiekből is következik — az építőművészet 
(valamint az iparművészet) rendkívüli érzékenysége a társadalmi-történelmi válto
zások iránt (i. m. II. 416. 1.), mely e művészet „második” mimézsében, tehát a tár
sadalmi igény kifejeződésében nyilvánul meg. Ez a körülmény jelentősen közreját
szik az építő- és az iparművészet, — valamint a többi művészet stílusának lényegi
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különbözésében. Az irodalom „stiláris eszközökkel” dolgozik, az építőművészetben 
azonban a stílus magának a térnek megformálását jelenti. Az irodalom stílusa tük
rözi pl. a mű kompozícióját, de az építőművészetben a szerkezet és a stílus egybe
esnek.

A stílus jellege esztétikailag a mű és a tér viszonyából alakult ki. Mert „a festé
szetben, sőt a szobrászatban is olyan teret hoznak létre, amelynek esztétikai lényege 
merőben mimetikusan jelenik meg”, — míg az építészeti tér „valóságos: a minden
napi élet egész emberét veszi körül” (i. m. II. 398. 1.).

Az épület tehát olyan „regény” lenne, melynek területére behatolhatnánk, sőt ott 
az alkotó programozta emberekkel és eseményekkel találkoznánk. Ilyen épület 
nem létezhetik, s olyan regény sem, melynek terébe és idejébe testileg behatol
hatnánk. A regény nem azonos magával az élettel, az épület azonban része vagy 
helyszíne annak az életnek, mellyel a regény nem azonos.

M ű és tér viszonyának ilyen alapvető különbözéseiből adódik az, hogy az építő
művészeiben (és az iparművészeiben) kialakult stílusokat nem lehet a többi művé
szet stílusával közvetlenül párhuzamosítani. Márpedig a stíluskorszakok elmélete 
ezt teszi, mégpedig oly módon, hogy az építő- és iparművészetekben oly pregnán
san megjelenő stílusokat a többi művészetbe is „beleolvassa” . Az egyes művésze
tek stílusa nem valamely egységes korszellem folyamánya, hanem azoknak a nagyon is 
különböző igényeknek következménye, melyeket az ember az egyes művészetekkel 
szemben akár egyidejűleg is támaszthat.

Az építő- és az iparművészetek stílusa azért annyira pregnáns és hangsúlyozott, 
mivel a tér, illetve az anyag megformálásában közvetlenül részt vesz. Az, hogy az 
építészeti térnek nem „merőben mimetikus” az • esztétikai lényege, felfokozza a 
stílus szerepét, kifejezőerejét, közlési funkcióját. Lukács is hangsúlyozza, hogy 
az architektonikus alkotás „felidéző gazdagsága, világszerűsége tehát minden nega- 
tivitásnak, minden harc jelenlétének” a kizárásán alapul (i. m. II. 409. 1.).

Az irodalmi mű stílusa nem vesz oly nagy s oly élénk részt a mű létrejöttében, 
mint egy épületé vagy egy iparművészeti alkotásé. Az irodalom stílusa viszont 
m agának a műnek világával azonos. Ha az épület magában foglalhatja „azokat a 
legfontosabb érzelmi tartalmakat, amelyeket létrejöttének és kortársi hatékonysá
gának idején kiváltott” (i. m. II. 407. 1.), akkor ezeket igen nagy mértékben a 
stílusa által foglalja magában. Éspedig mindenképp nagyobb mértékben a stílusa 
által, semmint a többi művészet.

3

Az építő- és az iparművészetek stílusához hasonló funkciót nem kereshetünk a 
többi művészet stílusában. Em iatt különösen akkor, amikor az egyes művészeteket 
egymással szembesítjük vizsgálatunkban, esztétikai sajátosságaik gyökeres külön
bözőségeit szem előtt kell tartanunk. Az egységes stíluskorszakok elmélete ezeket 
a különbözéseket tagadja hallgatólagosan. A stílushagyomány szerepe, továbbélése 
vagy lehanyatlása mint folyamat : egyformán jellemzi valamennyi művészetet. De 
a stílus egészen más helyet foglal el az ábrázoló művészetek alkotói módszerében, 
és egészen másfélét (jelentősebbet, pregnánsabbat) a nem-ábrázoló művészetek
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alkotói módszerében. Azok, akik valamennyi művészet egységes stílusában hisznek, 
különnemű jelenségeket akarnak egyneműeknek tekinteni.

Ezzel a felfogással szemben azzal érvelhet valaki, hogy hiszen pl. a klasszicizmus 
egyaránt érvényesül az irodalomban és az építészetben. Valójában azonban ez az 
egyarántinak látszó érvényesülés az antikvitás kétféle, eredetileg is különnemű 
példájának ugyancsak kétféle, különnemű módon való utánzását jelenti. Egy 
horatiusi költemény példájának utánzása vagy az antik tragédia arisztotéleszi 
törvényeinek (egyébként félreértett) alkalmazása egészen mást jelent, mint a római 
Pantheon építészeti megoldásainak követése.

Mégis a művészeti ágak és stílusaik találkoznak egymással, az embernél, akinek 
talán egyazon szükségből, de más-másféle igénye van veiük szemben. A különféle 
művészetek klasszicizmusa abban találkozik egymással, hogy a 17. század bizonyos 
gondolkodói, művészei a barokk burjánzását visszafogni igyekeztek. Ez a vissza- 
fogási szándék is a reneszánsz egyik szellemi következménye volt, még ha szembe
fordult is sok mindennel, amit a reneszánsz jelentett. A természetesség és az értel- 
messég eszménye, a természet és az értelem követése, az értelemmel áthatott termé
szet és a természet kormányozta értelem: íme a klasszicizmus alapelvei. Amit az 
irodalom klasszicista stílusának tekintünk, abban ezek az elvek csak tükröződnek, 
— mert magukat az elveket nem a stílus hozta létre.

A klasszicizmus céljai, szándékai bizonyos megoszlást mutatnak. A cél és a szán
dék elsősorban az értelemmel áthatott természet tükrözése volt, illetve a természet 
követése, törvényeinek fölismerése, érvényesítése. Érvényesült azonban egy másféle 
cél és szándék is: azoknak az alkotásoknak utánzása melyek a természet értelmes 
tükrözését megvalósították. Vagyis az antik művészet utánzása. Sokak számára a 
természet utánzása és az antikvitás utánzása ugyanazt jelentette. Másoknál pedig 
a természet közvetlen tükrözése és az antikok utánzása váltakozó módon, egyszerre 
jelentkezett. Voltak már a 17. században is elszakadási törekvések, melyek a „mo
dernség” öntudatát kezdték hirdetni a „régiekkel” szemben. És maga az antik példa 
is — változott. A pompeji ásatások után a 18. század egy hitelesebb antikvitást kívánt 
követni, s még a színpadi öltözéket is rómaibb, görögebb szabásra tervezte. A görö- 
gösség 18. századi nagy hulláma ugyancsak másféle antikvitást emelt példának, 
mint amilyet a 17. század követett még.

Ha tehát a 17. és a 18. századot együttesen a klasszicizmus korának akarjuk tekin
teni, egybemosunk olyan különbségeket, aminőket viszont másutt (pl. a romantika 
fellépténél) erősen hangsúlyozunk. Valójában a feltételezetten egységes korstílus 
mögött igen változatos különbözőségek vannak jelen, a különbözőnek tekintett 
stíluskorszakok pedig meglepően sok egyezést, érintkezést, egymásba átnyúlást 
mutatnak föl. Mindez nem éppen a változás ténye ellen szól, hanem csak azt 
bizonyítja, hogy a változás nem lineárisan, hanem szövevényes, több irányú mozgásokban, 
s többértelniüen jön létre.

Hiába keresnénk törvényszerű, általános egyezést a feltételezett „stíluskorszak” 
különböző művészeteinek stílusai között. Az építészet a 17. és 18. században nem a 
természetesség elve alapján válhatik klasszicizálóvá, hanem az antik építészet 
megoldásainak követése által. De a 17. század építészeti gyakorlatában még az ilyen 
követésre sem találunk oly erőteljes példákat, mint a 18. században. És hány vál
tozat, hány elkanyarodás a klasszicizmus eszményétől François Mansart működése
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és Gábrielé, Soufflot-é között! A 17. század klasszicizáló építőművészei és festői 
inkább a barokkot mérsékelik, fegyelmezik még, s Poussin antik eszményétől milyen 
messzire távolodik majd David ! A párizsi Invalidusok és a Pantheon : nem ugyanaz 
a klasszicizmus. A klasszikusnak tekinthető leegyszerűsödés a bútorzatban pedig 
csak a Forradalom előtti évtizedekben kezdődik meg, s a republikánus puritánság
hoz így semmi köze. Amiként David is még a Forradalom előtt festi meg a Horatiu- 
sokat.

Az irodalomban meg éppenséggel kevesebb klasszicista fellendülést, újrakezdést 
láthatunk, mint az építészetben. Ha a festészet Poussin és David közt Watteau-val 
vagy Frangonard-ral egészen eltávolodik a klasszicizmustól, úgy Voltaire-nél 
a 17. századi klasszikus hagyomány részbeni megőrzését láthatjuk, de ugyancsak 
lényeges eltávolodást is tőle. A francia költészet egy kihűlt, klasszicista rutint gya
korol csaknem az egész 18. században, amikor pedig André Chénier új klasszi
cizmussal jelentkezik, ebben több vonás utal a jövő, a 19. század lírája felé, semmint 
La Fontaine klasszikus hagyományára.

Ha egységes korstílust akarunk látni a francia 17. században, akkor vagy a barok
kot kell klasszicizmusnak átkeresztelnünk, — vagy a klasszicizmust barokknak. 
Valójában mindkét művészi módszer és stílus egymás mellett él, még Versailles-ben 
is. A Jules Mansart-féle kerti homlokzatnak ellene mond az épület belső dekorációja. 
Racine klasszicista egyszerűségének pedig a nézőtéren ülők öltözékeinek vagy a 
Boulle-műhelyből kikerült bútorzatnak az egyáltalán nem klasszicista pompája. 
Mert ugyanaz az emberi, társadalmi szándék, mely fegyelmet és rendet valósít meg 
az udvarban és a művészetben, a reprezentáló, barokk pompa számára is bő 
teret enged. XIV. Lajos korában barokk és klasszicizmus egymásnak ellentmondva, 
antithetikusan vannak jelen, antitézisük azonban egymásra is utalja őket, 
egymást erősítő módon, mivel néha egymásból merítik is erejüket. XIV. Lajosnak 
nem a stílusok, hanem az állam egységesítése a célja.

A barokk és a klasszicizmus néha ugyanannál az alkotónál váltakoznak is egymás
sal, akárcsak a múlt század irodalmának bizonyos életpályáin a romantika és a rea
lizmus. Bernini kútjai, szobrai a barokk szélsőséges változatait mutatják, de épí
tészeti megoldásaiban az antik formák fegyelmezett, visszafogó szerepe érvényesül. 
Corneille a klasszicizmus dramaturgiai elveinek megvalósítását nyújtja a Ciciben, 
s az utána keletkezett tragédiák csoportjában, — de ugyanő később visszatér olyan 
romaneszk vagy précieux megoldásokhoz is, melyek egészen barokk jellegűek. 
Mindez azt mutatja, hogy a formai, a stiláris eszközök alkalmazása nem egyöntetűen 
valósul meg, hanem alkalomszerűen, tehát a művész bizonyos törekvései vagy a 
társadalom igényei szerint, ezekhez alkalmazkodón.

Egy-egy kor művészi módszerei, stílusai, irányzatai : létrehozójuk, az ember révén 
érintkeznek egymással, aki valamit keres bennük, vagy valamit kifejez általuk.

Éppen ezért a stílusok feltámasztására irányuló törekvések egészen másként 
érvényesülnek az építő- és iparművészetekben — és másként az irodalomban. 
A középkor iránt megnyilvánuló érdeklődés, mely valójában nem a romantikával, 
hanem már a 18. században kezdődik, az építészetben nem juthat túl a gótikus stílus 
utánzásán, vagyis a gótika némelyik elemének eklektikus újraalkalmazásán, ahogyan 
azt Horace Walpole kastélyától kezdve a londoni és a  budapesti parlamentekig 
annyiféle változatban láthatjuk. Éppen mivel az építészet nem mimetikus teret
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teremt: a középkort sem teremtheti meg újra. Az irodalom azonban fölidézi a közép
kort, s újra átélnünk engedi mindazt, amit utókorként abból még felfoghatunk. 
Viollet-le-Duc restaurálási munkái a párizsi Notre-Dame-ot inkább a 19. század 
álgótikájához közelítik, Victor Hugo azonban látomást tud nyújtani mind az 
épületről, mind az emberekről, akiknek életéhez az szorosan kapcsolódott. A restau
ráló és a regényíró munkája közt nem az tesz különbséget, hogy az egyik talán élet- 
hűbb, valóságosabb középkort teremtett, mint a másik (hisz Hugo középkorát sem 
érezhetjük valóban „hitelesnek”), hanem az, hogy az egyik egy letűnt stílusnak, — 
a másik pedig egy letűnt valóságnak a felidézésére törekedett.

Ha az irodalmi és az építészeti, iparművészeti stílusok különneműségét megterem
tőjükre, az emberre vezetjük vissza, föl kell ismernünk azt az egynemű és azonos 
igényt is, melynek sugallatára egy-egy kor emberei akár az egyik, akár a másik 
művészeti ág módszerében és stílusában valamit keresnek, vagy általa valamit kife
jezni akarnak. Az antik példa követésére az irodalom ugyanolyan indíttatásból 
szánja el magát, mint az építészet. Ezen mit sem változtat az, hogy az irodalom is 
másféle időpontban, másféle következményekkel enged ennek az indíttatásnak, 
és másféleképp enged az építőművészet is.

Vannak olyan művészeti kezdemények, mozgalmak, melyek valamelyik nem
ábrázoló művészet stílusában, formakincsében jelentkeznek először, s az ilyen stílus, 
az ilyen formakincs természete folytán legpregnánsabb változatukat is ott alakítják 
ki. Ha a stílustól a módszeren, majd magán a műalkotáson át azok megteremtőjé
hez, illetve igénylőjéhez, az emberhez térünk vissza, megtalálhatjuk nála azt az indí
tékot, mely a kérdéses műalkotást, módszert és stílust létrehozta. Tehát megtalál
hatjuk a kérdéses stílus mikéntjének indítékát is.

Ez az indíték azonban érvényesülhet másféle művészetek irányában is. Ha egy 
kor emberének igénye pl. az iparművészeiben bizonyos stílusmegoldások kialakí
tásához vezetett, ugyanez az igény miért maradna következmények nélkül pl. az 
építő-, a képzőművészet, vagy akár az irodalom terén? Az ilyen következmény 
érvényesülése nem azt jelentené, hogy egy virágváza vagy egy asztali lámpa stílusa 
azonossá válnék egy opera vagy egy lírai költemény stílusával, hanem azt, hogy 
ezekben az alkotásokban esetleg egymással párhuzamosan érvényesülnek olyan 
igények és indítékok, melyek folytán a virágváza ornamentikájában vagy a költe
mény metaforáiban ugyanaz a dekoratív-stilizáló ízlés jelenik meg. Ilyen párhuza
mossággal szolgál pl. a szecessziónak nevezett művészeti jelenség is, melyet csu
pán a helyi hagyomány folytán nevezünk ezúttal „szecessziónak”, hiszen azt a más 
országokban használatos, féltucatnyi névvel is jelölhetnők.

Lukács György legutóbb (Irodalomtörténet, 1969. 2. sz.) tagadta, hogy léteznék 
a szecesszió mint „irodalomtörténeti stíluskategória” , s szerinte ez a fogalom azokra 
jellemző, akik kitalálták.

Márpedig a századfordulónak az a szemléleti és stiláris tájékozódása, mely egy 
osztály életformájából kifolyólag széleskörűen terjedt el a művészetekben, még 
Thomas Mann művét is jellemzi helyenként. Nyilvánvaló, hogy ennek a jelenségnek 
nem az a lényege, hogy bizonyos művészek nem voltak hajlandók másokkal közös 
tárlatokon kiállítani, hisz a „szecesszió” jegyei felismerhetők a tárlatokról ki nem 
vált művészek némelyikénél is. Amikor Thomas Mann Friedemann úrnak, a törpé
nek groteszk és morbid történetét megírta, olyan szecessziós groteszkséget és
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niorbidságot juttatott érvényre, mely egyébként későbbi műveitől már idegen lett. 
De épp ő, a századforduló gyermeke, még visszatért, habár idegenkedő, s immár: 
objektív-ábrázoló szándékkal, magához a jelenséghez. A Wölsung-vér azt a társa
dalmi környezetet, azt a fülledt, parfőmös zártságot ábrázolja, mely a szecessziónak 
is üvegházául szolgált. És még Adrian Leverkühn némelyik alkotásában is vissza
kísért ez az ironikus és szomorú századvég; pl. hegedűversenyében, a szalonzenének 
ebben az „apoteózisában”.

A szecessziót nem lehet általános stíluskategóriának tekinteni, de jelentkezésének 
okait fel lehet ismerni, s magukat a szecessziós jelenségeket éppúgy nem lehet más
féle jelenségekkel összetéveszteni, mint letagadni. Bizonyos, hogy a dekoratív jelleg 
nem az egyetlen s nem is a legfőbb ismérve a szecessziónak. A századvégi képző
művészet kapcsolódása az iparművészetben kialakult szecessziós ízléshez, a „Rafael 
előtti” festészet olyan stilizáló példáira irányította a figyelmet (Botticelli, Pinturicchio), 
melyeket a Rafaelhez igazodó hagyományos ízlés mindaddig mellőzött. Ez a stili
záló tendencia az iparművészetben kevésbé lehetett feltűnő, mint pl. a festészetben, 
melynek szecessziós irányzata ily módon iparművészeti formákat öltött magára. 
Proust rajongása Ruskinért vagy pl. a Velence köveinek, magyarországi visszhangja: 
ugyanazon okok következményei, anélkül persze, hogy az Eltűnt idő nyomában stí- 
lusilagakár egy Klimt-portréval, akár egy Zsolnay-nippel, akár egy Tiffany-lámpával 
azonosítható volna. Viszont a prerafaelitákkal összefüggésben emlékezteti Odette 
egy Botticelli-nőalakra az őt meglátogató Marcelt. És a magyar grafikus tervezők 
könyvborító lapjainak íriszei vagy stilizált, biedermeyer utánérzései a Szomory- 
vagy a Krúdy-novellák hangulatát jellemzően vetítik ki néha.

Az esztétikum sajátosságának egyik megfigyelése szerint az iparművészet híján 
van annak a pátosznak, mely az építészetben a társadalomra vonatkoztatott techno
lógiai célkitűzés révén jött létre (II. 431. 1.). Lukács György az iparművészetben az 
„emóciókat ébresztő tárgyak” sajátos szféráját látja (II. 433. 1.), s ezek a tárgyak 
lehetővé teszik, hogy az ember „a teret, amelyben él, mint látható, lényét kifejező 
valóságot formálja . . . meg” (II. 436. 1.). Mármost: praerafaelita előzményei miatt 
a szecesszió forrásvidéke az iparművészeiben van, s ezért az iparművészetből kiin
dulva lehet csak megtalálnunk a többi művészet olyan jelenségeit, melyek a szecesz- 
szióval párhuzamosak, azaz vele azonos indítékokból származnak.

A belső térnek mint az „ember lényét kifejező valóságnak” megformálása külön
böző korszakokban, váltakozó határozottsággal irányult a reprezentációra vagy 
az intimségre. XV. Lajos korától kezdve, de leginkább Mária - Antónia idejében, 
Versailles és a két Trianon a reprezentáció mellett fokozottan juttatja érvényre a 
bensó'séget (pl. a „kis appartement”-okban). Az első és a második Császárság rep
rezentációs igényű intérieurjeivel váltakozva a biedermeier (illetve a Lajos-Fülöp- 
stílusú) s még inkább a viktoriánus belső tér a komfort fokozott érvényesítésével 
ébreszt intim emóciót. Az eklektika idején, a Makart-féle lakberendezés pedig a 
reprezentációt és a bensó'séget próbálja egyesíteni, ha mégoly színpadiasam A sze
cesszió viszont a belső tér minden korábbi megformálásától abban tér el, hogy az 
iparművészetet még az intimségen is túl, hangulatkelt esi célra használja fel.

A szecesszió belső tere: hangulati tér lesz, s még a bensőség vagy a komfort is 
csak eszközei a mindenen uralkodó hangulat-evokációnak. Ezt a hangulati hatást 
a szecessziós iparművészet főként a dekoratív és a stilizáló eljárásokkal éri el. Hisz
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az iparművészet addig is legtöbbnyire dekoratív és stilizáló jellegű volt, — a szecesz- 
sziós iparművészet azonban a dekoratív és a stilizáló eljárásokat programszerűen 
valamely sajátos hangulat felidézésére használja föl.

Ebben az egyértelműen hangulati térben a festmény és a szobor egybehangolódik 
a belső dekorációval, sőt, annak kompozíciós elemévé, tehát valamiképp iparművé
szetivé is válik, mintha a falat díszítő festmény a függönyök vagy a tapéta foly
tatása és replikája lenne, a szobor pedig a bútorok vonalait és formáit öltené magára.

A szecesszió hangulatkultusza néha rokonságot mutat a szimbolizmusnak azzal 
a hajlamával, mely a valóságot vagy a jelképet hangulatilag kívánja megszólaltatni, 
ahogyan azt Verlaine park-verseitől kezdve, Verhaeren tájképi költeményeiig annyi
szor láthatjuk. A szimbolizmus stíluseszközei közül azonban többnyire hiányzanak 
azok a dekoratív eljárások, melyek a szecesszióra néha oly szélsőségesen és egyhan
gúan jellemzőek. Hiányzik a szimbolizmus eljárásai közül a modorszerű stilizálás 
is. Az irodalom akkor kölcsönzi eljárásait a szecessziótól, amikor elsősorban sti- 
láris eszközökkel igyekszik hangulatfelidézésre, vagy magukat az alakokat, a szín
tereket is egyféle stilizáló eljárással formálja meg (pl. Krúdy). Az irodalmi szimbo
lizmus hangulatisága viszont az ilyen eszközök és eljárások mellőzésével valósul 
meg (pl. Kaffka Margit regényeinek intenzív hangulatisága is inkább a szimboliz
mus, semmint a szecesszió sugallatára utal).

A századforduló irányzatai tarka sokféleségben bontakoznak ki egymás mellett, 
s nem lehet őket egyetlen korstílusba, egyetlen stíluskategóriába beszorítani, noha 
egyidejűségükből következőleg, érintkezések is létrejönnek közöttük. A naturaliz
mus és a szimbolizmus, a sok helyütt jelentkező újromantika, a festészeti impresz- 
szionizmus és a szecesszió stb.: ezek az irányzatok egyidejűek, de nem téveszthetjük 
őket össze egymással. De azt sem mondhatjuk, hogy ezek az irányzatok egyáltalán 
nem vesznek tudomást egymásról. Szövevényük annál bonyolultabb, mivel egyazon 
irányzatnak nemzetenkénti, sajátos változatai is létrejönnek. És ezek a változatok 
más-másféle funkciót töltenek be egy-egy nemzeti kultúra viszonyainak szövevényé
ben is. A szimbolizmus pl. világnézetileg is más-másféle szerepet játszik a francia, 
az orosz és a magyar költészetben.

Azok a társadalmi és emberi viszonyok, igények, melyek a szecesszió ipar- és 
képzőművészeti, valamint építészeti módszerét kialakították, az irodalomra nézve 
sem maradtak következmények nélkül. Az irodalomban is megjelenik a dekoratív, 
stilizáló eljárásokkal felkeltett, intenzív hangulatiság, a stílus hangulati effektusai
nak keresése, vagyis a szófűzés, a képalkotás, a metafora, a jelzőhasználat, a mondat
ritmus hangulatot teremtő lehetőségeinek tudatos és rafinált kiaknázása. Az iro
dalomnak ez a módszere letagadhatatlan rokonságot mutat az ipar- és a képzőmű
vészet, sőt az építőművészet hangulatteremtést célzó módszereivel. Vagyis a szecesz- 
szióval. Mindez azonban nem zárja ki, hogy a szecesszióval párhuzamosan és egy
idejűleg, akár túlnyomólag ne érvényesülhessenek olyan irányzatok és törekvések, 
melyeknek semmi igényük a dekoratív-stilizáló eszközökkel végzett hangulat-terem
tésre. Vagyis amelyeknek semmi közük a szecesszióhoz.

A fentebb jellemzett eljárást megtalálhatjuk Krúdy és Szomory egész életművé
ben, Cholnoky Viktornál, Kosztolányi és Babits korai korszakában, Móricz első 
novelláinak nyelvezetében és stílusában, nagymértékben Ady prózájában, sőt 
még korai verseinek nyelvében és képalkotásában is néha. Mindez persze nem jelent
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„stíluskategóriai” azonosságot Ady és Szomory között. És nem is teszi lehetővé, 
hogy ezt az egész korszakot a szecesszió jegyébe foglalhassuk. Erre nincs is szükség. 
Arra azonban az alkotói módszerek vizsgálatánál mégiscsak szükség van, hogy a 
stiláris effektusok jellegét és irányát megismerjük, mert ezek többé vagy kevésbé 
jellemzőek azokra, akik élnek velük. Mert ők — nem pedig az irodalomtörténészek — 
voltak azok, akik ezeket az effektusokat „kitalálták” .

HERMANN ISTVÁN

Az e l s ü l l y e s z t e t t  e m b e r
(Jegyzetek a strukturalizmusról)

II. rész

A strukturalizmus harmadik nagy lépése

Miután a nyelvtudomány és' a társadalomtudomány területén sikerül elsüllyeszteni 
az embert, most már csak egyetlen lépés maradt hátra. Ez a harmadik lépés a pszicho
lógiát illeti. Valószínűleg sokan meglepetéssel veszik tudomásul, hogy éppen a freu
dizmus, mely lényegileg és természete szerint az én védelmezését tűzi ki célul, 
illeszkedik bele csaknem ellenállás nélkül és harmonikusan a strukturalista koncep
cióba. A freudizmusnak és a pszichoanalízis különböző irányzatainak igen nagy 
hatása volt az egzisztencializmusra és az egész baloldali avantgárdra. Meglepő 
azonban, hogy a strukturalizmus, mely éppen azzal az igénnyel lép fel, hogy a lélek
tani elemzés helyett és mindenféle individuális pszichológiai elemzés helyett az ember
től függetlenített rendszereknek fogja fel a valóságot, fel tudja használni Freud 
gondolatait. Leghívebben erről Jacques Lacan vall, aki ezt a beépítést végrehajtotta. 

„Az analitikusnak nagyon elővigyázatosnak kell lennie, hogyha a valóságról 
beszél, minthogy a valóságos mindig tapasztalatának határán van, és mindenképpen 
inkább ott, mintsem magában tapasztalatában. Az analitikus szinte azon hidro- 
elektrikus gép mérnökének helyzetében van, akit csupán az érdekel, hogy mi megy 
végbe a gépben, honnan meríti és változtatja át az energiát, de egyáltalán nem 
foglalkozott a gép építése előtt a földekkel. Teljességgel félreismeri az az analitikus 
tapasztalatot, aki hiábavaló módon egy potenciális energia, egy végső realitás 
után kérdezősködik, amely túl van a strukturált, konfliktussal telített szimbolizált 
realitáson, amellyel dolga van. Olyan előítélet ez, amely eddig is hátráltatta a 
pszichiátria haladását, és amelytől a pszichoanalízisnek meg kellene szabadulnia. 
Ez ellen lehet vétni : de hát a libido ? És az ősvalami ? Azt feleljük, hogy a libido 
freudi fogalma, akárcsak a fizikai energia különböző formái egyenértékének 
fogalma, arra való, hogy bevezessen egy közös mértéket minőségileg különböző 
megnyilvánulási formák közé, és egyáltalán nem rögződik egy anyagi szubsztrá- 
tumhoz. Ami az ősvalamit illeti, az azt jelöli, ami a tárgyban alkalmas arra, hogy 
énné változzon,és nem pedig valamiféle durva realitás (ami egyáltalán nem energia).
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Az analitikus számára már mindig egy kész üzem áll készen, ami funkcionál. 
Más szavakkal, ezúttal lingvisztikái kifejezéssel azt mondhatnánk, hogy nincs 
semmi a jelöltben — életfolyamat, vágyódás, ösztön, ami nem hordaná a jelölő 
bélyegét mindenfajta érzéki áttolódással együtt, melyek abból erednek, és melyek 
a szimbolizmust alkotják.” (L. Les relations d'objet et les stuctures freudiennes — 
idézi L. Sebag i. m. 110—111.)
Lacan képei, amennyiben lefordítjuk azokat a valóság nyelvére — nagyon is szem

léletesek. Először is az analitikusnak nem a realitással van dolga, hanem egy szim
bolikus világgal. A pszichoanalitikus páciense különböző szimbólumok közötti 
összefüggéseket teremt meg, és az analitikusnak itt a rossz struktúrából igyekeznie 
kell jó struktúrát teremtenie. Az analitikus éppen úgy nem dolgozhat a lelki realitá
sokkal, mint ahogy egy vízműmérnöknek csak a vízmű tervezéséhez és energia- 
ellátásához van köze, de semmi köze ahhoz a tájhoz, amelyen a vízmű dolgozik. 
S ennek nem mond ellent az sem, hogy a libido és az ősvalami fogalmai a freudiz
musban léteznek, hiszen a libido csak az energiák — a struktúrában megnyilatkozó 
energiák — általános egyenértékét jelzi, és az ősvalami sem durva realitás, hanem 
egy energia, ami a szubjektumot az én felé hajtja.

Nos, ez a gondolatmenet aligha fog találkozni ortodox freudista gondolatmene
tekkel. Vitathatatlan azonban, hogy a freudizmus szimbólumláncolatai és a szimbó
lumok Freud által feltételezett autonóm teremtőereje (ez az autonómia nála még 
viszonylagos) minden esetben létrehoz egy struktúrát, és most már Lacan szerint a 
pszichoanalitikusnak nem magát az embert, hanem az emberben élő struktúrát 
kellene elemeznie. Ez a harmadik lépés, mely az embert most már a pszichológiából 
is kiiktatja, teljessé teszi azt, amit a strukturalizmus elméleti antihumanizmusnak 
nevez. Az utolsó lépés azonban még hátravan. Az utolsó lépés a tudomány törté
netének átrajzolása, mégpedig olyan módon, hogy a tudományból is ki kell hagyni 
az embert. Ezt az utolsó lépést Michel Foucault teszi meg a Les mots et les choses 
című könyvében.

A negyedik lépés: a tudománytörténet magyarázata helyett annak megváltoztatása

Flogyan lehet a tudomány történetéből kihagyni az embert? A módszer lényegileg 
nem más, mint amit a strukturalizmus eddig is követett. A tudomány objektivitása, 
vagyis az, hogy a tudományos megállapításokban a szubjektum nincs jelen, önmagá
ban annak a bizonyítéka, hogy a tudomány előrehaladása nem az embereken múlik, 
hogy ennek az előrehaladásnak immanenciája van és csak immanenciája. Foucault 
mindennek bizonyítása érdekében kiindul a reneszánsz szemlélet bukásából. A rene
szánsz szemlélet lényege szerinte az a vélekedés, hogy a szavak megfelelnek a dolgok
nak, hogy a képek a valóságot ábrázolják, tehát hogy létezik ilyen megfelelés dolgok 
és szimbólumok között. Ennek a feltevésnek vetett véget Cervantes Don Quijote-ja. 
Ez a könyv ugyanis Foucault szerint éppen azt bizonyítja, hogy mindaz, ami a rene
szánsz és a reneszánszig a szimbólumok kezelésének, felfogásának mélyén volt, 
teljességgel hamis.

„A Don Quijote a reneszánsz világának negatívját rajzolja meg; az írás megszűnt 
a világ prózája lenni (kérdéses természetesen, hogy miképpen lehet Dantét vagy 
Giorgione-t a világ prózájának felfogni H. L). A hasonlatok és a jelek levetették
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régi entitásukat, a hasonlóságok csalnak és átfordulnak víziókba és látomásokba; 
a dolgok makacsul őrzik ironikus azonosságukat: többé nem azok, amik, a szavak 
kalandokba tévednek tartalom nélkül, hasonlóság nélkül és anélkül, hogy kitölte- 
nék a tartalmát. Többé nem jelölik a dolgokat. A könyvek lapjain alszanak a 
por közepette.” (L. Michel Foucault i. m. 61—62.)
Ezzel megkezdődik a szavak és a szavakra épülő tudomány egész kálváriája. A tu

domány története átváltozik a kommunikáció történetévé. Akkor, amikor a Port 
Royal logikáját elemzi Foucault, akkor ez még egészen természetes, de ezután úgy 
jellemzi az egész felvilágosodást, mint a logika és grammatika körül forgó korszakot, 
így válik nála központi alakká Destutt de Tracy és mellette legfeljebb Condillac, 
m ialatt alig akar tudni a francia felvilágosodás fő vonulatairól. A következő tudo
mányos korszak szerinte a klasszifikáció jegyében megy végbe, és ennek a korszaknak 
fő alakja természetesen Linné. Majd egy újabb korszak következik, amikor a csere
folyamat kerül középpontba, és itt a fiziokraták válnak a tudomány zászlóvivőivé.

Mindez az önkényesség arra való, hogy a különböző tudományok fejlődését 
pusztán immanens rendszer szerint lehessen feltüntetni, és lényegileg ki lehessen 
kapcsolni azt az elemet a humán tudományok archeológiájából (Foucault könyvé
nek alcíme : „A humán tudományok archeológiája”), ami valóban meghatározta e 
tudományok fellépési sorrendjét, tudniillik: a tudományos fejlődésben elért ered
mények adta lehetőségeket egyfelől és a történelmileg fellépő szükségleteket más
felől.

Az eredmény az, hogy a biológiai tudomány történetéből kimarad Darwin, a köz
gazdaságtudomány történetéből kimarad Marx, és helyüket Linné, illetve Ricardo 
foglalja el. Ami ugyanis a fontos Foucault számára pl. a közgazdaságtudományban, 
az nem a közgazdaságtan etiológiája, vagyis a közgazdasági kategóriák levezetése a 
valóságos mozgásból és a valóságos emberi szükségletekből. A fontos a pénzelmélet, 
hiszen a pénz is egyike azoknak a jeleknek, melyek valami mást szimbolizálnak, és 
a pénzrendszer önmagában viszonylag autonóm struktúrát jelent. Foucault arról 
beszél, hogy:

„Ugyanaz az archeologikus hálózat, amely fennmarad a gazdagság analízisén belül 
mint a pénzzel való ábrázolás elmélete, a természettörténetben a karakterábrázolás 
elmélete. A karakter (itt a természeti fajokról van szó, H. I.) megrajzolja a tényeket, 
ahogyan azok a környezetükben megjelennek, a pénzbeli ár megjelöli a gazdagságot, 
csakhogy növekedése vagy csökkenése mozgásában.” (Foucault i. m. 202.)
Amint a grammatika egy kommunikációs rendszert vizsgált, úgy a biológia osztá

lyozási rendszere szintén egyfajta kommunikációs rendszernek felel meg, s végül a 
pénzrendszer szintén a kommunikáció eszköze. A pénzből nem is érdekli semmi 
más Foucault-t csak az, X a jellegzetessége, hogy egyfelől értékmérő, másfelől forgalmi 
eszköz. A pénz többi funkcióját zárójelbe teszi, és ilyen módon vázolja fel a közgaz
dasági elmélet kialakulásának történetét. Persze a pénz már Adam Smithnél reprezen
tálja a belefektetett munkát. Azonban Foucault azon túlmenően, hogy a pénznek ezt 
a reprezentatív funkcióját elismeri, végeredményben egyáltalán nem elemzi az érték 
fejlődését és alakulását, s különösen nem elemzi az értéktöbblet problémáját és az 
érték különböző ellentmondásait.

Mi történik ezek után a hegeli, marxi és freudi örökséggel, amelyre a strukturaliz
mus oly sokszor hivatkozik ? Marxot ugyanis ha mint közgazdászt ki is küszöböli,
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mint gondolkodót azért Hegellel és Freuddal együtt igen nagyra értékeli. Ennek az 
alapja az, hogy Hegelben az objektív idealista filozófust látja, aki a valóságnak az 
objektivitását hirdeti, függetlenül az egyes ember érzelmeitől, kívánalmaitól stb. 
Marx ugyancsak „természettörténeti folyamatnak” tekintette a társadalmat, függet
lenül a benne élő individuumok akaratától. Freud nagy felfedezése pedig abban állott, 
hogy az emberi álomban és életben fellépő szimbólumrendszereket a tudattalan 
termékének tartja, vagyis elszakítja az ember énjétől, az emberi szubjektumtól. 
Nem az a feladat most, hogy vitatkozzam ezen értelmezések helyességén vagy helyte
lenségén, mert az most messzire vezetne. Mindenesetre Foucault fő gondolata ezzel 
kapcsolatosan az — ami eltávolítja Marxtól és Freudtól is —, hogy

„A modern gondolkodás — hogy megmondjuk az igazat — sosem volt képes 
arra, hogy egy morált ajánljon . . .  A modern gondolkodás számára nem létezik 
lehetséges morál, minthogy a 19. század óta a gondolkodás már eltávolodott 
önmagától, saját lététől, többé nem elmélet.” (Uo. 339.)
S az itt felsorolt modern sajátosságokat ki ismerte volna fel jobban, mint Sade, 

Nietzsche, Artaud és Bataille, de tulajdonképpen még Hegel, Marx és Freud is tud
ták ezt, csakhogy

„ostobaságuk abban állott, hogy azt gondolták, minden gondolkodás kifejezi egy 
osztály ideológiáját” . (Uo.)

Új nietzscheanizmus

Az olvasónak bizonyára feltűnt már az, hogy Foucault mennyire őszintén és 
tudatosan vallja a strukturalizmus egyik ősének Nietzschét. A Nietzsche-probléma 
szerepet játszott az egzisztencializmus filozófiájában is, valamint abban az érzés
világban, amelyből az egzisztencializmus elindította gondolatmenetét. Különösen az 
a nietzschei tétel volt fontqg — pl. Camus számára —, mely szerint az isten meghalt. 
Ez a tétel a nyílt vallásosság korszerűtlenné válását hirdette meg. Camus ebből 
következtette azt, hogy amennyiben az isten meghalt — az ember magára maradt, 
és most már a magára hagyatott ember sziszifuszként kénytelen leélni életét. Az 
isten halálával megmaradt a sziszifuszi individuum. Camus Nietzsche-értelmezése 
hosszú ideig mintegy uralkodott a francia értelmiségen belül.

Foucault egy ezzel ellenkező Nietzsche-értelmezést ad. S meg kell vallani, hogy 
nem Camus absztrakt humanista értelmezése, hanem Foucault strukturalista értel
mezése jár közelebb magának Nietzschének a gondolatvilágához. Foucault ugyanis 
mind az általa pszichologizmusnak nevezett irányzatot, ami valójában egyet jelent 
a pszichológia tényleges kutatási terrénumával, mind pedig a hisztoricizmust eluta
sítja, mint az antropologikus előítéletek konkrét megjelenési formáit. És éppen ezt 
az antropologikus, vagyis emberközpontú előítélet-rendszert támadja meg az ember 
elsüllyesztése jegyében. S ide kapcsolja a Nietzsche-ismertetést. Szerinte az antropo
lógia alól éppen Nietzsche húzta ki a talajt. E gondolatmenetjegyében így folytatja: 

„Filológiai kritikán és egy bizonyos típusú biologizmuson át Nietzsche felfedte 
azt a pontot, ahol az ember és az isten egymáshoz tartoznak, amikor is az utóbbi
nak a halála egyértelmű az előbbi eltűnésével, és ahol az Übermensch ígérete 
elsősorban és mindenekelőtt az ember halálának küszöbön állását jelenti. Amennyi
ben Nietzsche ezt a jövőt tárja elénk, mégpedig úgy, mint egyszerre eshetőséget és
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feladatot, megmutatja azt a  küszöböt, amelyből kiindulva a jelenkori filozófia 
újra elkezdheti a gondolkodást.” (I. m. 253. Foucault.)
Valóban ennek a modern gondolkodásnak, mely a strukturalizmus gondolati 

előfeltétele, az igazi ősapja Nietzsche. Nem mintha a strukturalizmus közvetlenül 
átvenné az Übermensch koncepciót, és nem is mint hogyha a „Szőke bestia” idealizá
lására építené elméletét. Mindez egy szcientista felépítésű elmélet számára valóban 
túlzás lenne. De a nietzschei szimbólumok átvétele nélkül, a nietzschei — jelszóvá 
vált —  végkövetkeztetések közvetlen felhasználása nélkül mégis igen mély rokonság 
van a strukturalizmus filozófiai kiindulópontja és Nietzsche között. E rokonság 
alapján születik meg az új nietzscheanizmus, amelyben nem az emberfeletti ember 
játssza a  döntő szerepet, pusztán az ember megsemmisülése és az a tudomány, 
amely ember nélküli tudomány. Ez van az úgynevezett elméleti antihumanizmus 
mélyén. S amennyire megérthető, az egzisztencializmussal és minden, a totalitást 
leszűkítő, csupán etizáló vagy csupán antropologikus irányzattal — a feuerbachi 
antropologizmus értelmében vett antropologikus irányzattal — folytatott polémia 
relatív jogosultsága, úgy egészen megdöbbentő az az álláspont, mely a tudomány 
objektivitásának jegyében a társadalom vizsgálatából kidobja az embert.

Van-e ennek az újnietzscheanizmusnak hatása más, nem közvetlenül az elmélet 
fókuszát illető területeken? Elég lesz ennek a hatásnak egy példáját megemlíteni, 
mely az irodalomra vonatkozik. Láttuk már, hogy a strukturalizmus miként utasít 
el minden típusú etikai kérdésfelvetést. Foucault Nietzsche A morál genealógiája 
című művére hivatkozik ebből a szempontból mint legpozitívabb példára, ahol a 
német filozófus arról beszél, hogy a jónak és a rossznak (agathosz és deilosz) önmagá
ban semmiféle értelme nincs, csupán egymáshoz való viszonyukból nyerik értelmü
ket. M ajd miután ezt a nietzschei gondolatot felidézte, megállapítja, hogy nem a 
jónak és a  rossznak a tartalma a fontos, hanem a lényeges az, hogy ki beszél. Majd 
így folytatja: Ä

„Erre a nietzschei kérdésre, hogy ki beszél, Mallarmé válaszol, és szüntelenül újra 
válaszol, mikor azt mondja, hogy az, aki beszél a maga magányosságában, a maga 
törékeny vibrációjában, a maga semmiségében, maga a szó, — és nem a szónak 
az értelme, hanem talányos és kétes léte.” (Foucault i. m. 316—7.)

S itt korántsem Mallarmé költészetéről van szó, hanem Mallarmé álláspontjáról, 
a szavak mágikus erejét hirdető gondolatáról, amely a maga egészében csak a leg
újabb fejlődés bizonyos tendenciáiban, pl. a Barthes által elemzett új regényben. 
Ez az összefüggés az újnietzscheanizmus, vagyis „az ember halott” jelszó és a mai 
polgári irodalom fejlődésének egyik vonulata között nemcsak azért jellemző, mert 
ennek a művészetnek egyik fontos vonására mutat rá, hanem azért is, mert jelzi: 
a strukturalizmus egész eszmeköre nagyon is mélyen beleépül a mai polgári világ 
fejlődésének különböző megnyilvánulásaiba. Itt a nyelv immanenciája, a kommuni
káció immanenciája szükségszerűvé teszi azt, hogy a strukturalizmus, mint Barthes 
esetében, az írásművészet nullpontjáról beszéljen, és szükségszerűvé teszi azt, hogy 
a szavakat azáltal, hogy elszakítja az embertől, ne csak az embertől, hanem az erkölcs
től, sőt, a  gondolattól is elszakítsa. Az ember elméleti elpusztítása a strukturalizmus
ban tehát megtörtént, s megmaradt a puszta kommunikáció, amelynek összefüggései 
után még kérdezni sem szabad.

Foucault éppen ezt érti ki Nietzschéből. Bármennyire furcsa is ez a kiértés kifeje
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zés, mégis azt hiszem, helyénvaló itt ennek alkalmazása, mert mint látható volt, 
pusztán Nietzsche egyik, noha alaptendenciáját újítja fel. S hogy mennyire eltávolodik 
ebben a tekintetben a mai strukturalizmus azoktól a gondolatoktól, amelyekből 
táplálkozott, ismét elég lesz csak egy Foucault-idézettel megvilágítani, a Nietzsche- 
konfcrencián elhangzott előadásából. Saussure-nél még felmerült egy általános sze- 
miológia, vagyis jeltan lehetősége, Foucaultnál azonban pusztán egy sajátosan értel
mezett hermeneutika marad meg.

„Úgy látszik, hogy jól meg kell érteni azt a dolgot, amit kortársaink közül sokan 
elfelejtenek, hogy a hermeneutika és a szemiológia ádáz ellenségek. Az olyan her
meneutika, amelyik ténylegesen egy szemiológiára épül, a jelek abszolút egziszten
ciájában hisz: föladja az interpretációk bevégzetlenségét, kiteljesítetlenségét, hogy 
uralkodóvá tegye az index terrorját, és gyanúba fogja a nyelvet. Itt a Marx utáni 
marxizmusra gondolunk. Viszont egy olyan hermeneutika, mely önmagába bur
kolózik, a nyelvek területére lép, melyek szüntelenül önmagukat implikálják, az 
őrületnek és a tiszta nyelvezetnek ebbe a mitikus régiójába. Ez az, amit Nietzsché- 
nek köszönhetünk.” (Foucault: Marx, Freud, Nietzsche; in: Nietzsche. Párizs 
1967, 192.)
Vagyis egy olyan tudományos módszertanra van szükség, amely összekapcsolja 

az őrületet, az extázist, tehát az irracionális megismerést és a nyelvet. Ez az a módszer
tan, amely Nietzschéből indul ki, és ez áll szemben azokkal a módszertanokkal, 
melyek a kategóriák megértésére törekszenek, melyek a kategóriák valóságos tör
ténetét, talaját kutatják. Ez utóbbiból más nem jöhet létre, mint a kategóriák uralma 
— s ez lényegileg Foucault szerint a szocializmus —, míg a nyelv és az intuitív megis
merés összekapcsolása a strukturalizmus diadalához vezet. S még ehhez hozzá
fűzném, hogy a vita során pl. Baroni hozzászólása nyomán Foucault elismeri, hogy 
inkább lehetne az ő felfogását és így Nietzsche felfogását is Jungéhoz közelíteni, 
mintsem Freudéhoz, és hogy az igazi nagy szellem az őrület tapasztalatából (l’expé
rience de la folie) kell hogy táplálkozzék,akkor a strukturalizmus szükségszerű irracio- 
nalista végeredményét nem téveszthetjük szem elől.

Az ember elméleti és gyakorlati megsemmisítésének összefüggése
Amint tévedés lenne azt hinni, hogy a strukturalizmus elindítói már ezt az irracio- 

nalista tendenciát követték volna szubjektíve, úgy legalább annyira téves lenne, ha 
az irracionalizmus lehetőségét nem látnánk meg magában a strukturalizmus módszer
tani alapjaiban. De túlmenően ezen a steril filozófiai kérdésnek tűnő elméleti problé
mán, megvan ennek az irracionalizmusnak, sőt mi több, a strukturalizmus módszer
tanának a maga gyakorlati jelentősége. Nem elszigetelten, más jelenségektől függet
lenül vált divatossá a strukturalizmus, és társadalmi funkciójában valami olyat 
jelez, amiről érdemes egy-két szót ejteni.

Nem csupán azt emelném ki ezzel a beágyazottságkérdéssel kapcsolatosan, hogy 
a strukturalizmusnak megvoltak a maga francia előzményei, s nem csupán a francia- 
svájci Saussure nyelvelméletében, hanem Durkheim rendszerében is, mely az első 
kísérlet volt arra, hogy a szociológiai tudomány megszabadítsa az embertől. Nála 
is megvolt ennek a tendenciának relatív jogosultsága, de vitathatatlanul van már 
módszertanában egy olyan egyoldalúság, mely a strukturalizmus felé mutat. Nem is 
azt az összefüggést emelném ki, ami a negyvenes évekbeli úgynevezett funkcionalista
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etnográfia (Malinowski, Radcliff Brown stb.), valamint a negyvenes években divattá 
váló funkcionalista szociológia (Talcot Parsons, Merton) és a strukturalizmus mód
szertana között van. Sokkal fontosabb ezeknél a valóságos társadalmi összefüggés 
és az, hogy éppen Franciaországban vált divattá először a strukturalizmus. Ennek 
az összefüggésnek egy részére és konkrét politikai kifejeződésére már Kis Tamásné 
Varga Sarolta utalt (1. Valóság, 1969/3), bizonyítóanyagként felhasználva egyrészt 
Sartre pozitív szerepét a De Gaulle uralmát megrendítő májusi diák- és sztrájk
mozgalmakban, másrészt megrajzolva a strukturalisták konzervatív szerepét,
— ugyanezekkel a mozgalmakkal kapcsolatban. Túlmenően azonban ezen a konkrét 
politikai szerepen, a strukturalizmus azért érdekes ideológia, mert változást jelöl 
az értelmiség egy jelentős részének magatartásában a monopolkapitalizmuson belül. 
A strukturalizmus fellépéséig tudniillik egyfelől a magát politikailag semlegesnek 
kijelentő (más kérdés, hogy ezt a semlegességet gyakorlatban meg nem valósító) 
necpozitivizmus, valamint az egzisztencializmus kétségbeesett lázongása jellemezte 
a francia értelmiség (itt a polgári értelmiségről van szó) eszmei orientációit. Ez annyit 
jelentett, hogy ez az értelmiség egyáltalán nem vállalta, amennyiben az ideológiai 
problémák mint problémák vetődtek fel számára, a monopolkapitalizmus mai for
máinak támogatását, közvetlen alátámasztását, hanem ehelyett elvontan tiltakozott 
ellenük. A manipuláció világában ez az értelmiség vagy semlegességet jelentett be, 
és így közvetetten támogatta a manipulációt, vagy pedig lázongott ellene, és így 
lázadása nem volt eléggé átgondolt, hathatós. A különbség a neopozitivizmus szerem 
tizmusa és a strukturalizmus szcientizmusa között ebből a szempontból igen nagy. 
A neopozitivizmus a semlegesség álarcába burkolózott, míg a strukturalizmus
— amennyiben végiggondoljuk a strukturalista kérdésfeltevés következményeit ön
magukban és előbb vázolt szükségszerű konzekvenciáit — aktív támogatója a mani
pulációnak, a monopolkapitalizmus egész rendszerének. Ez magyarázza azt, hogy 
végül is belső logikájából eredően kapcsolódik Nietzschéhez, ez magyarázza a már 
ismert konzervatív és retrográd politikai megnyilatkozásokat stb. (Egészen más 
kérdés természetesen, hogy e módszertan marxizmuson belüli felhasználása, pl, 
Althussernél gyökerében más szándékkal és következményekkel is történik, mint 
a strukturalizmus polgári képviselőinél, és az Althusser által teremtett iskola belső 
problematikája külön elemzést érdemelne meg.) S a probléma másik oldalaként 
a strukturalizmus jelzi, hogy létezik egy olyan értelmiségi réteg, mely „elkötelezett” 
a fennálló társadalmi rend iránt.

Mindezek alapján joggal állítható, hogy a strukturalizmus emberelsüllyesztő 
tendenciája egyfajta előzetes öngyilkosság (présuicide). Elméletileg kiöli az embert 
a világból, minthogy a manipuláció gyakorlatilag akarja kiölni az embert mint auto
nom lényt a világból. Elméletileg megtisztítja az utat a manipuláció számára. Ezért 
nem véletlen, hogy legérdekesebb elemzései olyan területeken vannak, amelyek 
viszonylag leginkább és leghathatósabban vannak alávetve a manipulációnak. Ezért 
pl. Barthes a divatról szóló könyve sok érdekes és fontos elemzést tartalmazhat, 
ezért lehetséges az új regény egyes tendenciáinak hiteles bemutatása, a különböző 
immanens szerkezetek plasztikus feltárása. Mindez azonban nem fedheti el a struk
turalizmus módszertanának elméleti alapjait, valamint azt, hogy az elméleti anti- 
humanizmus a társadalmi mozgáson belül előkészítése a gyakorlati antihumaniz- 
mus elfogadásának. :.
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MIKLÓS PÁL

ik o n o g rá f ia
„A művészi géniusz körülbelül oly módon hat, 
mint az igen magas hőfokok, amelyek képesek 
megbontani az atomok kapcsolatát, s más típusban, 
ellenkező rend szerint egyesitik őket."

(Marcel Proust)

Márciusban Kondor Béla képei voltak kiállítva a Műcsarnok három termében. 37 festményt 
és 43 grafikai lapot tart számon a katalógus, bár a festmények közt voltak hatalmas vászonra 
készült szénrajzok is, a grafikai lapok között pedig festői hatású monotípiák. Nem nagy anyag, 
a 39 éves művész a második önálló kiállítása (1965, Ernst Múzeum) óta összegyűlt alkotásait 
mutatta be. Még főiskolás volt, amikor grafikáira felfigyelt a kritika, első kiállítása feltűnést 
keltett, és vitákat indított. (1960.) Akkoriban formabontást és pesszimizmust emlegettek ellen
zői, eredeti tehetségét hangsúlyozták pártfogói. A második kiállítás idején már megkapta a Mun- 
kácsy-díjat, és külföldi elismeréseket is szerzett (1964: tokiói grafikai biennálé díja). Azóta a viták 
elcsitultak, Kondor Bélának ma előkelő helye van a magyar művészetben, az országos kiállítá
sokon éppúgy, mint a külföldi szerepléseken (1968-ban a velencei biennálén képviselte hazánkat, 
most éppen a párizsi kiállításon láthatók grafikái).

Nyugaton is, újabban nálunk is sokat szokták emlegetni a hagyományos festészet válságát; 
a divatos nézet ezt főképp az ábrázoló, figurális piktúra mellőzéseként fogja fel, s a korszerűséget 
valami módon azonosítja a nem-ábrázoló, non-figurális absztrakció különféle mai hajtásaival. 
Kétségtelen, a fotó és fiatalabb rokonai (film, televízió) s nyomukban a képkultúra demokrati
zálódása sokban korlátozták a festészet lehetőségeit. A modern művészet jelentős müvei is azt 
tanúsítják, hogy a tájkép, a portré, a zsáner, a történelmi tabló — egyik jobban, másik kevésbé — 
háttérbe szorul. A történelemnek sem, de más, akár természeti, akár társadalmi valóságnak sem 
lehet többé dokumentatív vagy tudományos hitelű tükre a művészet, amint még lehetett alig 
száz éve is. A funkciók világosan elkülönültek, s a művészeté maradt — ha ábrázolni is akar, 
nem csupán közvetlen érzéki gyönyört nyújtani — a vallomás „az emberi nem öntudatáról” , 
az ember belső világáról.

Ilyen, az ember belső világára irányuló művészet lehetséges ma is. Csak éppen keveseknek 
adatott meg oly fokon művelni, hogy művészi hitele is legyen. Sok tárlat tájkép- és csendélet- 
özöne láttán az az ember érzése, hogy jó technikai készültségű művelőik társadalmilag hasznosabb 
feladatot láthatnának el a környezetkultúra ma még lenézett ágaiban. Kondor Béla képei láttán 
viszont éppen a hiteles művészet lehetőségeit érezzük igazolódni. Fest arcképeket is, olykor 
történelmi alakokról is (Zrínyi a költő), de ezeken sem a külső hasonlóság vagy a lélektani jel
lemzés foglalkoztatja; mindig saját szemléletét, mintegy vizuális véleményét fogalmazza meg 
tárgyáról. Tájképe egy van, az sem igazi: vizionárius táj nagy hasábokból, amelyek lehetnek 
hegyek is, városi házak is. A Munkások sem igazi zsánerkép, de a többi műfajilag még nehezeb
ben határozható meg. Amint a modern költő sem dalt, elégiát vagy stanzát ír többé, hanem ver
set, Kondor sem zsánert vagy más műfajt fest, hanem többnyire csak képet, görög eredetű szó
val: ikont.

Képeivel kapcsolatban amúgy is gyakorta emlegetik az ikonokat, a szláv vallásosság középkori 
eredetű képeit. Mint a legtöbb közhellyé vált kritikai cimke, ez is találó. Nemcsak azért, mert 
az 1965-ös kiállításon a művész egész sor olyan képet mutatott be, amelyen tudatosan imitálta 
ezeknek a régi templomi ábrázolatoknak a formáit, hanem főképp azért, mert — mint a mostani 
képek is mutatják — mélyebb rokonság is van a szláv ikonok és az ő képei között. A régi iko
nok — szigorú kánonok szabta előírások, jelképek és attribútumok rendszerében — a keleti 
egyház szentjeit, történeti-epikus szituációit és misztikus tanításainak formuláit jelenítették meg: 
a királyok imádása és Szent György párviadala a sárkánnyal éppúgy témája ezeknek a képeknek, 
mint a feltámadás vagy a pokol dogmája. Kondor képein — a maga szabta jelkép- és forma
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rendszer keretében — sajátos figurákat, szituációkat és formulákat ismerhetünk fel, ezek meg- 
megismétlödnek, új viszonylatokat képeznek, s minduntalan egyéni színekkel gazdagodva ala
kítanak ki egy összefüggő világot, egy koherens gondolatépítményt, amely már nem a valóság 
mása, hanem csak közvetve utal arra.

A képek fő építőeleme a vonal. A rajzos formák első kísérletre húzott, mégis biztos vonalakkal 
tudnak kifejezően elénk varázsolni egy-egy alakot, tárgyat. Ez a rajzbeli virtuozitás azonban 
csak eszköz, amit Kondor arra használ, hogy jelképes erejű figurákat és tárgyakat jelenítsen 
meg velük, többnyire csak jelzésszerűen.

Az így megrajzolt motívumkincs, ha elemeit egyenként vesszük szemügyre, még nem 
árulja el titkait. Sematikus alakok és arcok, kifejezőerejű kezek, ijesztő toronyszerkezetek, 
létrák, törpe léptékű házikók és templomok a háttér jelzéseként, itt-ott pálcika-emberkék. 
Már többet mondanak a szárnyas emberalakok: ezek önmagukban is jelképi erejűek, 
Ikarust idézik, a földet szárnyain elhagyó s tragikusan lezuhanó mitikus hőst. A motí
vumok nagy része azonban csak egymáshoz való viszonyában kap jelképes értelmet: 
egy fegyver után markolászó kéz, amely meztelen, vergődő alakhoz tartozik, egy toronyszerke
zet és egy vízióként mögéje rajzolódó arc, a titokzatos és ijesztő, sötét hasábokból rótt táj távoli 
tetőiről lezuhanó pálcika-emberkék, vagy a bárgyún mosolygó, bohócképű „király”, aki baltát 
markol, a meztelen nőalaktól riadozó figura, amely kulcsot tart kezében — a magányos ember, 
a küzdelem, a technokrácia, a szorongás, a hazug idill s az erotika szimbólumaivá növeked
nek.

A szimbólum mindig több értelmet rejt, s a racionálisan megragadható, fogalmilag rögzit- 
hető csupán egyike értelmeinek. A festői szimbólum értelméhez hozzátartozik a tárgyi ábrázolás 
és az általa hordozott történelmi, mitológiai vagy akár köznapi tapasztalatokból származó asz- 
szociációk mellett a megformálás, a grafikus megoldás és a színvilág sugallta hangulati jelentés- 
réteg is. Ezeknek is van racionális elemük, de egészükben való felfogásukhoz érzelmi és esztétikai 
fogékonyság kell elsősorban. Hogy egy képen mit jelent a tiszta vonalú, finom rajzzal előadott 
nőalak mellett a torz, kusza vonalak közül kisejlő gépforma, azt csak ritkán lehet szavakkal 
elmondani. De épp ez benne az a többlet, amit esztétikai jelentésnek hívunk. A képek jelentését 
azonban nem egy-egy rajtuk levő szimbólum adja, hanem a teljes kép: a megkomponált felület 
minden egyes eleme és a köztük levő összes viszonylatok, egésszé szerveződve.

Kondor képein rendszerint több s egymásnak ellentmondó értelmű szimbólumot találunk. 
Jelképi értékűek a vonalas rajz és a színezés ellentétei is, a főtémát megjelenítő figura és a háttér
ben ficánkoló apró pálcika-emberkék ellentéte is. Az életből, a történelemből vagy a mitológiá
ból valók — tehát valamiképp mind a valóságból erednek. A művész azonban új, sosem látott 
rendbe, saját művészi világának a rendjébe illeszti őket, új viszonylatokat képez közöttük. A 
Bukás szárnyas Ikaruszait ellenpontozzák a pálcika-figurák, amelyek a háttérben ugrándoznak, 
a Tüntető nők mai tüntetésre utaló feliratait a nőalakok ruhátlansága, az Űrhajósok figuráit a 
különös színezés tagadja. A képeknek ugyan többnyire van szigorúan kiemelt, középpontot 
alkotó magvuk, amelyekből (a cím segítségével) világosan felismerhető a téma: a tüntető nők 
vagy a bukás figurái így érthetőek, akár az űrhajósok vagy a munkások. Szent Pétert már inkább 
csak a cím és a kulcs árulja el, de a Rajz című képek témáját még a cím sem. Ez rejtvényszerűvé 
teszi a képeket. A furcsa szerkesztési mód, az össze nem illő dolgok társítása, az ábrázoltak sok
szor torz alakítása (fejtetőre állított figurák, kibogozhatatlan alakszövevények) fokozzák a rejt
vényszerűséget. Mindez együttesen ennek a szerkesztésnek a vizionárius jellegét adja. Kondor 
Béla nem látványokat ad képein, hanem látomásokat, nem természethű képet ismert dolgokról, 
hanem víziókat, álomszerű kompozíciókat. Sok képnek a címe egyenes utalás erre: a „lidérc”, 
a „szárnyas farkas”, a „valaki”, a „baltás király” víziók főszereplői lehetnek csupán.

A víziók : mítoszok. Kondor képei a modern civilizáció profán mítoszainak ikonjai. Szentjei 
a munkások, űrhajósok, az Ikarusok, a művészek — az alkotó és küzdő ember. Szituációi a 
mai történelem — és minden történelem — tragikus vagy legalább drámai feszültségű pillanatai
nak jelképes erejű toposzai. Számomra a kulcskép a Bukás című — ebből értelmezhetem a Raj
zok kétségbeesetten küzdő figuráit is, a Baltás király ártalmatlan képű, de baltát fogó bohócát 
is, a Táncosnő vagy a Szent Péter és egy nő képek erotikus drámáit is. A modern mítosz tanítása 
Kondornál : aggódás az emberért, a szépet és nagyot alkotó, de szüntelenül — s ma különösen — 
önmagával szembekerülő, önmaga tragédiáját okozó emberért. A nagy drámai erejű képeken 
sem egyértelmű ez az aggódás: formailag van ellenpontozva, a kisebb, derűsebb képeken pedig
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ott van figurális ellenpólusa is. A humor tisztán talán csak az öreg udvarlót jellemzi, de színezi 
a Happening-sorozatot is. Pár képen a tragikus feszültséget ironikus gesztus csapja pofon, s így 
a groteszk kontrasztjában feszíti egymásnak a két ellentétes érzést: a szorongást és a játékos 
fintort. Máshol a mellékesnek látszó, témához nem illő apró háttérfigurák teremtik meg a képe
ken ezt a kettősséget. S így alkot ez a mitikus és mégis profán világ zárt ikonrendszert.

Az egyes alakoknak, tárgyaknak, fötémáknak jelképes értelme és értelmi-érzelmi ellenpon
tozása együttesen pontos kifejezése korunk humanizmusának, elsősorban a szocialista humaniz
musnak. Kondor képein ritkán vannak direkt utalások a pártos állásfoglalásra. De az emberi 
nem öntudatáról tett vallomás nem is mindig tűri ezt; a víziók világának belső rendje, a szemlé
leti állásfoglalás sugallja a szorongást legyőző meggyőződést.

Kondor képei többet rejtenek, mint amit racionális úton kihüvelyezhetünk belőlük, de a 
racionális értelmezés, az ikonográfiái vázlat talán mégis kulcsot adhat ahhoz a világhoz, amely
nek sajátos belső rendje voltaképp a mi világunk, emberi belsőnk rejtett törvényeire utal. S ha 
ilyen törvényekre, igazságokra rá tud ébreszteni, akkor művészi hivatást teljesít a művész: 
olyat ad, amit csak a hiteles művészet tud adni. Kondor ezt adja: hiteles művészetet.

Á l l á s f o g l a l á s

SOMLAI  PÉTER

Lenin é s  a  m a g a ta r tá s  forradalm a
(Lukács György „Lenin” című könyvéről)*

Lukács György Leninről szóló könyve a közel fél évszázadon átvonuló kérdések 
folyamatosságával lepett meg. Igaz, mindegyik tanulmány árulkodik a megszületése 
körüli időszak (1924, 1939, 1946—47 és 1968) légköréről, de a kor-jegyek mögött 
meglepően egységes Lenin-vázlat bontakozik ki. Az öt írás nem egyesül monográ
fiává, a vázlatból nem lesz teljes portré, de a hangsúlyosabb vonások indítékokat 
nyújtanak, továbbvezetnek. A számomra fontosnak tűnő három gondolati vonal — 
a forradalmár következetessége, a spontaneitás és bürokrácia kapcsolata, valamint a 
megszokások gátja — gyakran érintett témákról szól, ezeknek izgalmas aktualitása 
mégis el-elvész az ünnepségek és idézet-halmazok erdejében. Például az első kérdést 
rendszerint beszorítják az „elmélet és gyakorlat” című fiókba, s kimutatván a szavak 
és a tettek közötti eseményszerű megfelelést. Pedig a forradalmár következetessége — 
a mozgalom és a tudományos szocializmus kapcsolatának általános jellegén túl is — 
tartalmaz egy sor döntő kérdést.

A politikus következetességét sosem lehet szigorúan etikai nézőpontból megítélni. 
Cselekedetei a közügyek manifesztációi, márpedig a közügyek képviseletének súlya 
elsőként olyan mérlegre tartozik, amelynek skáláján egyik oldalt a haladás, másik 
oldalt a reakció irányában tartanak a rovátkák. Ez nem jelenti sem azt, hogy a poli-

*Magvető, 1970
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tikai gyakorlat erkölcsön kívüli területen folyik, sem azt, hogy mérlegképes recept 
készíthető előre a politikusok döntései számára. De azt jelenti, hogy a politikusok 
következetessége mindig döntéseinek tartalmában nyilvánul meg, s e tartalom törté
nelmi konkrétságában értékelődik. A naiv történelemszemlélet sokra tartja a komp
romisszum-mentességet — és a mi korunk ultraradikalizmusa is így szemléli a tör
ténelmet. 1924-ben, amikor nyilvánvaló lett, hogy a világforradalmi hullám apályba 
ju to tt, Lukács szilárdan ragaszkodott ahhoz, hogy Lenin szellemi örökségét ne le
hessen a következetességre hivatkozva egy a’priori kompromisszum-ellenesség érde
kében felhasználni. Hiába bizonyosodott be a breszt-litcvszki béketárgyalások körüli 
vitákban, hogy az effajta elvont következetesség mit sem ér, — akkoriban sokan 
voltak, akik szerették volna kiiktatni a kompromisszumot a forradalmár eszköztárá
ból. Ezért volt fontos az a figyelmeztetés, hogy az ilyen elvont-általános tilalmaknak 
nincs közük Leninhez, aki például „ . . .  helyesnek tartotta a német kommunistáknak 
a Kapp-puccs leverése után tervezett ,munkáskormánnyal’ kapcsolatos magatartását, 
az ún. lojális oppozíció politikáját, ám ezzel egyidejűleg a legélesebben megrótta őket, 
amiért helyes taktikájukat hamis — demokratikus illúziókkal teli — történelmi pers
pektívával alapozták meg'’. (104. 1.) A kompromisszumok általában vett értékelése 
körüli szempontokat elutasítva a következetes forradalmár nem hajlandó az ultra
radikalizmus és az opportunizmus ollójába belemenni. Nem fogadja el sem „a komp
romisszum helyes” — sem „a kompromisszum helytelen” hamis, mert elvont alter
natíváját, mert a haladás érdekében fenntartja a kompromisszum taktikai lehető
ségét.

A kommunista forradalmár következetességét jelzi az az álláspont is, amit a 
munkásosztály és a vezetés kapcsolatáról alakít ki. A következetesség ezúttal sem az 
elvontság erénye, nem kiszámítható ragaszkodás már lefektetett elvekhez. A mozga
lom gyakorlata igényelte ezen a területen is a következetességet. Az első Lenin-ta- 
nulmány emlékeztet arra, hogy Kautsky felfogása (a párt a forradalmi munkás- 
mozgalom feltétele) és Rosa Luxemburg elmélete (a párt a munkásosztály forradalmi 
tevékenységének terméke) egy-egy oldalát általánosította ennek az újkorban társa
dalmi-politikai szempontból döntő kapcsolatnak. Talán az oly sokszor leszólt hegeli 
hagyományoknak köszönhető, hogy Lukács volt az, aki először foglalta össze a 
lenini párt és a tömegmozgalmak viszonyának lényegét: „a párt feltétele és terméke 
is a forradalmi tömegmozgalomnak”. (40. 1.) Ez a megállapítás illik a bolsevizmus 
kifejlődésére, de nemcsak arra. Sem a „Mi a teendő?” — ahol ugyanezt a kérdést 
hasonló szellemben tárgyalta Lenin —, sem Lukács írása nem vállalkozott arra, hogy 
a szocialista tömegmozgalmak 1902-es, illetve 1924-es megalkuvóit, kapitulánsait és 
hitehagyottait az apály végórájának pontos jóslatával visszafordítsa. Mindketten 
tudták, a forradalmi helyzet szül majd új, tudatos forradalmárokat, de azt is tudták, 
hogy e helyzet létrejöttéért a meglevő forradalmároknak kell tevékenykedniük.

A kapcsolat további konkretizálását jelentik a párt szervezeti kérdései körüli 
viták. Az a megállapítás, hogy a „ párt a munkásosztály élcsapata”, még nem tar
talmaz semmiféle instrukciót e szervezetiség megvalósítására vonatkozóan. Az él
csapatnak szigorú válogatásra, belső demokráciára és fegyelemre van szüksége — 
mert a forradalom nem is keletkezhet, nem is győzhet élcsapat nélkül. De az élcsapat 
szervezeti zártsága csak akkor jelent ütőképességet, akkor haladó, ha a párt teljes 
szolidaritást vállal minden kizsákmányolt réteggel, ha tevőlegesen érdekelt az összes
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fontos demokratikus, szociális, politikai, kulturális kérdésben, ha — szervezeti ön
állóságát megtartva — a népfrontmozgalmak kezdeményezője és aktív harcosa lesz. 
Csak így kerülheti el egyfelől a szektásodás, másfelől a szervezetlenség veszélyét. 
Az „ökonomizmus”-ra és a „baloldaliság”-ra vonatkozó ideológiai problémáknak 
ilyen gyakorlati hátterük volt, és Lukács interpretációja itt is találóan mutatta ki 
Lenin „tertium datur”-jait.

A „messianisztikus szektásság” (Lulács György így jelzi a „Geschichte und Klas
senbewusstsein" megszületésének idején elfoglalt ideológiai helyzetét) nem gátolta 
meg a szerzőt abban, hogy korának legjobb marxistáival együtt világosan lássa az 
alapvető társadalmi jelenségek jelentésének megváltozását Lenin műveiben és poli
tikai gyakorlatában. Ezek közül kiemelésre érdemes a „nép" példája. Ismeretes, 
hogy Lenin többször elutasította a párt „pedagógiai szerepét”, a nép előtti hajbó
kolást és a nép kioktatását, azt a politikai szentimentalizmust, amelyik keresztül- 
kasul átjárta a narodnyik szemléletet. (Ez a szemlélet persze nem korlátozódott 
Oroszországra, egy idő után Kelet-Európa majd minden országában — s jelesen 
Magyarországon — korlátozóan hatott.) Ma már azt is tudjuk, hogy a nép iránti 
elvont elkötelezettség egyaránt vezethetett aggodalmas passzivitásra, romantikus 
lázadásra, pesszimizmusra vagy forradalomra. A népre hivatkozott Oroszországban 
Martov, Kropotkin, Tolsztoj, a petíciókat író muzsikok, de a népre hivatkozott a 
cár és az Ideiglenes Kormány is. Lukács teljes joggal írta: „Meg kellett szabadulni 
a ,nép’ absztrakt és homályos fogalmától, hogy a proletárforradalom feltételeinek 
konkrét megértése alapján ki lehessen alakítani a népi forradalmi módon differen
ciált fogalmát, az összes elnyomottak forradalmi szövetségét.” (30. 1.) Ezzel kapcso
latban kellett jeleznie azokat az összefüggéseket, melyeket a spontaneitás és a bürok
rácia kapcsolatára Lenin dolgozott ki, s melyek végigkísérnek e kötet lapjain is.

Lukács egyik, 1939-ben írott tanulmányának címe: „Néptribun vagy bürokrata?” 
A cím a „Mi a teendő ?”-ben kifejtett gondolatra utal. Lenin itt szembeállítja a 
szociáldemokrácia szakszervezeti funkcionáriusaival az igazi néptribunt, Wilhelm 
Liebknechtet: „ . . .  a szociáldemokrata eszményképének nem egy trade-union tit
kárnak kell lennie, hanem a néptribunnak". (V. I. Lenin „Összes művei” . 6. k. Bp. 
1964 . 74. 1.) A bürokrata azzal akar igazán népi maradni, hogy megelégszik a köz
vetlen realitással, a nép napi igényeivel, és politikai alapelvvé emeli a „jobb ma egy 
veréb, mint holnap egy túzok”-bölcsességét. A néptribun a közvetlenségben tárja 
fel a jövőt, a napi szükségletekben mutatja meg a mozgalom irányát. A bürokratá
nak nincs rizikója, a néptribun viszont akkor is vállalja ezt, ha a népszerűtlenség 
fenyegeti. Lenin tudta, hogy a bürokrata spontaneitása nem egyszerűen „személyi 
vétek” , nem pusztán hiba. Sztálin halála óta tudjuk, hogy mire képes a bürokrata, 
ha megfelelő intézmények állnak rendelkezésére. Lukács utalt erre 1939-ben és meg
fogalmazta az összefüggést 1968-ban: „Lenin . . .  a bürokrácia ellen sem csak azért 
küzdött olyan szenvedélyesen, mert idejekorán felismerte, hogy végül is mennyire 
tehetetlen a bürokratikus manipuláció, hanem azért is — sőt, szubjektíve talán első
sorban azért —, mert a bürokrácia a maga rutinszerű gyakorlatával a műit uralmát 
erősíti a jelen fölött.” (255. 1.)

A trade-union titkárának típusához hasonló hivatalnok rövide'ob-hosszabb ideig 
hatékonyabb működésre képes, mint a néptribun. Különösen érvényes ez a proletár
forradalom utáni időszakra. A fiatal Szovjet-Oroszországban, ahol Lenin szerint
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élet-halál kérdése volt a modern ipari termelőerők felhalmozása, a tanácsrendszer 
ellenére tér nyílott a bürokratizmus számára. A felhalmozás gazdaságilag az egész 
ország fokozatos iparosítását jelentette, ami a munkásság szám szerinti növekedésé
vel já r t  együtt, tehát állandó feladattá tette a munkásság osztállyá szerveződését. 
Lenin már 1921-ben felfigyelt arra, hogy ez a folyamat új konfliktusokat hoz magával, 
és nem mulasztotta el egyetlen nyilvános gyűlésen sem figyelmeztetni a vezetőket: 
csak a tanulás, a tudatos önnevelés útján oldhatók meg a konfliktusok. A munkásság 
demokratikus diktatúráját vezető réteg igazi magatartása tehát az önnevelés. Ennek 
azonban feltétele, hogy a fejlődés együtt járjon a bürokratizmus visszaszorításával. 
A Sztálin haláláig terjedő korszak sok területen lezárta az önnevelés útját, és bürok
ratizálta a munkások, parasztok, katonák tanácsait, az irányító és ellenőrző szerveket. 
Ily módon a néptribunok helyett gyakran a konzervatív bürokrata torzképe jelle
mezte a Lenin halála utáni időszak vezetését.

A konfliktusok egészséges átalakítása csak úgy lehetséges, ha közben átalakul az 
átalakító, ha a társadalom átformálásán munkálkodó emberek egész lénye megvál
tozik. 1946-ban, a „Lenin és a kultúra kérdései” című tanulmányában hívta fel a 
figyelmet Lukács a „hirtelen hőstett" problémájára, Dosztojevszkij jellegzetes kérdés- 
feltevésére: „Ez a probléma röviden azt jelenti, hogy az emberekben fellobban ugyan 
lényük legmélyebb morális tartalmának élménye, lelkesedést, sőt tetté való lelkese
dést is ébreszt bennük, azonban az emberek nem képesek ebből a fellángolásukból. . .  
további életvitelük szintjét megalkotni. A ,hirtelen hőstett’ után ismét visszasüllyed
nek régi életük objektíve és szubjektíve hazug, alacsonyabb szintjére.” (139. 1.) A 
klasszikus orosz irodalom Gogoltól Gorkijig utolérhetetlen tökéllyel dolgozta ki 
ezt a fontos társadalomlélektani felismerést, de a jelenség legelmélyültebb ábrázolá
sában is kísértett a tehetetlenség természetszerűségére vagy legfeljebb nemzeti voná
saira utaló jelleg. Lukács kimutatta, hogy a lenini antitézis szerint az ember igazi 
megváltozásához az élet anyagi alapjait kellett forradalmasítani, mert csak így lehetett 
elérni azt, hogy a tragikomikus cikcakkok helyett igazi emberi újjászületés követ
kezzen.

Az élet anyagi alapjainak megváltoztatása nem intéződik el a legfényesebb forra
dalommal sem, ez az építőmunka hosszú éveiben alakulhat csak ki. Ez kiderült, mi
helyt vége szakadt a polgárháborúnak, mihelyt kitakarodtak az intervenciós hadak. 
A három  legfontosabb belső ellenség (1. a kommunista gőg, 2. az analfabétizmus,
3. a korrupció) nagyobb akadályt jelentett ebben az irányban, semhogy rövid távú 
győzelmet várhatott volna bárki. Lenin hivatkozásai a kommunista Oblomovokra 
sosem a megszokás „emberi állapota” ellen irányultak — hiszen ez legfeljebb annyira 
jellemzi az emberi természetet, mint a nyughatatlanság —, hanem az osztálytársadal
mak korában egyre tökéletesedő egoizmust, a másik emberben korlátot és akadályt 
látó elszigetelt önösséget célozták, illetve azt a magatartást, amelybe átmentődtek 
ezek az emberi tartalmak. Az „Állam és forradalom”-ban írja Lenin, hogy az állam 
elhalása azért mehet végbe, mert a kapitalizmus mindennapjaitól megszabadult 
emberek „fokozatosan hozzászoknak" majd az emberi együttélés valóban természetes 
formáihoz és ahhoz is, hogy megtartsák ezeket a formákat, minden külön apparátus 
kényszere nélkül. Tény, hogy az orosz proletárdiktatúra vezetője a forradalom nap
jaiban, majd az éhezés és elszigeteltség időszakában az újfajta, szabad emberré- 
válás ezen útjait tervezte, és önnön személyében élte meg a terv modelljét.
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K O N D O R  BÉL A 
K I Á L L Í T Á S Á B Ó L

1. Erzsi
2. Faktúra

3. Táncosnő
4. Bukás

5. Tüntető nők

6. Jelenség
7. Rajz I.

(Fotó: Kónya Kálmán)





Lukács szerint Lenin első típusa volt az egész létét a szocialista forradalomnak 
szentelő nem aszketikus forradalmárnak. Ma már kötetekre rúgnak az emlékezések 
és méltatások a sakkozó, horgászó, a kutyákat szerető és a hegymászásért lelkesedő 
Leninről. Mindenfajta apologetika és istenítés helyett aktuálisan fontos az, amihez 
Lukács könyve indítást jelent: a harmonikus emberi élet új ideálját követő kommu
nista etika kidolgozása felé.

PERNYE A N D R Á S

A zen és népszínházról

Mostoha műfaj, már-már az az érzése az embernek, hogy „nem illik” róla beszélni. Ha szóba 
kerül, általában kézlegyintéssel intézik el teljes problematikáját: ott a televízió, a rádió, a magne
tofon, a hanglemez, nézzék-hallgassák azt! Sokkal tökéletesebb előadásokat kapnak az emberek 
televízión keresztül, mint amilyent a szükségszerűen lecsökkentett létszámú előadó apparátus 
képes előállítani, legyen szó bár a legkiválóbb vándor operatársulatról. A teljes mű előadása 
a maga eredeti formájában gyakorlatilag lehetetlen. A dalművek zenekarát át kell hangszerelni 
könnyen mozgatható kamaraegyüttesre, egy-egy színésznek három-négy szerepet kell elját
szania, a kórusokat csak jelezni lehet stb., stb. Nézzék meg inkább a televízióban az Állami 
Operaház egy-egy előadását.

Elvileg nem rossz tanács ez — gyakorlatilag azonban nem egyéb puszta demagógiánál. És 
Ilyen tekintetben a probléma két részre osztható.

Vegyük először is a közönség szempontjait.
Mint ahogyan a hangrögzítés több formájának feltalálása nem tette feleslegessé az élőzene-hall

gatást, ugyanúgy nem szorította ki a film sem az élő színházat. Sőt, éppen ellenkezőleg: a tapasz
talatok bizonyítják, hogy a mind tökéletesebb hanglemez, továbbmenőleg pedig a magnetofon, 
azzal, hogy módot nyújt a művel való megismerkedésre, még fokozottabb érdeklődést kelt az 
élőzene-hallgatás iránt. Aki csak egy kicsit is hajlamos az elmélyülésre, hamarosan rájön ugyanis, 
hogy az élő előadás „itt és most” -ja olyan pillanatok részesévé teszi a hallgatót, amelyek szükség
képpen hiányoznak a rögzített előadás ismételt meghallgatásából. Különben is: ma már minden 
rögzítési forma egybeolvadásának lehetünk tanúi: a film gyakran ad fényképezett színpadot, 
sőt, nem ritkák az operafilmek sem, amely utóbbiban, ha jól figyelünk, a színpad, a hanglemez 
és a film „összművészetét” pillanthatjuk meg. De vajon ki meri állítani, hogy Verdi „Rigoletto”-ja 
iránt megcsappant az érdeklődés az ismert operafilm elkészülte és bemutatása óta? Éppen ellen
kezőleg: ez az opera, szinte hihetetlen népszerűségét nem kis részben éppen e kitűnő filmnek 
köszönheti. Ebből az a tanulság adódik, hogy a gépi rögzítés nemhogy befejezné, illetve megpe
csételné a remekmű sorsát, hanem éppenséggel elindítja az iránta való érdeklődést, méghozzá 
a lehető legszélesebb körben. Még akkor is így van ez, ha a mindennapi kommersz előadás 
mélyen alatta marad a szóban forgó operafilm előadóművészeti színvonalának.

Üjból le kell szögeznünk: a világon egyetlen operaház sem zárta be kapuit a „Rigoletto”- 
film bemutatása után, de arról sincsenek értesüléseink, hogy e kitűnő film a világ bármely opera- 
házának műsoráról leparancsolta volna Verdi remekművét.
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A másik szempont a hivatásos előadóművészeké.
Ha kijelenthetjük — márpedig erre minden jogunk megvan —, hogy az a zenekedvelő, aki 

soha életében nem hallott élőzenét, csupán hozzávetőleges ismeretekkel rendelkezhet e művé
szetről, akkor nyilvánvaló, hogy ugyanez a helyzet áll elő az olyan interpretátornál is, aki csakis 
hangfelvételre játszik. Utóbbi természetesen puszta akadémikus hipotézis, mert ilyen előadómű
vész nem létezik. A művészet eme specifikus fajtája csakis és kizárólag a legközvetlenebb közön
ségkontaktusban érlelődik meg, számára a táptalaj a közönség jelenlétének és figyelmének eleven 
erőtere. Mindezt a világ legtökéletesebb stúdiója sem képes pótolni, legyen bár az hanglemez-, 
rádió vagy televízióstúdió.

Lehet, hogy mindez abszolúte köztudott. Mégsem kerülhettük el, hogy újra leszögezzük a 
fentieket, mivel különösen manapság hajlamosak vagyunk arra, hogy megfeledkezzünk a leg
inkább kézenfekvő tényekről. Mindehhez kiegészítésként és egyben tanulságként annyit kell 
hozzáfűznünk, hogy a jelek szerint a gépi közvetítésre való hivatkozás csak akkor jut eszünkbe, 
ha valamit nem akarunk csinálni. Továbbá: nem tudjuk vagy nem akarjuk észrevenni, hogy az 
élő és a gépi előadóművészét nem kizárja, hanem éppenséggel kiegészíti egymást.

így van ez az előadóművészet minden műfajában és műformájában. Nem lehet kétséges, 
hogy az Országos Filharmónia helyesen jár el, amikor heroikus munkával törekszik arra, hogy 
a zenét országunk legeldugottabb helyeire is elvigye, jóllehet a gépi közvetítés e helyekre éppúgy 
eljut, mint Budapestre. Ugyanez a helyzet a Déryné Faluszínházzal is, melynek prózai előadásai
val szemben sohasem hozzák fel azt az érvet, hogy a televízió rendszeresen ad színielőadásokat 
a főváros minden színházából. De — érdekes módon — amikor a zenés népszínház ügye kerül 
szóba, rögvest előráncigálják ellenérvként a gépi hangrögzítés és közvetítés minden találmányát. 
Ennek tulajdonítható, hogy ez a felmérhetetlen fontosságú műfaj hazánkban alig-alig jut ötről a 
hatra.

Való igaz, hogy amikor a Tanácsköztársaság idején Reinitz Béla a Gördülő Opera gondolatát 
felvetette, még az európai technikai és szociális állapotokhoz képest is messze elmaradott ország 
viszonyai között kellett gondolkodnia. Vele szemben fel sem merült ellenérv, ám a rendelkezésre 
álló idő túlságosan rövid volt a terv realizálására. Itt azonban meg kell állanunk egy pilla
natra.

E sorok írója a Magyar Nemzet 1970. március 11-i számában azt írta, hogy Reinitz Béla 
gondolata csupán hazánk felszabadulása után valósulhatott meg, a közismert Gördülő Opera 
intézményében. Gosztonyi Teréz, az Állami Hangversenyzenekar tagja hívta fel figyelmét a 
két világháború között két évig működő „Országos Opera Staggione”-ra. Kérésemre nagy pla
kát- és kritikaanyagot juttatott el hozzám, amelyből kitűnik, hogy a dr. Lányi Viktor által 
alapított együttes 1926-ban és 1927-ben hatalmas repertoárral és ugyanilyen sikerrel járta a 
vidéket.

Az operák zenekarát zongorás-vonós kamaraegyüttesre dolgozták át. Neuwelt Klára zon
gorázott és vezette az együttest, az első hegedűt Gosztonyi Teréz játszotta, az énekes nem 
kis része az Operaház tagjai közül került ki. A vidéki közönség és sajtó valóságos üdvrivalgással 
fogadta az „Országos Opera Staggione”-t, és benne látta a vidéki operakultúra fellendítésének 
egyetlen lehetőségét. Nagy elismeréssel és tisztelettel kell megemlékeznünk az úttörő muzsiku
sokról !

A negyven körüli korosztály még jól emlékezik a felszabadulás után létrejött Gördülő Operára, 
melynek jóegynéhány nagyszerű előadását Budapesten is láthattuk-hallhattuk. Kiváló művé
szek egész sora fogott össze annak érdekében, hogy az ország minden részébe elvigye az opera- 
irodalom remekműveit.

Amióta a Gördülő Opera megszűnt, csupán egyetlen kezdeményezésnek lehettünk tanúi: 
a Déryné Faluszínház főrendezője, Kertész László részéről.

Érdekes és szerencsés konstelláció. Kertész László muzsikusnak indult, hegedűn, illetve brá
csán játszott, a többi között a Budapesti Hangversenyzenekarban is, amely a mai Állami Hang
versenyzenekar közvetlen elődje volt. Később a muzsikuspályát a színházi rendező munkájával 
cserélte fel, míg azután a legutóbbi években a két érdeklődési kör egyesült: Kertész László a 
Déryné Faluszínház keretén belül kísérletet, sőt, kísérleteket tett a zenés népszínház feléleszté
sére. Helyesen ismerte fel a keretet, azt a lehetőséget, amelyet az amúgy is utazásra teremtett 
faluszínház biztosít az ilyenfajta törekvéseknek. Valósággal fanatikusa lett e műfajnak. Mint 
ő maga mondotta, mind munkatársai, mind pedig a közönség olyan lelkesedéssel fogadta Johann
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Strauss „Denevér"-jét, Donizetti „Az ezred lányá”-t, J. Offenbach „A párizsi élet” c. vígope 
iáját, valamint Strauss „Cigánybáró”-ját, amely öt magát is meglepte. Kiderült, hogy a Déryné 
Faluszínház kitűnő színészeinek egész sora kitűnő énekes is, éppúgy, mint a színház névadó 
mestere, a nagyszerű Déryné.

Jó egynéhány finnyás budapesti kritikus fintorította el orrát Kertész László próbálkozásai 
láttán — de még többen voltak azok, akik híveivé szegődtek. Az előlegezett bizalmat Kertész 
László és társulata folyvást emelkedő színvonalú produkciókkal hálálta meg.

Az első előadásokat a színház saját erejéből hozta létre. A legutolsó produkció, Nicolai „A 
windsori víg nők” c. operája viszont már a Művelődésügyi Minisztérium jelentős anyagi támoga
tásával jött létre. Nem kis részben ennek lehet köszönni, hogy utóbbi rendkívüli színvonalemelke
dést mutatott.

Kertész produkcióinak két, egymással azonban szorosan összefüggő oldalára kell felhívnunk 
a figyelmet: a színház és a zene egységére. Ez természetesnek látszik, végső soron azonban ma 
már sajnos, nem az.

Vitathatatlan, hogy az operában a színházi és a zenei élmény bizonyos értelemben elválik 
egymástól. E két princípium folytonos harcba bonyolódik egymással, és hol ez, hol az diadalmas
kodik. Felsenstein operaszínpadán például kétségkívül a színpad és a rendező győz, nemegyszer 
olyan áron is, hogy teljes mértékben maga alá gyűri a zenét. Ha a nagy karmesterek veszik 
kezükbe az opera irányítását, akkor többnyire a zene győz, de mindezért nagy árat kell fizetnie 
a színpadnak.

Ez az antinómia a Déryné Faluszínház előadásában magától megoldódik, tekintettel arra, 
hogy a szereplők mindenekelőtt színészek, és csak másodsorban énekesek. A cselekmény és min
denekelőtt a cselekmény az, amely előbbre lendíti a darabot — ezt a felfogást a színház eredeti 
rendeltetése is szükségszerűvé teszi. De van itt egy mozzanat, amely specifikusnak mondható: 
az amatőrség varázsa.

Ne féljünk kimondani ezt a szót, még akkor sem, ha mostanában rossz mellékízt nyert. Sze
rencsére ellentétes jelentésű párja, a „profi”-szó szintúgy pejorative cseng. Egészen más lesz 
tehát a helyzet, ha így jellemezzük a Déryné Színház vígopera-produkcióit: éneklési szempontból 
nélkülöznek minden „profi”-jelleget. A szereplők nem énekelnek a fogalom operai értelmében — 
de ugyanakkor mégiscsak nagyszerűen énekelnek. És főként: játszanak. Egyik nem zavarja a 
másikat, az egyik nincs a másik ellen. A képlet inkább így áll fel: jó színészek, tehát jól énekelnek. 
Élvezik azt, amit csinálnak, úgy élnek a színpadon, mint hal a vízben. Úgy oldják meg nyaktörő 
énekes feladataikat, hogy annak kényes, hajmeresztőén nehéz mivoltáról fogalmuk sincs. De 
megoldják. És ez a legfontosabb. Gyermekkorában mindenki szépen énekel. Aztán elfelejti. 
Ők nem felejtették el.

Talán csak itt és ekkor értettem meg igazán Kodály Zoltánnak azt a kijelentését, amely szerint 
Senki sem születik botfülűnek, legfeljebb körülményei, az őt ért benyomások hozhatnak létre 
olyan helyzetet, amelyet mi utólag így nevezünk. A dolog fordítva is igaz: csak olyan profi 
lehet igazi művész, aki meg tudott őrizni magában valamit ebből az eleve adott, természetes, 
tehát amatőr muzikalitásból. Utóbbi a tanulás során rendszerint elveszik. Ezért van olyan kevés 
nagy énekes a világon.

Akármint van is: a Déryné Színház előadásainak mindegyike részben vagy egészben élmény
szerű volt. Ezen belül is különösen ki kell emelnünk Nicolai „A windsori víg nők” c. vígoperájá
nak nemrégen lezajlott bemutatóját, amelyet általában nagy szeretettel és elismeréssel fogad
tak.

E helyen nem lehet feladatunk az előadás részletezése vagy kritikája. Annál fontosabbnak 
kell tartanunk azonban a Déryné Színház hasonló jeilegű további működését.

Eleven, pezsgő és forró színházi élményre van szükség, ha a falu közönségével egyáltalán 
el akarjuk fogadtatni az opera műfaját. Közvetlen, élő produkció szükséges ehhez, és azt semmi 
a világon nem pótolja, a világ legjobb operaházainak filmre vett vagy televízión közvetített 
előadása sem. A közönségnek látnia és hallania kell, amint ott, akkor, szemei és fülei előtt 
születik a produkció. Elé kell tárnunk azt a lehetőséget, hogy választhasson. Másról nincs és 
nem is lehet szó, mint a lehetőségek területének szélesítéséről, mindenáron, minden áldozattal 
erre kell törekednünk. Ha nem adunk alkalmat a falunak arra, hogy megismerkedjék a víg
opera műfajával, akkor nem fog megismerkedni vele, tehát nem is fogja soha meg
szeretni.
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Mindezt a televízió nagyszerűen kiegészíti — de abszolúte nem pótolhatja. A rádió is mérhe
tetlenül gazdag komoly zenei műsort szolgáltat nap mint nap — és a vidéki közönség mégis, 
csak akkor győződik meg a zene valóságos értékéről, amikor ott, helyben, „élőben” hallhatja 
Sorsdöntő a művészettel való közvetlen találkozás, nem lehet, de nem is szabad vakon remény
kednünk, hogy mindezt majd megoldja a gépzene.

Lassan érlelődik, de nap mint nap erősödik az az igény, hogy végre alaposan, elfogulatlanul 
vizsgáljuk felül a gépzenéről alkotott felfogásunkat. Anélkül, hogy elébe kívánnánk vágni az 
ilyen természetű vizsgálatoknak, inkább problémafelvetésnek, mintsem megoldásnak szánjuk 
e megállapítást : könnyen lehet, hogy a gépzene egy, az élő zenétől alapvetően különböző „zene
fajta” , amely úgy viszonylik az élő zenéhez, mint a film a színpadhoz. (Vagy legalábbis ez a 
viszony igen hasonló.)

Ezt azonban itt nem tudjuk eldönteni. Ám éppen ezért semmi áron sincs jogunk feladni azt 
a nagyszerű kezdeményezést, amelyet a Déryné Színház vígopera-előadásai képviselnek.

Hálával és köszönettel kell nyugtáznunk mindazt, amit eddig kaptunk e nagyszerű együttes
től — és komoly segítségben kell részesítenünk őket, hogy eljövendő terveiket valóra válthas
sák.

KŐSZEG FERENC

Sándor G yörgyről — előhanggal

Azok a bizonyos ötvenes évek az élesedő 
osztályharc leple alatt titokban és csenevé- 
szen hosszú ideig őrizték, sőt konzerválták 
a polgári élet formáit. Az átépített lakásokban 
átépített világnézettel, de átépíthetetlen igé
nyekkel és ízlésszinttel régi életét utánozta a 
középosztály minden rétege: tovább olvasta 
régi kedvenceit (hiszen újakat alig ismerhetett 
meg), tovább gyűlölte régi ellenségeit (a régiek
kel azonosítva az újakat is), és tovább beszélte 
a viccek madárnyelvét, amelyen a hatalmat 
—- ha ellenségévé vált — kigúnyolni egy 
évtized (vagy egy évszázad) óta megtanulta. 
Az opera és a Shakespeare-ciklus mellett a 
kabaré volt az egyetlen nyilvános rendezvény, 
amelyen a polgár többé-kevésbé otthon érez
hette magát. Hacseket betiltották, de a kabaré 
Nagy Endre és Békeffy hagyományát foly
tatta. Ellenzéki megjegyzést nem engedhetett 
meg, de ha a Patyolatot meg a Közértet

csipkedte, a polgár kényszerű életformájának 
valóságos sérelmeit panaszolta. Ha két nyögve
nyelős Churchill-tréfa és Tito-csasztuska kö
zött a függöny elé lépett a konferanszié (aki 
már személyével is a hagyomány folytonos
ságát képviselte), bízvást kacsinthatott a közön
ségre: a nézőtérről a polgár önmagával nézett 
szembe. Együtt, egy szintről nevettek — föl
felé.

A fordulat 1956/57-ben következett be. A 
légköri túlnyomás alatt konzerválódott pol
gári életforma bomlani kezdett: a polgár meg
halt, külföldre távozott vagy beolvadt. Helyét 
a kispolgár foglalta el — az ízlés nivellálódott 
és polarizálódott. A rosszul működő közintéz
mények hibái megszűntek vagy életformánk 
részévé lettek. Értelmét vesztette a róluk szóló 
vicc: már nem pótolhatta szerény jelzésként 
a komolyabb kritikát. A hagyományos kabaré 
elvesztette hagyományos közönségét. Az új
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közönség az új kabaréban nem találva, hanem 
otthon érezhette magát, amikor a színpadon 
saját hivatali szobáját látta — a valóságos
nál szebb bútorokkal —, és arról hallott, 
mit milyen kerülő úton lehet elintézni. Mert 
a nézőtéren az a széles réteg foglalt helyet, 
amelynek legszerényebb képviselői különleges 
borjúmájszeleteket, legigényesebbjei pedig kü
lönleges tetőfedő anyagokat tudnak szerezni 
ünnepi ebédjükhöz, illetve családi házukhoz. 
Következésképp nem értik, vagy idegennek 
érzik a kabarét azok az osztályok, amelyek 
nem rendelkeznek a különlegességek megszer
zéséhez szükséges összeköttetésekkel, azok a 
rétegek, amelyek igényeiket összeköttetések 
nélkül, automatikusan kielégíthetik, és azok 
a jobbára értelmiségi egyedek, akik nem sze
retik annyira a májat. A műsorok látszólag 
„merészebbek” lettek. Valójában az új kabaré 
nézője megnyugtatására törekszik — hatáso
san, hiszen a néző maga is arról szeretne 
meggyőződni, hogy helyzete változatlan, és az 
is marad. Essék szó bármiről, ami látszólag 
nem érinti közvetlenül a nézőt, külpolitiká
ról például vagy elvi kérdésekről, a tréfák 
rögtön magát az állásfoglalást próbálják nevet
ségessé tenni. Tehát nem a hiányos informá
ciók alapján, elavult klisék szerint készült 
formális állásfoglalást, hanem egyszerűen a 
„tojásfejűek hobbyját”, az állásfoglalás igé
nyét. (De ha akad olyan külpolitikai probléma, 
amelyet sehogyan sem lehet vicc-szinten elin
tézni, a kabaré rögtön lejjebb kapcsol: az 
esemény helyett a békesség kedvéért, mond
juk, az esemény sajtójával foglalkozik.)

Rút dolog a közöny, de minden közönyben 
zárványként jelen van a józan szkepszis, s 
ennek már lehet erkölcsi értéke. A kabaré 
azonban nem a „józanul” közönyös kispolgárt 
szólítja meg, hanem célja érdekében csöpp
nyit javít nézőjén. A konferanszié és a tréfák 
szereplői egy „manipulált nézőhöz”, a közö
nyös, ámde lojálisán bizakodó kispolgárhoz 
szólnak. Az idealizált néző együtt élvezi a 
TV Park hullámvasútján utazókkal a végre 
zavartalan emelkedést, együtt örül a Kikiáltó
val, hogy az önállósult gyárigazgató könnye
dén eléri a világszínvonalat, s együtt aggódik 
a színpadon ágálókkal a gazdasági mecha
nizmus sikeréért. S rögtön meg is nyugtat
hatja magát, hogy a mechanizmus teljesen 
természetes, majdnem természeti folyamat: 
nem igényel semmiféle politikai aktivitást, és 
nincsen semmiféle társadalmi következménye.

Manapság a kabaré még az idealizált néző 
lojalitás-igényét is túlteljesíti: egy-egy kon-

feransz vagy a műsor „tanulságait” össze
foglaló végellágyulás „tréfán kívül” biztosítja 
a nézőt, hogy a valóság még a kabaré világá
nál is rózsásabb. Ma, amikor a tömeggyűlé
sekről eltűnt a személyeknek szóló ütemes 
taps, a tv-kabaré népszerű, szenilis aggas
tyánja úgy ejti ki — poénhelyzetben — a 
politikai vezető nevét, hogy a közönség, mintha 
kedvenc csemegéjét emlegetnék, jóleső, egyet
értő tapsban kénytelen kitörni. Senki sem 
vitatja el a taps jogosultságát, de talán nem 
a szatirikus kabaré feladata, hogy a tömeggyü- 
lések lelkes hangulatát reprodukálja.

Napjaink kabaréja tehát saját törvényeit 
borította fel: a politikai kritika műfaját, mint 
elnyűtt kabátot — kifordítva — a politikai 
agitáció műfajává tette. De nem tudja feled
tetni, hogy a szövet használt. Az unalomig 
ismételt újságszerű műsorszerkezet, a mindig 
azonos struktúrájú, tehát előre kiszámítható 
poének, az évszázadok óta változatlannak 
tűnő karikatúrafigurák, a sivár jelmezek és 
bánatos díszletek egy kedélytelen vállalati 
rendezvény hangulatát árasztják. Az „ellen
zéki” néző hirtelen „kormánypártinak” érzi 
magát, annyira felháborítja a politikai kérdé
sek léha bagatellizálása. A „kormánypárti” 
viszont a hátulról adagolt olcsó agitációtól 
kap gyomorrontást. Ki ül hát boldogan a 
nézőtéren? Részint a Hivatalnok, akit a ka
baré több-kevesebb sikerrel propagált legen
dái (például, hogy minden gazdasági nehézsé
get a dolgozók lógása idéz elő) megnyugtatnak 
és felmentenek a felelősség alól. Nagyobbrészt 
pedig az igénytelen pesti (vagy bécsi) kispolgár, 
aki néhány ellenzékinek látszó bemondás ked
véért operettzenével hígítva még a soha el 
nem olvasott vezércikket is szívesen meghall
gatja. Végső soron ez a kabaréstílus akár a 
felelőtlenség komfortját, akár a közöny kon
formizmusát szolgálja, agitáló igyekezete elle
nére — idejétmúlt.

A szokványos kabaré meglehetősen széles 
körben keltett viszolygást. Meg kellett szü
letnie egy másik, az előzővel szemben némileg 
polemikus szándékú kabarészínháznak. Meg is 
született, de létrejötte nem hozott igazi vál
tozást. Mert a legújabb kabaré a régi néző
jének a vitapartnerét szólaltatja meg. Az egyik 
színpadon vállvonogatva, megértő kacsintással 
kijelentik: a dolgozók nem dolgoznak; a má
sik színházban vádaskodva bizonygatják: 
ugyanezt. Az egyik kabaré úgy tesz, mintha 
a névtelen kisember szemszögéből szólna, a 
másik nyíltan vállalja, hogy az állítólagos 
kisember felettesének nevében szól. „Fenn
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nem is beszélnek — mondja ez a Felettes, 
szemrehányóan —, de lenn már azt hallják, 
hogy . . Vagy még nyíltabban: „Fenn a 
rendelet jó, lenn megfúrják.” Ez a kabaré 
elszántabb, következetesebb, mint a másik: 
a hátulról adagolt agitációt nyílt érveléssel 
cseréli fel, a mechanizált poéngyártást publi- 
cisztikus szárazsággal. A pesti kisember kopott 
kliséje helyett a politikai irányzatok séma
figuráit állítja színpadra: a „Jobbos”-t és a 
,,Balos”-t — az egyensúly kedvéért mindig 
mind a kettőt egyszerre, egyformán. Nézőjét 
ez a kabaré éppúgy meg akarja nyugtatni, 
mint a másik. A kispolgár hétköznapi reál
politikáját, „történetfilozófiai fatalizmusát” 
(amely egyébként, ha néha nyíltan felszínre 
bukkan, a régebbi kabaré legszínvonalasabb 
teljesítménye) az új kabaré szenvedélyes ellen
szenvvel — elfogadja.

Igazság szerint itt új cikket kellene kezde
nem. Sándor Györgynek, akiről ez az írás 
szól, semmi köze a politikai kabaré hagyomá
nyos formáihoz. A kabaré politikai aktualitá
sokhoz kötődik; egy humorral is foglalkozó 
jeles publicista szavával : amiről érdemes lenne 
szatírát írni, arról nem szólhat, és amiről 
szólhat, arról nem érdemes szatírát írni. Igé
nyesebb néző és igényesebb alkotó számára 
régóta világos, hogy a „hibákat” karikírozó 
politikai kabarétól nincs mit várni, bármekko
rára táguljon a karikírozható hibák skálája. 
Hibái amúgy is csak egy mechanikus szerke
zetnek lehetnek, a társadalomban a „hiba” 
igazi neve: jelenség. Ha egy műfaj érdeklődé
sét az összefüggésből kiragadott jelenségre 
korlátozza, eleve lemond arról, hogy teljes
ségét, azaz valóságos életet teremtsen.

Műsorának utolsó előtti számában Sándor 
György a humorista pályaképét rajzolja meg. 
„Naivan, tisztán közeledtem az élethez. Az 
élet szép. Itt van egy kis probléma. Megírtam.” 
A lírainak tűnő visszapillantás, mint a későb
biekből kiderül, maga is paródia : a humorista 
és az élet szokványos viszonyának paródiája. 
A humorista nem úgy „jön létre” , hogy meg
írja a problémákat. Inkább, ahogy előző estjén 
mondta: „Most megteremtem az alapfigurá
mat.”

Sándor György „figurája” idestova tíz éve 
tűnt fel. Megjelent a színpadon, a kávéházban 
és bohóckodni kezdett. Szerepelt: a színház
ban sem a Második rendőrt játszotta, ha
nem Sándor Györgyöt. A ráosztott szerepet

elnyelte, asszimilálta, önálló produkcióvá 
duzzasztva félperces megjelenését. Rendezőit 
nyilván épp annyira zavarba hozta, mint a 
kávézó nénikéket, akiknek asztalára váratlanul 
rátette a „Foglalt” táblát. Ösztönösen vagy 
szándékosan mindig arra törekedett, hogy 
környezete ne értse a szituációt.

Kár lenne a megszokott élethelyzetek fel
borítására törő szatirikus magatartás kezde
ményeit látni ezekben a régi viccekben. Az 
egymás sarkát taposó mókákat utólag sem 
érzem a készülődő humorista műhelytanul
mányainak. Akkor (ha valaki töprengett rajta) 
úgy tűnhetett, Sándor György előtt két út 
nyílik. Vagy folytatja bohóckodásait és társa
ságbeli jópofa marad örökre. (Volt rá esélye, 
mert ismerősei között — és hányán ismer
ték — fürdött a sikerben.) Vagy lemond a 
bohóc szerepéről és szabályos kabarészólista 
lesz, aki egy-egy személyes kiszólással, saját 
invenciójú burleszk-mozdulattal legfeljebb ma
gáévá hasonltja a betanult tréfát. Nagy sikerű 
produkciója, a „Makói hagyma” ezt az utat 
nyitogatta: bár saját szövegét mondta, első
sorban színészi eszközökkel hatott (Rajkint 
parodizálta), és a szöveg is szokványos kabaré
tréfákat variált.

Szerencsére kiderült, hogy a művészileg 
igénytelenebb út, a profi színészhumorista 
konszolidált útja a könnyű műfaj gyakorlatá
ban mégsem olyan könnyű. Hála a praktikus 
akadályoknak, Sándor György kénytelen volt 
szertelenül, amatőr módra tovább bohóckodni. 
Lassanként azonban az írással való küzdelem 
és a félmaszek fellépések váltóáramú kezelése 
alatt a privát mókázás öntörvényű műfajjá 
keményedett. De azért megőrizte és remélhe
tőleg az országos siker után is megőrzi „ama
tőr” jellegét. Sándor György közönsége ma 
sem csupán nézőnek, inkább egy társaság 
tagjának érzi magát: az üres székek a szín
padon a körben ülő barátokat jelzik, az első 
számban á  közönség is részt vesz. A megszer
kesztett műsort, a szükebb kört szórakoztató 
spontán tréfáktól nem a formák különbözte
tik meg (hiszen a kabaré szabályos időközök
ben elcsattanó, lekerekített poénjai, megren
dezett mozdulatai, valóságos helyszíneket jelző 
kellékei továbbra is hiányoznak), hanem a tuda
tosan vállalt és következetesen kifejezett tar
talom, amely a társasági bohóckodásban ter
mészetesen sohasem lehet jelen.

Sándor Györgynek az elmúlt tíz év alatt 
nem a humora lett jobb. Személyisége érett 
meg: barátok és könyvek között, az élet ezer
nyi pedagógiai fórumán világnézetet tanult.
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A világnézet «gyében (sőt részben kedvéért) 
formálódott a gátat nem ismerő humorfolyam 
szilárd szerkezetű műsorrá. Az Egyetemi Szín
pad nézője különös jelenség tanúja: élő ember 
áll egy szatirikus műsor pódiumán, kétdimen
ziós kliséfigurák helyett strukturált személyi
ségű egész ember.

Ezért felületesek az eddigi kritikákban több
ször felbukkanó megjelölések: abszurd humor, 
szürrealista humor, groteszk. Nem tudom, 
mit jelentenek ezek a szavak. (Félek, aligha 
többet, mint a szintén közkedvelt „sajátos” 
szó, ami ugyebár csak azt jelenti, hogy valami 
olyan, amilyen.) De akármit jelentenek, han
gulatuk félrevezet; azt negéiyezi, hogy ami 
Sándor György színpadán folyik, intellektuá
lis játék, virtuóz ügyeskedés a szavakkal, s a 
valósággal csak bonyolult áttételeken keresztül 
érintkezik. Megfejteni kell tehát humorát, nem 
megszívlelni. Holott Sándor Györgyöt olyan 
közvetlenül, olyan „egy az egyben” kell komo
lyan venni, mint valami névre érkezett felszó
lítást, mint egy plakátot. Teljes emberként 
áll előttünk: estje a belső teljesség pódiumon 
kifejezhető része — a bohóckodástól, a blőd- 
litől és az intellektuális paródiától a politikai 
állásfoglalásig és a morális indulatig. „Szint
jei” a műsorban nem különülnek el. Vannak 
„politikai” számok, és vannak „blődli” szá
mok, de a műsor egyik legfontosabb humor
forrása, hogy a szintek villámgyorsan válta
koznak, egymásba olvadnak, váratlanul s néha 
dermesztő hatással. Az elmegyógyintézeti 
szám blődli ötletei („öncsonkítást követtem 
el: kiegyenesítettem a lúdtalpbetétemet” , „Föl
találtam a szagosított náthát” stb.) között 
az előbbiekkel azonos szerkezetű, de politikai 
jelentéssel teljes poén csattan. Az egyik bolond 
feltaláló mondja: „Úgy csináljuk a mecha
nizmust is, mint a meleg vizet. A langyos vízből 
kiengedjük a hideget.” Agyunk szinte szét
szakad a különböző irányú asszociációktól. 
Kínos igyekezettel próbáljuk lehetségesnek kép
zelni a lehetetlent, a lavórnyi langyos viz, 
amelyből ki kell vonnunk a hideget, plasztikus 
realitásként jelenik meg előttünk. És miköz
ben belénk szilárdul a kép, egyre intenzíveb
ben gondolunk a mechanizmusra.

De csöppet sem tartja fontosnak, hogy 
mindig, minden poénja „célozzon” valamire. 
Fanyalgás nélkül használja a humor egyik 
legprimitívebb — de Karinthynak is ked
ves — fogását: a szóviccet. Külön-külön 
szóvicceinek jelentős része nem jobb egy osz
tályát röhögtető gimnazista ad hoc ötleteinél: 
„AZ egyik kiütéssel nyer. A másik elvakarja.”

A zsonglőr szóviccek áradata azonban — Zelk 
találó kifejezéssel „szópantomimmá” nemesí
tette őket — darabokra tépi a magyar nyelv 
értelmező szótárát, és a papírfecniket a közön
ség fejére hányja. A szavak kettészakadnak, 
első, második, harmadik jelentésük összekava- 
rodik. Sándor György láncot fűz a szócsava
rokból, a viccsorban felhasználja egy-egy szó 
valamennyi jelentését. („A nap betűz. Betű
zöm. N A P .  A gomblyukamba.”) A meg
tekert szóról leszakad megszokott, már közöm
bössé vált beszédbeli értéke, a szavak váratlan 
felidéző erővel, néha ijesztően látható képként 
születnek újjá. A színészi játék, az arc méla 
közönye még plasztikusabbá teszi a szavakkal 
űzött játékot. „Gyerekkorom” — mondja szo
morúan a hóhér. „Gyerek-korom.”

Ha a felidézés meggyőző, a néző úgy érzi, 
kihullott a távolság a szó és jelentése közül, 
a szó közvetlenül azonossá vált a jelölt dolog
gal. Ez az érzés — bármilyen furcsán hangzik 
egy szatirikus műsorral kapcsolatban — 
„ismeretelméleti” mélységet ad a szóviccek
nek. A tárgy és a tárgy képe egymásba olvad. 
A Balatonnak, hogy gyermekvízfestmény lehes
sen, esővíztablettát kell szednie, a vitorlát 
vitorlavászonra kell festeni, s végül ki kell 
vágni a vásznat, hogy eredetiben láthassuk 
a tájszépséget. A kimondott vagy leírt szó 
éppoly valóságosan létezik, mint maga a tárgy. 
Amikor a leégett bútorok jegyzéke kigyullad, 
másodszor égnek le a már leégett tárgyak. 
Ha a színész egy karmozdulattal a telefonálást 
mímeli, kiteszi magát a veszélynek, hogy tény
leg felhívják. És nem mozdulhat a karja 
mellől. A szónak, a képnek és a játéknak 
olyan felidéző ereje van, mint a költészetben, 
sőt mint a mágiában, de a felidézés annyira 
konkrét — vagyis képszerű — és ugyanakkor 
annyira képtelen, hogy a hatás meghökkentően 
komikus. Pedig a humoros azonosítás csak 
eltúlozza a hibát, amelyet a gyakorlatban 
lépten-nyomon elkövetünk, amikor képzele
tünk formáit egynek vesszük a valósággal. 
Hiszen az úthenger sem csak attól nagy, hogy 
nagynak csináltuk, hanem attól is, hogy nagy
nak fogalmaztuk.

Ezen a nyomon az „ismeretelméleti” játék 
szerteágazó következtetésekhez vezeti a nézőt. 
A börtönből közvetített tévériport, a „Kék 
fény” és a „Kék fény”-ért lelkesedő jámbor 
néző csúfondáros paródiájának indul. Csak 
a szám közepén vesszük észre, hogy már jó 
ideje más régióban járunk. „Melyik volt 
előbb: a rács vagy a rácsköz?” A skolasztikus 
probléma az előzőre emlékeztet: Mi nagyobb
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— az úthenger vagy a képzete? Mindennapi 
gondolkodásunkban a rácsköz csak a ráccsal 
összefüggésben létezik; a szatirikus gondolat- 
menet — ahogy a megnevezett tárgyat való
ságossá — a relatív rácsközt független léte
zővé emeli. Mi hát a börtönrács: a szabadság 
korlátozása vagy a börtön korlátozása? A 
végletes megoldásokkal („Vagy csupa rács, 
vagy csupa köz”) szemben mindenesetre egész
séges kompromisszum. Ezt a rabok is elisme
rik, belátván, hogy a rács már nem akadályozza 
őket annyira.

Az új műsorban — a szózsonglőrködés 
terhére — nagyobb szerepet kapott a paródia. 
A nyelvi stereotípiák, az újságnyelv, a köz- 
használatú irodalmi szövegek kliséinek paró
diája persze a mai humor egyik legdivatosabb 
hatáseszköze. Kevesen veszik észre, hogy Ka
rinthy például nem elégedett meg a szöveg 
parodizálásával: a paródián belül, szinte mel
lékesen, külön világot teremtett, amelyben 
nemcsak a légi semminek, de még a tüdővész- 
bacillusnak is megvolt a pontosan meghatáro
zott helye. Sándor György is Karinthyt követi, 
mikor a szöveg találó parodizálásánál fonto
sabbnak tartja, hogy a kicsúfolt szöveggel ki
csúfolja a szöveg mögötti valóságot. Egymás 
mellé sorakoztatja az újságnyelv szenzációs 
kifejezéseit: az összedobált címszavak a világ- 
helyzet pillanatképét adják ki. „Fellőtték 
a . . .  Lelőtték a . . .  Átültették a . .  . Mégsem 
végzik k i . . Eltűnt az alany, eltűnt a tárgy, 
kihullott az egész valóságos, tehát komolyan 
vehető környezet, az eseménysor egyetlen 
igévé, egyetlen — s így redukáltan már komi
kus — gesztussá száradt. A példás-heroikus 
magatartás a „Köldökzsinór, mézesmadzag, 
gyújtózsinór” etapjaivá zsugorodik, az iroda
lom fülszövegekké, és maga az Élet — a 
„menjünk ki az életbe!” jelszó paródiájaként — 
színpadra guruló Boxringgé.

Ez a komikussá zsugorított világ mégsem 
olyan leverő, mint Swift Liliputja. Mert a 
miniatűr Ring közepén Sándor György a 
valóságos arányokat jelképezi. Ha lehetséges 
napjainkban optimista szatíra, ha létezik — az 
ötvenes évek buta kifejezésével — „építő 
humor,” akkor Sándor Györgyé az. Persze 
nem a régi módon, hűségnyilatkozatokkal 
enyhítve a „bírálatot”. Sándor György műso
rát a néző szorongva és mégis szárnyaló 
szívvel neveti végig. Szatírája — miközben 
liliputi méretűvé gúnyolja a valóságban nyo
masztó ringet, a képernyőről lemaradó rácso
kat — a szűkös kereteket feszegető ember 
lehetőségeinek gazdagságát jelzi.

Egyik jelenetében óriásnak látjuk. Mozdu
lataival tökéletesen elhiteti, hogy lábánál szú- 
nyognyi igazgató handabandázik. Az óriás 
alázatoskodik vele — de mennyi gúny van 
ebben az alázatban. „Én az igazgató elvtársra 
mindig felnéztem” — mondja lehajolva a 
földön ugrándozó láthatatlan csöppséghez. 
Majd felemeli: „Örülök, hogy az igazgató 
elvtárs végre a kezünkben van” — hangját 
fenyegetés színezi. Végül lelkesen tapsolni kezd, 
tenyerén az „igazgatóval”. Mozdulata az 1919- 
es plakátokat idézi, amelyeken hatalmas mun
kásfigura söpörte el a parányi burzsoák sere
gét. Úgy látszik, a humor eltávolító és össze
kötő láncszemére volt szükség, hogy a muzeá
lissá merevedett gesztus újra, új jelentéssel 
életre kelhessen.

Nem tudom, nem is értem, miért vert 
gyökeret az a legenda, hogy Sándor György 
a védtelen, naiv kisember chaplini figuráját 
állítja színpadra. (Előző műsorában néhány 
jelenet igazolhatta ezt a felfogást, amely egyéb
ként abban is téved, hogy a clownt csak 
lisztes arcú bajazzónak tudja elképzelni, míg 
például Böll a maga Clownját éles eszű, mo
dem művésznek látja.) Az új műsorban a 
hagyományos kisember idézőjelbe kerül : lábát 
üres lavórba lógatva szövi álnaiv képzelgéseit 
az Államelnökről. Az est egyik legjobb száma 
ez, együtt van benne Sándor György humorá
nak valamennyi eszköze. A szózsonglőrködés 
és az újságnyelv paródiája: „Az államelnöknek 
békegalambszürke öltönye van és ragyogó 
vasúti összekötettései.” A nyelvi paródia mö
gött a hivő újságolvasóé is, akinek túlzott 
rajongásától nemcsak az ő naivitása, hanem 
az államelnök felsőbbsége is nevetségessé válik: 
„Az államelnök utolsónak fekszik le, amikor 
már egész népe alszik, és megigazítja a pok
rócokat.” S végül a politikai tartalmat hor
dozó poén-szójáték, amelyből kiderül, hogy 
a mosolygó, bárgyú kisember cseppet sem 
gyengébb az okos államelnöknél.

Bármennyire változatosak Sándor György 
nevettető módszerei, műsora nem mindig hu
moros. Sőt, az egész est hangneme — össze
hasonlítva az előző műsor scherzójával — 
inkább drámai. Mindjárt az első leütés komoly
ságunkra apellál, nem a jókedvünkre. Időn
ként kínos zavart érzünk, zavar, hogy valaki 
a művészi kidolgozás perspektivikusnak ható 
drapériája nélkül szemtöl-szembe elítéli kö
zömbösségünket, elszoktunk attól, hogy kö
zönyös ünnepi alkalmakon kívül valaki komo
lyan beszéljen a hirosimai atombombáról. A 
következő poén aztán átlendít a zavar pilla
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natán, de mintha csak azért tenné, hogy rög
tön mélyebb és tartósabb zavarba ejtsen. 
Végig a műsoron ott motoszkál bennünk a 
kérdés: „Miért is nevetünk olyan vidáman? 
És néha elakad a lélegzetünk, de akkor már 
nem a nevetéstől, hanem az izgalomtól — 
olyan erővel hatnak ránk Sándor György 
szavai. A szokványkabaré is megszakítja 
időnként a folyamatos nevetést egy-egy „ko
moly” műsorszámmal. Sándor Györgynél azon
ban sokkal sűrűbben ismétlődnek a poéntalan 
részek, semhogy trükkre gyanakodhatnánk. 
Komolyságával inkább Swiftre emlékeztet, aki 
a Gulliver utolsó fejezetében már annyira 
dühös, hogy elfelejt „humoros” lenni. A ka
baré édeskés, melodramatikus ellágyulásaival 
szemben Sándor György poéntalansága meg
fontoltan indulatos. Jobb szó híján azt kell 
írnom: agitatív.

Valóságos, tehát sokarcú ember áll az 
egyszemélyes színpadon. Mondanivalója azért 
érdekes, mert egy világnézetet fejez ki, és ez 
a világnézet nemcsak az övé, hanem egy tár
sadalmi típusé, a haladó értelmiségé. Nyugta
lan, érdeklődő, aktív és kritikus. Nemcsak a 
saját helyzete érdekli, hanem a „helyzet hely
zete” is: a munkásé épp annyira, mint a világ
hatalmaké. Komolyan veszi a valóságot — 
ezért átnéz a valóságot elfedő szokványos 
formákon és formulákon. Ismeri és feszegeti 
léte kereteit, s ha valamivel nem ért egyet, a 
látnivalót próbálja kicserélni, nem a szemét.

A haladó értelmiség világnézetét fejezi ki 
Sándor György estie — humora a világnézeti 
tartalmakat összesűríti, tudatossá és elmond-

hatóvá teszi. De műsora sokkal több egy 
világnézet szellemes közvetítésénél. Hiszen való
ságos ember áll a színpadon : humorában benne 
van a gyerek jókedve, a diák blödlije, az entel- 
lektüel csúfondárossága és magányos szomo
rúsága, a tudatos ember erkölcsi indulata — 
ezek adnak világnézetének hátteret és szemé
lyes hitelt.

Mondanivalója, úgy látszik, nemcsak egy 
típus véleményét fejezi ki, hanem egy valósá
gosan létező, progresszív csoport várakozásá
val is találkozik. Ezért érzi magát a nézőteret 
megtöltő közönség egy baráti közösség tag
jának. Estjének sikere mintha azt bizonyítaná, 
hogy van olyan közönség, amely a színháztól 
nem a „nyugalom, a helyzet változatlan!” 
zsongító jelszavát várja. Van talán egy olyan 
közönség is, amely azért figyel Sándor György
re zavartan, izgalommal és megrendültén, mert 
tudni akarja, jó-e, ha „az ember kezében 
bot van” ?

Nem tudom, a véletlen hozza-e, a szubjek
tum válogatja, vagy az objektív körülmények 
rendezik így, de az ember egy-egy időszak
ban azonos stílusú élményekkel, egyirányú 
szellemi jelenségekkel találkozik. Az elmúlt 
télen három alkotás izgatott fel. Az egyik 
Sándor György estje volt, a másik Kardos 
Ferenc filmje, az Egy őrült éjszaka, amely 
a hatalom körüli harcokat szorította egy 
füszeresbolt játékterébe. S ezt a két élményt 
koronázta meg az ördögöktől űzött törpék 
groteszk maszkabálja: Bulgakov regénye, A 
Mester és Margarita.

Z S Á M B O K I  M Á R I A

É rték vesztés az  ok ta tásb an *
A hivatástudat nem a természet adománya 
kialakulását sok-sok tényező segíti vagy 
korlátozza. Az emberi önnevelésen kívül 
rendkívül fontos, hogyan reagál a társadalmi 
környezet: hogyan, milyen mértékben mani
fesztálódik az értelmes munkára való igény, 
milyen lehetőségekkel, elvárásokkal találja 
szemben magát az egyén, munkájának ered
ményessége lemérődik-e a társadalom anyagi 
és erkölcsi megbecsülésén?

* Sós Júlia: Tanárok élete és munkája

Sós Júlia több mint húszéves tanári gya
korlata során felhalmozódott tapasztalatait 
gyűjti egybe a Tanárok élete és munkája c. 
szociológiai tanulmányában. (Akadémia Kiadó, 
Budapest, 1969.) írásának (és egész életének) 
legfontosabb és legszebb tanulsága, hogy a 
szenvedélyes ember képes köznapi munkáját 
hivatásként végezni, a teljes ember életét 
élni.

A kötet ismeretében világossá válik, hogy
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a pedagógiai pályán legtöbb esetben ez az 
emberi teljesség — amelynek elsőrendű fel
tétele a hivatásként végzett munka — csak 
heroikus küzdelmek árán valósulhat meg. 
Vannak „megbecsülésre méltó, hősies példák”, 
de „am ikor egy foglalkozási ág képviselőinek 
a társadalomban várható teljesítményeiről 
van szó, akkor ezeket a hősi példákat nem 
lehet kötelező normának elfogadni”. (Kiemelés 
— Zs. M.)

H a a hivatástudat, a teljes értékű élet 
igénye emberek tömegeiben nem alakul ki, 
vagy a munkavégzés során visszavevődik, 
úgy felmerül a kérdés, milyen objektív körül
mények idézik elő ezt az állapotot?

Sós Júlia a legnagyobb veszélyt a tanárok 
passzivitásában, közönyében látja, ezt ki
küszöbölendő pedig,,csak az a fon tos,. . .  hogy 
a tanár, aki egész életét iskolai munkával 
tölti, ne érezze munkáját aránytalanul nehéz
nek, és ne érezze azt, hogy annak társadalmi 
megbecsülése elmarad más munkakörökhöz 
képest’1.

Az anyagi jólét korántsem biztosítéka, de 
feltétele a jó munkának, a pálya szeretetének. 
A tanári pályán általános jelenség, hogy az 
életmód, életszínvonal fordítottan arányos a 
hivatástudattal, a jó minőségű munkával. 
Ahhoz, hogy egy tanár minimális anyagi 
igényeit kielégíthesse, „nem a munkája minő
ségét, hanem mennyiségét kell növelnie”.

Ilyen körülmények között még az igénye
sebb tanárok számára is csupán didaktikai 
feladatok megoldására szűkül össze az oktató
nevelő munka. (Általános tapasztalat a tanár
jelöltek csalódása az első hospitálások és 
„önállóan” megtartott órák után. A személyes 
kapcsolat kialakítására, az oktatandó anyag 
mind differenciáltabb, mind gondolkodtatóbb, 
mind magasabb színvonalú átadására irányuló 
törekvéseiket sokszor az öncélú „didaktikai 
megoldások” réme robbantja szét. Elvben az 
óratípusok, óramodellek végtelen sorával 
számolunk, a gyakorlatban azonban az óra 
öt részből áll: szervezés, ellenőrzés, az új 
anyag feldolgozása, összefoglalás és a házi
munka kijelölése.)

Tanár és diák számára egyaránt végtelenül 
unalmas ez a szisztéma, — de kényelmes is. 
Negyedik gimnazisták panaszolják, hogy bár 
tudják az anyagot, bizonyára jól fognak érett
ségizni, de leszoktak a gondolkodásról. Ha volt 
is saját véleményük, a tantervi hajrába ritkán 
nyílt lehetőség annak kimondására, megvitatá
sára, így aztán lassan elfelejtettek gondolkodni.

Sós Júlia a tanárok életének és munkájának

mély ismeretében olyan jelenségeket és tüne
teket ír le, amelyek alapvetően fontos kérdé
sekre hívják fel a figyelmet. A kérdésekre a 
választ csak széles körű szociológiai vizsgálatok, 
tudományos elemzések alapján lehetne meg
adni. Ebben a rövid cikkben természetesen 
a megoldást megkísérelni is szerénytelenség 
volna. Csupán — Sós Júlia szellemében — 
néhány probléma továbbgondolásához szeret
nék hozzájárulni.

Kétségtelen tény, hogy a tanári munka 
társadalmi elismerése sem anyagi, sem er
kölcsi téren nem valósul meg. (A tanári 
hivatás társadalmi „rangja” maximálisan deval
válódott.) A tanárnak sem ideje, sem energiája 
nem marad arra, hogy továbbképezze magát, 
hogy „jól bevált” módszereit felülvizsgálja, 
helyettük újakat vezessen be. Véleményem 
szerint azonban bármilyen súlyosak is ezek 
az érvek, nem adják elégséges magyarázatát 
annak, hogy a saját módszerei mellett magát 
esetleg rosszul érző tanár nem tesz erőfeszíté
seket a változtatásra. (Természetesen a „heroi
kus”, az „árral szemben úszó” tanárokról 
most nem beszélünk, hiszen elenyésző kisebb
ségben vannak.)

Minden munka eredményességre tör. Az 
eredmény többnyire konkrétan lemérhető, 
mind mennyiségi, mind minőségi szempontból. 
A tanár munkájának, tudjuk, nincsenek ob
jektíve, egzakt módon mérhető eredményei. 
Az eredményesség fogalmáról kialakított véle
mények is különbözőek.

Kérdés, hogy milyen mércéket állít, milyen 
igényeket támaszt a társadalom a pedagógus
munka eredményességét illetően? A tanterv, 
az oktatás rendszere elsősorban a lexikális 
anyagra orientál. Ha ki is adja a jelszót — a 
tanulók megterhelésének csökkentése, gon
dolkodtató oktatás stb. —, a lehetséges ered
ményvizsgálati pontokon (felelés, vizsga, érett
ségi, egyetemi felvételi) mindig csak a lexikális 
tudást kéri számon. A progresszív elméleti 
megfogalmazások — mind tantervi, mind 
módszertani téren — üres frázisokká váltak, 
hiszen a gyakorlattól mély szakadék választja 
el őket. Nem csupán arról van szó, hogy a 
reformtörekvések a gyakorlatban nehezen, 
nem kielégítően valósulnak meg, hanem arról, 
hogy ezek a reformok nem is irányulhattak 
a praxisra, hiszen ez a megmerevedett oktatási
nevelési struktúra, amelynek ma is két leg
fontosabb alappillére a lexikális adatfelhal
mozás és a „porosz utas” (tekintélyelvű) 
pedagógiai módszerek, közülük eleve semmit 
sem képes magába építeni.
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[A tekintélyelvű pedagógiai módszerek — 
jóllehet a struktúra egyik alappillérének 
tekintettük — elsősorban nem közvetlenül 
hatnak. A „zsarnok-tanár” típusa ma is lé
tezik, de tendenciájában visszaszorul. Sokkal 
lényegesebb — ahogy erre Sós Júlia helyesen 
hívja fel a figyelmet — a tanárok passzivitása és 
közömbössége. Ezt az egyre általánosabbá 
váló tendenciát különféle tényezők idézik 
elő, amelyeknek feltárása-elemzése másik 
tanulmány tárgya lenne. A tanárok életszín
vonala, munkájuk társadalmi elismerésének 
hiánya, a készen kapott, megmerevedett 
oktatási és nevelési sémák (utóbbiak alapja 
a tekintélyelvűség) feltétlenül az előidéző 
okok között szerepelnek.]

A „ki tud több adatot” mozgalom lassan
ként megkeseríti a tanulók életét, elrontja 
intellektuális moráljukat. Az ilyen egészség
telen versenyre orientált oktatás (második 
gimnáziumban már tudatosan és kizárólag 
az érettségire, az egyetemi felvételire „hajta
nak” a gyerekek, az iskola kizárólag a jövendő 
karrier lehetőségét jelenti) kiirtja a lexikális 
tudáson kívül létező értékes tulajdonságokat. 
A közösségi érzés, a szolidaritás vagy akár a 
„hajrát” megakasztó, önálló gondolkodásból 
fakadó kérdező magatartás értéke erősen 
devalválódik, tartalmatlanná válik. Másrészt 
a lemaradók előtt behozhatatlan anyagmennyi
ség tornyosul, reményük sincs arra, hogy vala
ha felzárkózzanak, ezért rettegés számukra 
az iskola, elidegenednek az intellektuális érté
kektől, elmagányosodnak (az iskolában min
denképpen), hiszen még a közösségben egyéb
ként értékes tulajdonságaik sem érdekelnek 
senkit. (Ily módon a közösségek is álközössé
gekké válnak.)

A tanuló tehát ahhoz, hogy együtt loholjon 
az állandóan növekvő lexikális anyaggal, 
hogy a fejébe gyömöszöljön mindent, amire 
az érettségin, felvételin szüksége lehet, több
nyire kénytelen lemondani a gondolkodás, 
különösen a kollektív gondolkodás örömeiről, 
s ha mégis kétségei támadnak, megtartja 
őket magának egy rosszul felfogott szolidaritás 
ürügyén, mert nem akarja feltartani társait az 
ismerethalmozásban. Ugyanúgy elidegenedik 
tehát a valóságos intellektuális értékektől, 
ahogy a már régen lemaradt, a versenyről 
egyszer s mindenkorra lemondó kollégája.

A tanár minimális időt kénytelen beosztani 
a növekvő anyagmennyiség átadására. „Világ- 
megváltó” elképzeléseiről hamar lemond, 
amikor látja, hogy egy-egy jó vita, eredményes 
együttgondolkodás miatt állandóan kifut

az időből, a kötelező anyagnak csak egy részét 
tudja megtanítani, tehát a tanterv alapján 
kialakult eredményességmércének nem tud 
eleget tenni. Ha a szakfelügyelő (igazgató stb.) 
ezért a fejére koppint, még kevésbé ragaszkodik 
eredeti elképzeléseihez. Kialakul a MÓDSZER, 
amely nem engedi meg a kicsapongásokat, 
elkalandozásokat, idegesen figyeli a mégis 
kibontakozó vitát, és a tanári tekintély jogán 
be is rekeszti hamarosan, utalván az elvégzendő 
anyag mennyiségére és a rohanó időre. így 
lesz végül is a tanár saját módszereinek rabja, 
saját munkájától elidegenedett adat- és séma
szajkózó gép, még akkor is, ha nem érzi jól 
magát szerepében. Hiszen vizsgára, érettségire 
készít fel, ott pedig bizonyos mennyiségű 
ismeretanyagot kérnek számon hallgatóitól. 
(Közvetve tőle.) S így válik az iskola — Sós 
Júlia kifejezésével élve — csupán „oktató 
apparátussá” .

Ma tehát a tanárnak ahhoz, hogy jó tanár 
legyen, éppen nem a rászabott munkával kell 
azonosulnia, hanem hatalmas energiákat fel
emésztő küzdelem árán az általános gyakor
lattól merőben eltérő módszereket és magatar
tást kell kialakítania. (Az oktatás oldaláról 
feltéve a kérdést, úgy tűnik, a tanári passzi
vitás egyik legjelentősebb forrásáról van itt 
szó. Nagyon leegyszerűsítve így is fogalmaz
hatnánk: ehhez az elidegenedéshez való vi
szony alapvetően kétféle lehet; beletörődés, 
azonosulás, közöny vagy a „heroikus küz
delem” .)

Természetesen a tanítás módszerei, formái 
rugalmasak kell legyenek, a tanár feladata 
mindenkor az új módszerek kutatása, kísér
letezés, állandó felülvizsgálat, önkontroll. 
Mindez az oktatás-nevelés számára legked
vezőbb körülmények között is elengedhetet
lenül szükséges. Vajon optimális feltételek 
mellett nem lenne-e gyakoribb, szinte általános 
a kutató-kísérletező tanár típusa? Akkor, 
amikor az objektív elvárás nem segíti, de gá
tolja ezt a magatartást, természetes, hogy csak 
a „heroikus küzdelmet” folytató tanár képes 
e magatartás kialakítására.

Arról, hogy tanárra, diákra milyen hatással 
vannak ezek a tényezők, hosszasan lehetne 
elmélkedni, felméréseket készíteni: nem volna 
felesleges.

Egyet szeretnék csak kiragadni ezek közül a 
hatások közül.

Könnyen belátható, hogy világnézet, kom
munista morál legkevésbé adatok bemagolá- 
sával alakítható. Az érvek és ellenérvek össze
csapása, egy-egy magatartásbeli vagy világ
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nézeti konfliktus körül kialakuló viták nélkül 
alig elképzelhető, hogy az iskolában az első 
osztálytól az utolsóig állandóan hallott szavak, 
kifejezések igazi tartalom hordozói is lehesse
nek. A tanulók egyrészt tapasztalják, hogy a 
közösségi ember értékes tulajdonságai az 
iskolában elsikkadnak, perifériára szorulnak; 
másrészt a világnézeti, ideológiai, erkölcsi 
problémák egy-egy untig ismételt sémára 
egyszerűsödnek (éppen a fent említett közöm
bösségből adódóan), amelyet megjegyezni 
könnyű ugyan, de a tartalom hiányzik belőle. 
A világnézeti, erkölcsi problémákra egyéb
ként fogékony fiatalság így veszíti el a szavak 
értelmét, így válik üres frázissá számára a 
világtörténelem perspektívájából a politikus, 
történelmét alakító ember fogalmáig minden 
olyan probléma, amelyet sohasem sikerült

igazán felfejtenie, de amelyet állandóan a 
„szájába rágnak” . (Két tipikus magatartás- 
formával válaszol erre: vagy cinikus, vagy 
ellenséges. Mindkettőben közös az elutasítás 
gesztusa.) Ez az oktatási rendszer mindamellett 
nem nevel a szocializmusnak ún. ellenségeket, 
de elkötelezetteket sem. Békés, nyugodt 
kis(állam)polgárokat nemz, akik meglehetősen 
kevés ügyet éreznek magukénak (családjuk 
boldogulásán kívül), de legkevésbé saját tör
ténelmük alakítása érdekli őket.

Anakronisztikus oktatási rendszerünknek 
ilyen és ehhez hasonló következményei vannak.

S hogy a már tizenhat éves korában cini
kussá lett gimnazista hogyan hódíthatná vissza 
a szavak értelmét a „felnőttek társadalmában”, 
amikor az a közéletben is egyre devalválódik, 
nehezen tudom elképzelni.

SZABÓ GYÖRGY

Az arkhim édészi pont
Van-e nálunk szükség képzőművészeti kriti
kára egyáltalán?

Lehet, hogy meglepő, de valóban akad 
témánknak olyan nézőpontja, ahonnét ezt a 
kérdést a szónokiasság veszélye nélkül is fel 
lehet tenni. Csupán annyi kell hozzá, hogy 
belehelyezkedjünk annak a csakugyan létező 
hazai tendenciának a logikájába, mely min
den erővel (és nem elméletileg persze, hanem 
a gyakorlatban) rendre megkérdőjelezi a mű
bírálat szükségességét, és mindent megtesz, 
hogy ennek rangját lejáratva, életfeltételeit 
megvonva, végleges sorvadásra ítélje. Nincs 
ebben semmi különös. Ha vannak (márpedig 
vannak) olyan jelek, miszerint „a képzőmű
vészet területén” — hogy Tímár Árpád meg
szívlelendő fogalmazását használjam — „a 
demokratikus közéleti gondolkodás teljes hiá
nya érezhető” , akkor nem szabad csodálkoz
nunk azon, ha — Aradi Nórát idézve — „ma 
voltaképpen kritika címén néhány kritikus 
többé-kevésbé véletlen tevékenységéről eshet 
csak szó” . Az összefüggés igazán egyszerű, 
de nem árt a mélyére nézni.

Az oknyomozást azért ne kezdjük talán a

görögöknél. Magyarországon a képzőművé
szeti kultúra (s benne a műkritika), igaz, 
mindig is másodlagos volt, vagy — finomabban 
szólva — kevésbé állt előtérben, mint mondjuk 
az irodalmi; ennek társadalmi magyarázata 
azonban nyilvánvaló. (Társadalmi magyará
zatot mondok és nem például nemzetkarak- 
terológiait: mert az a jelenség, hogy igen sok 
tehetségünk volt, valóságos képzőművészeti 
életünk pedig nem, mindenekelőtt a polgári 
fejlődés hiányának következménye.) Tagad
hatatlan, hogy a régmúlt tanulságait mind
máig nem vontuk le igazán; ám hasonlókép
pen adósak vagyunk a közelebbi évtizedek 
elemzésével is. Márpedig a legtöbb megfejtést, 
úgy hiszem, itt, e negyedszázadban találnánk 
meg; mindenekelőtt abban az egyoldalúságban, 
mellyel a felszabadulás után az örökbe kapott 
és valóban elmaradott helyzetet megpróbál
tuk felszámolni. Sikerült (és ez önmagában is 
nagy szó!) a képzőművészeti kultúra tömeg
bázisát kiszélesíteni, az alkotókat — jól-rosz- 
szul, de végül is igaz szándékkal — nagyobb 
mértékben a társadalmi valóság felé fordítani, 
elkötelezetté tenni; és mindehhez sikerült elfo
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gadtatni az állam mecénás szerepének új, 
minőségileg mindennél gazdagabb értelmezé
sét is. Csakhogy ez a folyamat komolyabb 
elméleti munka nélkül, a végletes ellentmondá
sok, az alapokat építő „dübörgő évtized” 
vaskorszakában ment végbe, a sematikus 
leegyszerűsítések idején, egy sor történetietlen 
(és már-már nemzetieskedő) tétel prakticista, 
köznapian taktikus alkalmazásának szélsőségei 
között: egyik oldalon természetszerűleg ter
melte ki tehát a „tartalmizmus” felületességét 
(néha egy-egy „vonalas” címadás szocialistává 
avathatott — témája miatt — jellegzetesen 
polgári szemléletű müvet is); a másikon pedig 
kitermelte a lényegében ugyancsak formalista 
szépelgést, mely — az előbbi reakciójaként — 
az illusztráló társadalmiság elől ilyen vagy 
olyan okkal a semlegessé pártolt „esztétikum” 
ködeibe menekült.

A helyzetet tovább bonyolította, hogy ez a 
főleg „tartalmi” szempontokat figyelembe vevő 
ítélkezés, mely akkoriban a zsürigyakorlat és 
a kritika sajátja volt, tulajdonképpen az abszt- 
rahálás bizonyos fokánál (mégpedig meglehe
tősen alul) húzta meg a határvonalat: lett 
légyen a mű akár zsánerkép, akár édeskés 
csendélet, akár a személyi kultusz szellemé
ben fogant hivatalos beállítás, a lényeg egy
fajta stílus, a természetelvü leképezés betar
tása volt. Ha az alkotó ehhez igazította magát, 
zöld utat kapott; ha nem, kiűzetett a paradi
csomból, és néha még akarata ellenére is 
belekerült abba a fajta „non-figurativba”, 
mely egyébként máig legtisztázatlanabb fogal
munk.

Később, igaz, a merevségek oldódni kezd
tek, meg is indult az átjárás egyik szélsőségből 
a másikba; a többség pedig, finom taktikai 
érzékkel, lehorgonyzóit a kettő között, eklek
tikusán elegyítve a „figuratív” késő-impresz- 
szionizmust bizonyos tematikával, melyben 
a termelési riportok és az idillikus természet
rajzok kaptak helyet. Az a fajta forradalmiság 
viszont, melyet Körner Éva friss analízise (a 
Corvinánál 1968-ban megjelent könyvében) 
oly meggyőzően mutat ki Derkovits Gyula 
életművének minden rostjában, minden sejt
jében, s ami — mint igazi örökség — nem is 
tagadta, de nem is abszolutizálta volna a 
magyar képzőművészet jó hagyományait (ben
nük akár Munkácsy Mihály egyébként egye
netlen munkásságát sem); amely bekapcsol
hatta volna a szinte autarchiára berendezkedett 
magyar képzőművészeti életbe a század (így a 
Passuth Krisztina 1967-es kötetében meggyő
zően feltárt „Nyolcak” ; valamint az avant-

garde haladó szárnyának) honi és nemzetközi 
értékeit; nos, ez a forradalmiság nem fejt
hette ki teljes erejét, hiszen vele tulajdonképpen 
senki nem foglalkozott. A tudomány és a 
kritika mulasztása, melyért most kell fizet
nünk, történelmi: nem küzdötte ki a vulgáris 
nézetekkel szemben a korszerű társadalmiság 
esztétikáját, nem kapcsolta össze tudatunk
ban (a közönség tudatában!) a modern és a 
szocialista fogalmait (pedig akadt volna példa 
Picassótól Siqueirosig éppen elég), hanem bele
törődött a kényelmes sémákba, a könnyű ítél
kezésbe, a felületességen alapuló adok-veszek 
csereviszony immoralitásába; és ezzel nem
csak az „esztétikai érték” tartalmát hagyta 
ellaposodni, hanem lemondott a szakmailag 
kitünően képzett, meggyőződését magas szín
vonalon és lendületesen képviselő, a haladás 
művészete mellett egyértelműen elkötelezett 
birálógárda felneveléséről is.

Most azután, amikor az állami és egyéb 
közösségi megbízatásoknál, vásárlásoknál, a 
kiállítások elosztásában és bárhol másutt 
— a kultúrpolitikai irányelvek szellemének 
megfelelően — az áttekintést igénylő nagy- 
közönségből közvetve vagy közvetetten az 
a társadalmi igény jelentkezik, hogy ebben a 
művészeti ágban is tegyük helyére a dolgokat, 
és hogy olyasmire fordítsuk az energiát, ami 
valóban értékeket termel (gondoljunk csak 
az ötvenes évek riasztó ellenpéldájára : milyen 
önfeláldozóan biztosította a komoly anyagi 
gondokkal küzdő ország a képzőművészetnek 
a munkafeltételeket, s ehhez képest milyen 
aránytalanul kevés maradt meg, mint érték, 
a korabeli produktumokból), — most azután 
ezt az igényt nem tudjuk kielégíteni. Az állam 
nem hivatott rá, hogy bonyolult esztétikai 
kérdésekben ítélkezzék, hogy rákényszerüljön 
a műbírálat feladatainak megoldására; a kri
tikára viszont — mert alig-alig van — nem 
támaszkodhatik. És majdhogynem tehetet
lenül kénytelen nézni, hogy — igaz elméleti 
megalapozottság, okos-mérlegelő kritika hiá
nyában — hogyan gurul tovább mechanikusan 
az a gyakorlat, melynek megújítását pedig 
éppen a sokat szidott mindenféle hivatalok 
szorgalmazzák erősen, hogy a jelenlegi szer
kezetben reájuk nehezedő (és nem őket illető) 
terhektől végre megszabaduljanak.

így alakult ki az a korábbról szinte elkép
zelhetetlen ellentmondás: hogy maga a mecé- 
nási gépezet sürgeti, a valóban néhány ember 
hősies vállalkozásává zsugorodott kritikával 
együtt, a valós értékrend kialakítását, az építő 
vitákat, a különféle jó elképzelések szabad
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kibontakozását, a személyeskedés, az anyagias
ság, a pepecselgető középszer leküzdését, és 
hogy vele szemben a korábbi kényelmességbe 
beleszokott, különösebb erőfeszítések nélkül 
is — mint mondani szokás — „számítását 
megtaláló” képzőművészek védik csoportérde
keiket a társadalmi érdekkel szemben; védik 
azt a gyakorlatot, melyben az állam szinte 
mindenkivel, aki diplomáját felmutatta, egész 
életre szóló eltartási szerződést kötött. Nem 
is akármilyet: irodalmi példával élve, olyat, 
ami — mondjuk — költőinket bizonyos anya
giakért legfeljebb arra kötelezné, hogy havonta 
három-négy költeményt az illetékes bizottság
hoz benyújtsanak. E versek esetleg soha nem 
jelennének meg; a bizottság is jó rutinnal csak 
arra ügyel, hogy a termék maga megüsse az 
átlagszínvonalat, ne újítgasson, de használ
jon rímet, és lehetőleg különösebb erőfeszítés 
nélkül, első rápillantásra legyen érthető, áttet
sző, egyszerű, „valőrös” meg „hangulatos”. 
Dísz. E tekintetben a csodák országa vagyunk : 
az állam mint mecénás jóindulatú zavarában 
altruista lesz.

Ne feledjük : például egy festmény esztétikai 
értékét meghatározni nagyon nehéz. A sajá
tos nyelvezet miatt nem könnyű az objektív 
ítélet (bár, ami azt illeti, a zene sem bonyolul
tabb; a magyar marxista gondolkodás mégis 
mélyen behatolt törvényei közé) és óhatatlanul 
nagy a lehetősége, hogy a bírálatba beszürem- 
kedik a szubjektivitás. A hivatali tisztesség 
szemszögéből nézve lehetne-e tehát más meg
oldást találni, hogy véletlenül se legyünk igaz
ságtalanok? Eleven, tájékozódást és megbíz
ható értékelést kínáló kritika nélkül?

Nehogy túl szép legyen a gyerek, rögtön 
hozzáteszem, hogy persze az adminisztratív 
úton megoldható gondok tömkelegében is van 
mit javítani. Kis jóakarattal és találékonyság
gal enyhíteni lehetne már most a teremhi
ányt, megszaporítani a galériákat, és rendel
kezésre is bocsátani őket, minden különösebb 
packázás nélkül (természetesen igazi galériákra 
gondolok és nem lakberendezési vegyeskeres
kedésekre, ahol a kép csak dekoráció, s nem 
is lelkes nőtanácsok szívességből átengedett 
klubjaira); nyilvánossá (vagy még inkánb pub- 
likussá) lehetne tenni az állami vásárlások, 
megbízatások stb. egész processzusát, s nem
csak a végeredményt; ki lehetne emelni a 
zsűriket, döntőbizottságokat a szent névtelen
ség palástja alól; sértő diszkriminációk nél
kül lehetne összeállítani egy-egy reprezentatív 
nagy nemzeti tárlat anyagát; és így tovább. 
De ezek a gondok akár rendeletileg is megold

hatók. Ám hogyan lehetne megszüntetni a 
művészek részéről megmutatkozó idegenkedést 
bármiféle elméleti-kritikai munkával szemben? 
Hogyan lehetne elérni, hogy maga a „szakma” 
fordítsa figyelmét a belső, főleg anyagi kakas
kodások, a túlérzékenység mesterséges szítása, 
az összeollózott, gyakran igencsak zavaros 
házi esztétikák melengetése helyett a képző
művészet ügyének, mint közügynek, az előbbre 
segítésére? Hogyan lehetne ráébreszteni jelen 
feladataira, valódi érdekeire például annak 
felismerésében, hogy a kritika nem tömjéne- 
zésre hivatott, hanem arra, hogy egész társa
dalmunk érdekében hozzásegítsen a tisztázó
dáshoz ?

Sajnos, ezekre a kérdésekre nem lehet felelni. 
Kár lenne áltatni magunkat: éppen a kritika 
nem szívügye képzőművészetünknek. És keres
hetjük a bajok okát sokfelé, a nyilvánosság 
hiányában, vagy bármiben — ez a fő aka
dály.

A „szakma” mulasztásai itt a legnagyobbak.
A felszabadult esztétikai kutatás szinte még 

el sem indult 1945 után, máris belefulladt a 
vulgarizmusba, legalábbis ami a kortársművé- 
szet megítélését illeti; erői pedig, jobb híján, 
visszahúzódtak a múlt kevésbé „rázós” témáiba. 
A múzeumi kultúra például nemzetközileg is 
rangos szintre emelkedett; de a XX. századi 
magyar és külföldi anyag elemzése olyan ritka 
lett, mint a fehér holló; komplex-összehason- 
lító vizsgálatok szükségessége pedig egészen 
Németh Lajos újabb tanulmányainak elké
szültéig fel sem merült, noha tennivaló lett 
volna akár a korábbi „hungarocentrikus”, 
akár a kozmopolita szemléletek oldásában 
éppen elég. Más művészetek kialakították köz
ben a maguk tudományos hálózatát: intéze
tekben vagy egyetemeken, de mind az iroda
lom, mind a zene, s még a színház és a film 
is megteremtette szellemi bázisát ; e művészetek 
szövetségei pedig többé-kevésbé komoly fóru
mok ma is. Az irodalmi és a zenei oktatás 
ügye: közügy; egyébként is a szakfolyóiratok 
és ismeretterjesztő kiadványok egész serege 
szolgálja nálunk a közönséget. A képzőmű
vészet Csipkerózsikája azonban csak nem akar 
felébredni: tudományos kutatóhálózata tulaj
donképpen alig van, szövetségének elvi-elmé
leti munkásságáról nem sokat tudunk, társa
dalmi súlyát nem mérhetjük; monopolhely
zetben levő egyetlenegy, havonta megjelenő 
Művészet című közlönyét pedig még az utóbbi 
évek nagy magyar grafikai-nyomdatechnikai 
fejlődése sem tudta megihletni: amilyen kon
zervatív-esetleges a tördelése, olyan az anyaga is.
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Mit lehet ehhez mondani?
Hiába tudja az ember, hogy az arkhimédé

szi pont: a kritika. Hiába tudja, hogy e kritika 
elégtelensége nem ok nélkül kerül most elő
térbe; hogy hazánk képzőművészeti élete nyil
vánvalóan fontos, tisztázó szerepű, eredménye
sebb korszakot előkészítő új fejlődési fokozat 
előtt áll. Hiába tudja, hogy kiállításaink a 
legutóbbi időben megszíncsedtek, hogy a koráb
bi formalista tartózkodás lényegében megszűnt 
(bár több méltánytalanság felszámolása még 
hátravan); hiába tudja, hogy az egyes ágaza
tok közti falak kezdenek leomlani (és lassan 
már elismerjük művészetnek — mondjuk — 
az „alkalmazott” grafikát vagy az ipari forma- 
tervezést); hogy a bátrabb kiállítási politika.

L Á N C Z  S Á N D O R

Gondokról
A Timár Árpád dolgozatának címében jelzett 
három tényező, a képzőművészet, a műkritika 
és a nyilvánosság között kialakuló szerves 
kapcsolat döntő láncszeme a középső: a 
mükritika. Ennek feladata, hogy „ítélkezve 
irányítson”, azaz egyrészt a „művészeti életen 
belül eszméltessen”, másrészt a közönséget 
tájékoztassa. E kettős feladatot látta el annak
idején — hogy én is a sokat idézett példánál 
maradjak — Lyka Károly a Művészet hasáb
jain. Tevékenysége szorosan egybeforrott a 
nagybányaiak munkálkodásával, s térhódí
tásukkal párhuzamosan nőtt szerepe és jelen
tősége. A körülmények szerencsés összeját
szása volt Lyka esetében a történelmi lehető
ség és az egyéniség találkozása, s ez is hozzá
járult ahhoz, hogy mind a mai napig fogalom
ként él neve bizonyos körökben. Lényegében 
hasonló lett volna Kállai Ernő esete is, de a 
körülmények alakulása folytán nem lehetett 
belőle — ahogy barátai nevezték — az „abszt
rakt művészet prófétája” . (Ez is megírásra 
vár még, mint ahogy lényegében egész tudo
mánytörténetírásunk még csak nem is gyerek
cipőben jár, de babatipegőben botladozik.)

Kritikus és irányzat szoros együttműkö
dése, felfejlödése vált tehát a nagy kritikus 
egyéniségek kiteljesedésének feltételévé. A kri
tikus választott fix pontokhoz tájolta be magát, 
s e fix pontok koordinátáiba építette be véle
ményét. Kétségtelen, hogy az ötvenes évek 
elejének kritikai gyakorlatában e fix pontok

az utazások, a találkozók, a könyvkiadás 
(főleg a Corvina) segítségével a hazai és a 
külföldi termés nagyobb skálájával való össze
hasonlítás lehetőségei megnőttek; hogy mun
kánk (s benne, nem üres bók ez, az állami szer
veké) szinte összehasonlíthatatlanul jobb a 
korábbi évekénél. Hiába tudja, hogy halmo
zódnak, gyűlnek tehát a „mennyiségi” feltéte
lek a „minőségi” ugráshoz — ha tisztában 
van azzal is, ez az ugrás mindaddig várat 
majd magára, amíg a mübírálat fel nem tud 
nőni természetes feladatához.

Vagyis, a nemtörődömség, a szakmai rövid
látás, az elmulasztott lehetőségek és a mai 
közöny miatt — várat magára majd évekig.

— krit ikákró l
virtuálissá váltak : nem a mű jellege határozta 
meg sokszor annak szocialista voltát, hanem 
visszájáról nyúltunk a dologhoz: a jó alkotók 
által létrehozott mű vált szocialistává (e gya
korlattal még napjainkban sem szakítottunk 
teljesen!).

Ennek következményeit nem kell taglalni: 
hatása alkotókra és kritikusokra egyaránt 
közismert. Ennek azonban már jó ideje: ma 
szabadon bontakozhatnak ki a különféle irány
zatok, iskolák; a kritika feladata az lenne, 
hogy a szocialista eszmeiségű alkotásokat 
támogassa, azok hegemóniájáért küzdjön. Az 
ugyanis köztudott, hogy a posztnagybányaiság 
béklyóiból kiszakadozó piktúra, az iilusztra- 
tivizmussal hadakozó szobrászat és a szünte
lenül „frissen megújuló” grafika (ez egyik 
legelcsépeltebb kritikai közhelyünk) árnyalatai 
világnézetileg nem azonosak, s nem is mindig 
szocialisták. De még mindig nem találtuk meg 
a feloldást a kritika dilemmájából: az eszmei
ség és a művészi színvonal egymáshoz való 
viszonyának megítélésében még igen sok az 
ingadozás. Pedig a puszta szocialista igény az 
azt realizáló művészi hitel nélkül nem vezet 
sehová. Ezen nyilatkozatok nem segítenek, 
ha mégoly harciasak is, mint pl. az alábbi: 
„ . .  . a szocialista rend barikádjait szándékoz
nak tehát védelmezni működésükkel; alapelvük: 
a megformált müvekben csak a szocialista 
humánum igazságaival megerősített valóság 
az érték.” Nem barikádokról van szó ugyanis
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(nem is igen érthető ebből, hol húzódnak ezek: 
a szakmán belül, vagy az országon belül, 
esetleg kívül?): a kérdések sokkal árnyaltab- 
bak. A kritikának nem csupán művekről, 
hanem áramlatokról, folyamatokról kell szól
nia: a társadalmunkban, ideológiai életünk
ben meglevő mozgásokat kell szembesítenie 
a művészetben jelentkező folyamatokkal. S e 
munka során fel kell mérnie a vezető, jelentős 
művészek tevékenységét is, elemzően kell szem
benéznie vele. Nem azért, hogy azt keresse, 
kutassa mindenáron, miben nem értünk velük 
egyet: sőt. Épp azért, mert szocialista művésze
tünk, kultúránk nélkülük nem képzelhető el, 
azt kell tisztáznia, milyen elvi alapon vagyunk 
velük egységben.

Jó néhány kérdés vár tisztázásra; kapásból 
említenék egyet-kettőt. Talán nem lenne érdek
telen megvitatni, hogy korunkban, midőn az 
„ars plastique” többé nem a vizualitás egyetlen 
kifejezésmódja, hanem mellette létezik és hat 
a film, a tv, a fotó, változatlanok-e a képző
művészet feladatai és funkciói; hogy autonóm 
és alkalmazott művészet feladatai mennyire 
azonosak vagy eltérők; hogy a közönség vizuá
lis kultúrájának elmaradottsága és a művészet 
szüntelen megújulási igénye közti feszültség 
hogyan oldható fel; s egyáltalán: mi a szerepe 
változó társadalmunkban a képzőművészet
nek? Mert igaz az, hogy korunk átmeneti 
kor — ez azonban semmiképp sem jelentheti 
azt, hogy a kritika normái is átmeneti jellegűek. 
Az elvi kérdések tisztázása persze nem egy-két 
cikk vagy tanulmány ügye; elszórt nézetek 
itt nem igen segíthetnek többé: az egész szakma 
összefogására van szükség. Talán nem lenne 
haszontalan — megfelelő előkészítés után — 
összehívni a művészeti írók országos konferen
ciáját. Nem látványos összejövetelre gondolok, 
sok protokoll programmal, hanem munkameg
beszélésre; kapcsolódhatna esetleg a novem
berben nyíló Felszabadulási kiállításhoz.

Addig azonban, míg a tisztázódás meg
történik (ha egyáltalán sor kerül rá valaha), 
minden kritikus többé-kevésbé saját belátására, 
lelkiismeretére és tudatára van bízva. Aligha 
lehet szó a nézetek egységéről, melyek a kriti
kusi tevékenységet irányítják. Az elképzelések 
nagyon eltérnek, anélkül, hogy valaha is érdem
ben vita folyt volna róluk. Van olyan nézet, 
mely szerint a magyar festészet az alföldi 
piktúra hagyományaiból fog megújulni; más 
elgondolás szerint csupán a Nyugatról jövő 
szüntelen formai megújulások követése kép
viselheti idehaza is méltón a kor művészetét. 
Tartja magát a vélemény, hogy képzőművé

szetünk mind a mai napig egy emberöltővel 
elmaradott fejlődésében; van azonban olyan 
nézet is, hogy maga a kérdésfeltevés elmaradott, 
művészetünk viszont a nemzet problémáit veti 
fel megfelelő formában, s azokra keresi a 
választ. S így sorolhatnám a nézeteket, véle
ményeket, elgondolásokat: mind jó szándékúak, 
építő gondokból fakadnak: méltóak arra, hogy 
vitatkozzunk róluk.

Most már csak az a gond, hogy: ugyan 
hol? Mert az is köztudott, hogy egyetlen havi 
folyóiratunk, mely címében a Szövetség lapja, 
nemigen tud lépést tartani e gondokkal; 
ennek okait most nem lehet bogozgatni. A 
nemrégiben megindult, a Képcsarnok Vállalat 
kiadásában megjelenő negyedéves lap, a Mű
gyűjtő, a jelek szerint egyetlen gondunkat 
sem fogja csökkenteni. Erre sem ára, sem hoz
záférhetősége, sem átfutási ideje nem teszi 
alkalmassá. (S épp ezek miatt — úgy látszik — 
eladhatatlan.) Ez a „vita” is az irodalmárok 
egyik folyóiratában kapott helyet: nemes gesz
tus részükről a „szegény rokon” felé. De talán 
ez a rokon nem is olyan szegény, csak nem kap 
módot ennek bizonyítására.

Teljességgel hiányzik szakmánkban a kri
tika kritikája: a mind jobban megélénkülő 
művészeti írói tevékenység teljesen visszhang- 
talan. E süketség táptalaja a suttogó propagan
dának, a „hátmögötti” gyalázkodásoknak, ez 
viszont mérgezi a közéletet. Ez utóbbit koránt
sem jellemzi még az alkotói nyíltság, az 
elvi bátorság, jóllehet a mérgezés egykori 
okai — amikor egy-egy elmarasztaló bírálat 
állásba, vagy még többe is kerülhetett — 
megszűntek régen. De még mindig itt lebeg 
közöttünk valami ásatag félelem: a „ne bánt
suk egymást” jelszava azonban még az idejét 
múlta félelemnél is mérgezőbb, rothasztóbb.

A vitaszellem, a vitalehetőség hiánya okozza, 
hogy mindenki a saját elveit hirdeti, saját 
magát képviseli. Még az azonos elveket hir
detők is ritkán találnak rá egymásra; a marxis
ta—leninista elvek pedig defenzívába szorul
nak. Ennek következménye a tisztázatlanság 
fokozódása, ami újból visszahat — a sor 
folytatható. Az egyik következmény, hogy 
maga a Szövetség sem igen tud mit kezdeni 
művészeti írói szakosztályával. Nagy Péter 
egy előadásában igen szellemesen a kritikust 
a középkori hóhérhoz vagy kutyapecérhez 
hasonlította, aki a városhoz tartozott ugyan, 
de csak annak falain kívül lakhatott. így 
van velünk a Szövetség is: van ugyan művé
szeti írói szakosztály, de helyzete erősen két
séges. Időnként felmerül az a gondolat is.
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hogy meg kellene szüntetni ; aztán mégis marad, 
de nem tud szervesen beépülni a művészek 
közösségébe (bár talán e közösséggel is vannak 
problémák — de ez nem ide tartozik).

Ceterum censeo: fórum kell, ahol meg lehet 
jelenni, ahol vitatkozni lehet. Nagy szükség 
van a beígért hetilapra: de ennek vezetését 
— mint a Műgyűjtő esetében történt — nem

irodalmárra kell bízni, hanem művészettör
ténész kezébe kell adni a lapot. Meg kell 
adni a lehetőséget a szakmának, hogy fel
nőjön feladataihoz: másképp mindig csak 
azon fogunk sajnálkozni, hogy milyen sat
nya növésű szegény, pedig talán óriás is válha
tott volna belőle.

FEKETE S Á N D O R

Adalék a z  új fo g a im é hazafi S ágh oz
Szinikritika helyett

Mire ez az írás megjelenik, már minden napi - 
s hetilap, s a legtöbb folyóirat elmondta a 
magáét a Malom a séden bemutatóiról. Ismer
tetni a dráma cselekményét — fölösleges volna. 
Dramaturgiai szabályokon bölcselkedni — 
nem e sorok írójának műfaja. Pörlekedni egy
némely kritikával — ez volna még a legcsábí
tóbb, ha a tapasztalat nem intene mérsékletre : 
értelmes emberek nézeteit a tudatosított érde
kek befolyásolják, s ha ezeket az érdekeket 
nem tudjuk átállítani, meddő perpatvarral, mi
nek zavarjuk meg lelkűk harmóniáját?

Igaz, van hamis tudat is. Sőt, az előítéletek 
szövevénye sehol nem telepszik ránk oly béní
tóan, mint éppen az Illyés-dráma alapeszméjét 
is befolyásoló nemzeti öntudat kérdésében. 
Ezért, noha a szövevény módszeres felfejtésére 
semmiképpen nem vállalkozhatunk, néhány 
tanulságot talán nem árt ismételgetni. Mert az 
ismétlés, ha nem is anyja, legalább bábája a 
tudásnak.

De mi köze a tudásnak az irodalomhoz? 
A „tömegkommunikációs forradalom” idején 
az ismeretszerzésnek és -terjesztésnek oly sok 
eszköze verseng az agyak meghódításáért, hogy 
az irodalom és művészet igazán megmaradhat
na a maga különleges, semmiképpen sem pe
dagógiai funkciója mellett — hallhatjuk egyre 
gyakrabban. Illyést láthatóan nem zavarják az 
önközpontü esztétikák meg-megújult táma
dásai: nem elégedett meg egy „nevelő célzatú” 
dráma megírásával, a mű előszavában is hitet 
tett az irodalom irodalmonkívüli kötelessége 
mellett. Szólt nagy kortársairól, akik mind ok
tatók is voltak annyira, mint alkotók. S idézte 
az előttük feltűnt nemzedéket is, melyben hány 
akadt „kétlábon járó folyóirat” : Jászi, Riedl, 
Szabó Ervin, Giesswein, Prohászka . . .

Egy-két név az illyési listából mindenesetre 
azt is jelzi, hogy a legékesebb prédikáció sem 
biztosíthatja a maradandóságot ott, ahol maga 
az alapgondolat az átlagosnál is életképtelenebb. 
A torzszülött eszmére óhatatlanul a históriai 
Taigetosz vár. Vagyis az irodalom nevelőmun
kája tartósan csak akkor érvényesül, ha elvei 
a történelem életképes áramlataihoz kötődnek, 
s ha ezeket az elveket az író művészi erővel 
tudja kifejezni. Illyés alkotóerejét az évek nem 
kezdték ki, sőt dúsították, amint ezt a mostani 
dráma sűrű légkörének s néhány nagyszerű 
alakjának megteremtése is igazolja. Azt mond
ják némelyek, hogy ez az igazolás művészileg 
nem egyenletes. De hátha inkább ott a baj, 
hogy a közönség egy része túlságosan is rom
lékony esztétikai divatok befolyása alatt áll? 
Engedjük át a döntést, s a dráma esztétikai 
rangsorolását a széptan illetékeseinek, s ma 
radjunk a fő kérdésnél: érvényes-e a mű 
alapeszméje? Dramaturgiai előkészítés nélkül 
megvallom, hogy feltétlenül érvényesnek tar
tom. S ebben az esetben nekem ennyi elég is.

De nem elég az olvasónak, aki természete
sen bizonyítást vár. Hadd hívjam hát fel a 
figyelmet először is arra, hogy a Malom a séden 
önmagában érdemileg nem is vizsgálható, hi
szen egy nagyobb vállalkozás része. Az 1963-as 
Különc előszavában így írt erről Illyés: „Jó 
tíz éve, hogy magam elé tűztem drámasorozat
ban ábrázolni az új fogalmú hazafiság nagy 
magyar példáit. A jelen bemutatása előtt, 
mintegy annak bevezetőjeképpen e példák évei : 
1514, 1849, 1945 és egy sorsfordító pont a múlt 
század második feléből.” (T i. : 1861.) A Malom 
a séden ellenállóit tehát a Dózsától Kossuthon 
át Telekiig ívelő példaképsorozat hősei közé 
emeli Illyés. E gesztus már önmagában is til
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takozás, történelmi óvás „a bűnös nép” teó
riája ellen. Mindazt, amit gyakran kollektív 
megszégyenítésünk illusztrációjaként idéztek 
a fejünkre, mindazt, amiből vádat kovácsoltak, 
Illyés megfordította — nem felmentésért, ha
nem igazságért. Szándékáról ezt vallja a darab 
előszavában: „Abban az időben — az 1940-es 
évek második felében — a »személyi kultusz« 
világnézete Magyarországot afféle anatéma alá 
helyezte. Mert ő volt »Hitler utolsó csatlósa«. 
(Amit pedig már a dátumok is cáfolnak.) Igé
nyes baloldali, sőt magukat marxistáknak hívő 
írók közöltek fogalmazványt, mondtak beszé
deket — a magyar értelmiségnek, majd magá
nak a nemzetnek »kollektív bűné«-ről, meg
érdemelt közbűnhődéséről. Ehhez akartam a 
magam módján s a lehetőséghez képest hozzá
szólni.”

Túl messzire kerülnénk a drámától, ha most 
és itt tüzetesebben firtatnánk a „bűnös nép” 
teóriájának kialakulását, s azt, hogy milyen 
funkciót töltött be az 1945 utáni politikai át
alakulásokban. Arra sincs szükség, hogy a 
magyar ellenállásról a negyvenes évek második 
felében kialakított kép elfogultságait hosszan 
cáfolgassuk — elég cáfolat mindaz a történelmi 
tény, amelyet a negyedszázados évforduló ün
neplése során a legilletékesebb fórumok fel
tártak, olyan hősök — egyének, csoportok és 
alakulatok — példáját is idézve, akikről és 
amelyekről az ország javarésze annak idején, 
mármint a negyvenes évek végén, nem is hall
hatott, ha csak rágalmakat nem. Az ifjabb 
nemzedéket azonban talán nem árt emlékez
tetni arra, hogy az úgynevezett (igen felszínesen 
megnevezett) személyi kultusz miként állította 
be a magyarság 1944—1945-ös történelmi sze
repét.

Az özönével kínálkozó idézetek közül emel
jünk ki egyet, a kulcsszavakat dőlt szedéssel 
nyomatékosítva: „A szabadság két év előtt 
ingyen hullt a magyar nép ölébe, de két év 
munkájával és harcával birtokba vette az 
ajándékba kapott magyar szabadságot.” (Révai 
Józsefet idéztem, egy 1947. április 6-i cikkét.)

Ha így lett volna, az elemi politikai tapintat 
akkor is azt kívánta volna, hogy kevésbé sértő 
fogalmazást használjunk. De nem volt így. 
Egészen másként történt.

A valóságot mindenki ismeri. Népünk 
1918— 1919 magyar forradalmaiban, majd az 
orosz és spanyol polgárháborúban ezer és ezer 
életet adott az egyetemes haladásért. Mindezért 
kézzelfogható elismerést nem sokat kapott. 
Ellenkezőleg. „A bűnös országot” 1919-ért 
megbüntette a nemzetközi reakció.

Ennek ellenére a magyar progresszió áldozatos 
küzdelmet vállalt és folytatott a hitlerizmus s 
annak honi csápjai ellen. Ingyen ajándéknak 
nevezni a felszabadítást nem csupán műnai
vitás (hiszen a bűnös népeket megajándéko- 
zóknak állítja be a szovjet hadsereget, amely 
a maga hősi, világtörténelmi harcában a prog
resszióért, de természetesen a saját érdekeiért is 
verekedett), hanem a negyedszázados magyar 
forradalmi ellenállás lekicsinylése is. Ingyen 
kapni valamit annyi, mint ellenszolgáltatás 
nélkül tartani a markunkat. Ezt a szerepet 
kiosztani a magyar népnek annyi, mint le
fitymálni ezt a népet. Annyi, mint megfeled
kezni 19 proletárezredeiről, figyelmen kívül 
hagyni az oroszországi és spanyolországi inter
nacionalistákat, potomságnak minősíteni a bu
dai önkéntes ezred hatszáz katonájának s a 
szovjet hadsereggel harcoló 114 műszakinak 
halálát, annyi, mint fumigálni a miskolci 
MOKÁN-osok, az újpesti, sárisápi ellenállók 
a Vörös Brigád és a görgeysek akcióit, annyi, 
mint legyinteni Bajcsy-Zsilinszkyre és a kivég
zett katonatisztekre, a Nógrádi-zászlóaljra, a 
bitófa alá hurcolt ejtőernyősökre. Az ingyen 
ajándék szólama annyit jelent, hogy jogtalan 
felelősséget hárítunk azokra a hadifoglyokra, 
akik készek lettek volna magyar légióként 
fegyvert ragadni, s akik nem okai e terv buká
sának. Az ingyen ajándék végül azt is jelenti, 
hogy kitagadjuk a magyarságból azokat az 
ezreket, akik a franciaországi, jugoszláviai, 
szlovákiai és más ellenállási mozgalmak kato
náiként véreztek.

Szónoki pátoszba tévedtem? Meglehet. De 
az ingyen ajándék és a bűnös nép teóriájának 
több nagyon szomorú következménye is volt: 
El lehetne gondolkozni azon, hogy a magyar 
ellenállás kommunista vezetőinek jelentékeny 
részét — többek között — e hamis teória alap
ján ítélték el.

Térjünk még ki röviden Révaira, mert 
némelyek sajátosan érzékenyek e tekintetben. 
A magyar reakció, amely félszázadon át külön
leges érzékkel mindig a legostobább, legön
zőbb és legaljasabb megoldást választotta, 
1945 után a kommunistákra igyekezett hárí
tani a felelősséget azért a békeszerződésért, 
amelyért a történelem színe előtt épp neki 
kellett volna felelnie. Révai joggal bélyegezte 
meg ezt a primitív manővert. Annál is inkább, 
mert a magyar politikai vezetők közül talán 
leghatározatabban ő tartott ki amíg lehetett, 
„jogos és mérsékelt nemzeti kívánságaink mel
lett” (Szabad Nép, 1946. máj. 12.). De amikor 
látta, hogy még a legmérsékeltebb kívánságok

42



is reménytelenek, megideologizálási kísérletében 
sajnálatosan túllőtt a célon.

Rákosi Mátyás a Pravda 1941. július 10-i 
számában azt írta, hogy „A magyar nemzet
nek semmi közössége sincs Horthyval”. Révai 
József 1946. április 28-án még azt írta, hogy „a 
magyar demokrácia nem az, ami a régi Ma
gyarország volt, ezt a Magyarországot ne te
gyék felelőssé, vagy legalább ne tegyék teljesen 
felelőssé” vezetői bűneiért. De amikor elhang
zott az a tétel; amely szerint a Német
ország szövetségeseiként fellépett támadó or
szágoknak — vezető köreik által elkövetett 
bűnökért — felelősséget kell viselniük, sem 
Rákosi, sem Révai nem hangoztatta többé 
azt az elemi igazságot, hogy egy elnyomott 
nép nem lehet felelős a „vezető körei” által 
elkövetett bűnökért. Hangváltásuk egyik rikító 
bizonyítéka az ingyen ajándék szerencsétlen 
szólama.

Ám minek hánytorgatni ilyen régi dolgo
kat? Az új politikai vezetés rehabilitálta a 
magyar ellenállást, örüljünk ennek s kész — 
nyugtathatnánk meg magunkat. De a múlt 
nem arra való, hogy legyen miről megfeled
kezni.

Nem vagyunk ábrándozó széplelkek. A poli
tika, miként Kossuth Lajos mondta, az egzi- 
genciák tudománya. A szóban forgó politiku
soktól nem azt kérjük számon, hogy nem tették 
a lehetetlent. A fölösleges túlteljesítést nehez
ményezzük. De azt nagyon.

Talán ennyiből is látszik, hogy Illyés meny
nyire a dolgok leglényegéhez nyúlt, amikor a

nemzet létéért küzdő ellenállók drámáját meg
alkotva fellépett az anatéma ellen. A szálak itt 
bonyolódnak össze, ezt a csomót kell elsőnek 
felfejteni, ha valóban el akarunk jutni a haza- 
fiság új fogalmáig.

Illyés példázata különösen erőteljessé válik 
annak következtében, hogy nem a forradalmi 
cselekvés marxista tudatosságéi harcosait állítja 
központba. A származási vagy politikai okok
ból üldözöttek és a katonaszökevények tíz
ezrei bujkáltak az olyan családoknál, mint a 
darabban ábrázolt Galambos-família — ideje 
volt méltó emléket állítani nekik. Az ösztönös 
ellenállás kiemelése (s nyilván bizonyos poli
tikai nehézségek megkerülése) végett az író 
kissé elvont képet rajzolt, amely nem tud el
igazítani a szervezett és a spontán mozgalom 
valóságos összekapcsolódásában. A hiány azon
ban nem csökkenti annak értékét, amit kapunk.

Az Illyés követelte „új fogalmú hazafiság” 
természetesen nem teremthető meg a múlt 
példáiból. A hazafiság új fogalmát most, a 
jelenben alakítjuk ki, miközben egy olyan 
jövő mértékéhez is igazodnunk kell, amely 
némely vonatkozásban egyszerűen beláthatat
lan. A múlt minden értékét mégis tisztáznunk 
és óvnunk kell, hogy minél több biztos és 
biztató alap legyen alattunk egy olyan törté
nelmi folyamatban, amely a valóban elavult 
érzés- és eszmerendszerekkel együtt nélkülöz
hetetlen pilléreket is elsodorhat. Illyés Gyula 
a szó igazi értelmében nemzeti küldetést tel
jesít akkor, amikor drámái sorozatában is 
ezeket a pilléreket védelmezi és erősíti.

Mit tanuljunk a  régiektől?

Diderot Színészparadoxonját és A drámaköltészetről szóló értekezését 1966-ban 
kaptuk kézhez. A klasszicizáló francia drámaköltészet 1770-ben, a Színészparadoxon 
megjelenésekor is paradigmatikus tekintélyű volt, bár időközben izmosodni kezdett 
a polgári, középfajú dráma. A párbeszédes formában írott Színészparadoxon közép

43



ponti tézise: „a színész hideg fejjel, higgadtan figyelje meg önmagát” , hiszen: „ha
talmat máson csakis az vehet, aki ura önmagának” . Az illúzió kizárólag a nézők 
lelkében uralkodjék. Az érzelmesség együgyűvé, a hideg fej viszont találékonnyá 
teszi a színészt. A színésznek nincs saját jelleme, ezért alkalmas a legkülönbözőbb 
jellemvonások felöltésére. A két vitázó nézetei lendületesen csapnak össze, Diderot 
ellenlábasa például — a fentiek hallatán — azt veti közbe, hogy egy római színész 
Elektra-alakítása azért volt kitűnő, mert Oresztész képzelt hamvai helyett „a tulajdon, 
nemrég elhunyt fia hamvait tartalmazó urnát szorította keblére” .

Amilyen eldönthetetlen volt kétszáz éve a színészi mesterség „átélni vagy nem át
élni” dilemmája, olyan ma is. Benedek András utószava szerint a Színészparadoxon 
azért halhatatlan, mert „a ráció számára bizonyos fokig megfoghatóvá tett korábban 
irracionálisnak tartott jelenségeket” — ami a nagy enciklopédista legfőbb aspiráció
jából fakad.

Seneca Vigasztalásai a filozofikus széppróza gyöngyszemei. Az ad nekik esztétikai 
töltetű lüktetést, hogy balsors sújtotta barátját, hozzátartozóját Seneca nem holmi 
lapos „ne csüggedj”-gyel kecsegteti, hanem felvázolja előtte a keserves, kiszolgál
tatott emberiét borús tablóját — amibe viszont jól, szinte megnyugtatóan illeszkedik 
az egyéni sorscsapás. (Ez a gondolat egyébként a pogány római erkölcstan utolsó 
nagy képviselőjét közelebb sodorja a keresztény kánonhoz, mint gondolnánk.) A 
Marciához intézett „consolatio” — talán a legszebb a kötet hárma közül — elsorolja 
mindazokat a tehertételeket, amelyekre az ember életének vállalásával — modern 
szóval — „szerződött” . „Arra születtél, hogy. . .  ne tudd soha, hányadán vagy.” 
Nem kárhoztathatod az isteneket, „hiszen semmi biztosat nem ígértek ők neked” . 
S a m ű legborúsabb gondolata: „Valamennyien osztozunk abban a tévedésben, 
hogy azt hisszük : csak az öregek és törődöttek hajlanak a halál felé, holott oda visz 
már a csecsemők és az ifjak s mind a többiek útja is . . .  Minden gyarapodásunk, ha 
jól meggondolod, veszteség.” A cicerói körmondatok helyett magvas, kiélezett szer
kezetek fokozzák a gondolat ütőerejét — a két stíluseszmény egyébként később, a 
reneszánszban újra megbirkózik egymással. A senecai világnézet pedig Pascalnál 
kél új életre, akinek Gondolatait talán éppen ebben a sorozatban olvashatjuk majd 
újra. M ikor?

A sorban ezután Bacon Esszéi következtek — s ez a kötet alighanem a legsikerül
tebb mind közül. Kortörténet, filozófia, széppróza, stíluseszmény találkozik benne, 
kiegészülve még azzal a fontos mozzanattal, hogy az újkori gondolkodás angol 
óriását nálunk esszéírói minőségében alig ismerték eddig. A magyar kötet (nálunk 
tudtommal először) a teljes Esszéket közli Julow Viktor hűséges-leleményes fordításá
ban. Az 1612-es gyűjtemény az Erzsébetkor alkonyának energiáktól duzzadó, gazdag 
világát foglalja kerek, kiérlelt eszmefuttatásaiba — az Esszék nem egy fordulata év
századok óta közmondásos az angolszász országokban.

M ert Bacon örökérvényű jó  tanácsokkal szolgál az eredetileg uralkodóknak szánt, 
ám mindenki számára tanulságos írásfüzérben. S ha a kor Shakespeare műveiben 
mozgófilm, Bacon Esszéiben megannyi állóképpé merevül. így sok vonása még 
jobban kiütközik. Baconban, és korában, újra föltámad az antik középút-eszmény 
— ez vezet majd a 17. század végének nagy, történelmi kompromisszumához. De 
ami a legjobban lenyűgözi a modern olvasót — az eszmék körüljárásának baconi 
könnyedsége. (A késlekedésről szóló harmincsoros remekmű gondolatmenete meta
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forákra épül. Érdemes bepillantani a baconi észjárásba: a várakozás mellett szól, 
hogy a szerencse piachoz hasonló, csökkenhetnek idővel az árak, nőhetnek az esé
lyek. Nem szabad megijedni a hosszúra nyúlt árnyékoktól sem. Másrészről a szerencse 
előbb fürtjeit nyújtja, s ha késlekedünk, csak kopasz kobakját találjuk, amit nehéz 
megragadni, akár a palack hasát, ha a nyakát nem kaptuk el, amikor felkínálkozott. 
Aki hosszan őrködik, az könnyen elszenderül, s elszalaszthatja a kedvező alkalmat. 
És a baconi szintézis : a tervezésben legjobb a körültekintés, a végrehajtásban pedig : 
a gyorsaság.)

Az állóképszerűség nemcsak a metaforákban lakozik, hanem a gondolkodásban 
is. Tiszta záróképe ez a könyv az Erzsébet-kor világának — előhírnöke a sorozat 
utolsó két darabjának, Shaftesbury és Mandeville 18. század eleji traktátusainak, 
amelyekben a racionalizmus már diadalünnepét üli.

Shalfesbury deista filozófián nyugvó etikája nem a vallásosság erényében látja a 
legfőbb érdemet. A közösség léptékében moralizál: „Ha egy élőlény az átlagosnál 
többet törődik magával vagy egyéni javával. . . ezt minden szempontból rossz és 
ártalmas indulatnak kell tekintenünk.” Az Értekezés az erényről és az érdemről ( 1699) 
ilyen értelemben szögesen ellentmond a Mandeville-mű (A méhek meséje, 1714) 
üzenetének. Mandville szerint „az erény lényege a cselekvés”. így a cselekvésen, a 
gazdasági gyarapodáson keresztül lesz a magánvétkekből — közhaszon.

Nagy csapás az éhség, ugye, 
de táplálkoznánk nélküle?

Tótfalusi István ford.

írja az értekezés verses bevezetőjében, vagyis: a társadalom java az egyéni nélkülö
zésen, nyomorúságon (kizsákmányoláson?) keresztül érvényesül.

Nem nehéz kitalálni, hogy Shaftesbury grófja — mint Heller Ágnes írja a Mande- 
ville-mű utószavában — „olyan embertípus megrajzolására vállalkozik, melynek 
kibontakoztatására a kapitalista társadalom . . . nem teremt kedvező talajt” . Annál 
inkább a Mandeville-féle embereszményére.

A két, egymással nyíltan vitatkozó traktátus a kapitalista felhalmozás kezdeti 
időszakának kétféle felfogását ütközteti össze, s a polémia győztese könyörtelen 
dinamizmust hirdető etikájával a holland orvos, Mandeville lett.

S a sorozat összképe? Rendkívül kedvező. Két tanulságot ad. Első soron, hogy 
jobban meg kell tanulnunk olvasni. Régieket is, mert — érdemes. A második tanulság 
pedig: a sorozat stiláris hatása talán javíthatja a mai magyar esszéirodalom gyenge 
lábakon álló, olykor fogalmazási gondokkal is küzdő kifejezésmódját. Mert ha nem 
is hiszem, hogy mindent kigondoltak előttünk a régiek, hogy írni tanulhatunk tőlük, 
az bizonyos.

S hogy a sorozat még jócskán szerezhet örömet, arra itt egy rövid előzetes: a soron 
következő kötetekben Herzentöl, Boethiustól, Montaigne-től, Kierkegaard-tól, G. 
Brúnótól, Lenintől és Montesquieu-től olvashatunk — és tanulhatunk.

H ernádi M iklós
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T H I E R Y  ÁRPÁD

É vszakok

Thiery Árpád regénye művészi erejében meggyőző, érett alkotás.
A  m ű erényeiben méltán láthatjuk egy tétován érlelődő írói pálya lehetőségeit, 

tehetségét igazoló föltárulkozását. Thiery prózájának eredeti, markáns karakterét — 
a „próbálkozásnál” alig több első regénye után (Isten veled, háború, 1962) a hatvanas 
évek közepe táján publikált novellái ígérték először. Legjobb novelláiban az élet 
drám ai pillanatait vallatta; többnyire a riportszociográfia eszközeivel kutatott a jelen
ség összetevői után. A tények mozaikdarabjait a konokul újrakérdező, az érteimért 
perelő meditációkkal kísérelte tanúságtevő, figyelmeztető igazsággá újrarendezni 
(Meghalni egy eső után; M it tudok a Sziklafejűről? Miért szeretem az öregasszonyo
ka t? ). Az „Évszakok” témája is ekkortájt készülődött az írói műhelyben: a regény 
egy fejezetét még 1967-ben olvashattuk a Jelenkorban. (A Nyár.)

A regény hőse, Máté, 1956 telén két váratlan találkozás hatására újrapergeti 
emlékezetében élete filmjét. Megtudja, hogy hajdanvolt legközelibb barátját, Krügert 
az ellenforradalmár suhancok agyonverték, azután közlik vele, hogy konstrukciós 
perének egyik szereplője, Agócs, a beosztottja lesz. „Máté . . .  azt gondolta elsápadva: 
M inden eszembe juthat most! . . . minden, csak a szenvedéseimre nem gondol
hatok! . . . ” A „most” pillanata a külső idő, s hosszanti távolsága csakugyan az 
elsápadást méri, hiszen Máté történetét e kezdő pillanattal egy időben zárja a regény. 
A pillanatot Máté tudata, emlékezete mélyíti — életének tizennégy esztendeje sűrű
södik benne.

Az emlékezés, ha külső és belső idő ily aránytalan fáziseltolódását kell hogy hite
lesítse, aligha kérheti számon a múlttól a történések szabályos egymásra következé
sét: tömörít, kiemel, éveket fog össze az igazság hangsúlyozásáért. Az emlékező 
szubjektum — ez esetben Máté — a szituációknak a lélekben továbbrezgő hullámai
ból próbálja rekonstruálni életének megélt valóságát, létének jelen idejű, de már 
a jövőre kérdező alapját.

Thiery a belső történést formájában is megbontja, részeire osztja. Máté tizennégy 
évet közrefogó történetét öt évszak köré sűríti. Az évszakok, árnyalatokban játszó, 
elmosódó színhatásaikkal, hangulati töltésükkel plasztikussá teszik az emlékezés 
számára történelem és ember konfliktusokban oldódó kölcsönhatását. Valóban: 
Máté látszólag rendszertelenül csapongó asszociációi mögött a kor és a legjobb 
meggyőződése szerint cselekvő ember kapcsolatának általános törvényszerűségeit 
kutatja az író — a meditációk sűrített gondolatisága folytonosságot teremt a kiemelt 
történelmi szakaszok, konfliktusos helyzetek között. Thiery a művészi eszközök 
gazdag felhasználásával rajzolja a lélek és a tudat tájain dúló küzdelmet: prózájának 
szaggatott, gyakran tempót váltó lüktetése a tettre, elhatározásra készülődés álla
potáról tudósít. A sorsdöntő, cselekvéshordozó szituációk feszültségét a visszafogott, 
majd az igazságért hangos dialógusok dinamikus váltakoztatásával, az ellentett 
magatartásformák tömörítő hangsúlyozásával teremti meg.

A regény művészi ereje legfőképpen Máté személyiségének érzékletes megjelení
tésében, cselekedeteinek aprólékos pszichikai motiváltságában mérhető. Alakjában
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a meggyőződéséhez makacsul hű, kompromisszumokra, árulásra rávehetetlen 
kommunista típusát rajzolja az író. 1943 háborús telén egy Don menti kórházban, 
majd a fölszabadulást követő évek lázas-gyönyörű gondjai közepette érlelődik benne 
a felismerés: az igazsághoz s vállalt hitéhez minden helyzetben az emberség paran
csai szerint kell ragaszkodnia. E morális parancs nyomvonalán az adott történelmi 
szakasz ellentmondásait, torzulásait a személyes sorsával szenvedi meg : Máté foko
zatosan s mind elhatárolóbb módon kerül szembe a szélsőséges politikai gyakorlat
tal. A kommunista vezető és jó barát Krüger megtorló akcióit még ösztönös gyanak
vással, ellenérzéssel szemléli. Pár év múlva felettesének, Takónak dogmatista el
járásával szemben — noha „úgy érezte, mintha egy ház hirtelen rá akarna dőlni” — 
kiáll a bányászok igazsága mellett. Ellene szegül a konstrukciós perek gyakorlatá
nak is — leinternálják. Három évet tölt el az internáló táborban az ártatlansága 
tartást megőrző tudatában. „Manipulációval” szabadul, csak később rehabilitál
ják, felesége elköltözik tőle — mindez már az „ötödik évszak” , egy másik ősz tör
ténete.

Thiery, Máté életútjában a történelem által hitelesített sorsot mutat fel — jól 
érzékeltetve e sors kettősen súlyos dilemmáját. Látnia kell vállalt hitének tévútjait — 
és így szükségképpen szembe kell néznie azzal a kétséggel is, hogy része van e tévutak 
létrejöttében, kialakulásában. E kétség őrlése, esetében, létének alapját rendíti meg : 
ezért vállalja hát a megtett út újrajárását, a szembenézést történelmi és személyes 
sorsa hajdan oly egyszerűnek hitt összetalálkozásaival, észrevétlen alakuló ütközései
vel. Tudja, „nem gondolhat a szenvedéseire” , hiszen olyan igazságot kell találnia, 
amely nyomán előbbre, továbbra is léphet a megkezdett úton. Thiery az emberi 
visszaküzdés folyamatának elmélyült ábrázolásával a típuson túl egy összetett, 
ellentmondásaiból újraépítkező, a személyiség hitelével bíró magatartást idéz hősé
nek sorsában.

Apróbb-nagyobb egyenetlenségek, felszínességek figyelhetők meg ugyanakkor 
a mellékszereplők ábrázolásában. S itt főként az adott korszak mozgástörvényeire 
visszautaló, más-más magatartásformát képviselő típusok belső hitelességét kérhet
jük számon az írótól. Krüger, Takó vagy Agócs alakjára gondolunk. Világos, hogy 
Krüger a „forradalmi lángpallost” olykor személyes meggyőződése ellenére is forgató, 
de emberi kétségeit voltaképp visszafojtó „régi baloldali” típusa; hogy Takó a 
vakon hivő „dogmatista” , s hogy Agócs — őfelőle meg éppen semmi sem világos. 
Talán egyszerűen csak politikai kalandor? Emberiessége látszata mögött ügyes 
rendszerlovag? Bizonyos, hogy arcélük, belső életük kevésbé megszemélyesített, 
kevésbé markáns — szerepük szerint inkább csak asszisztálnak Máténak a történelem
mel való ütközéseinél. így azután ezek az ütközések a hős szubjektumát mélyítik 
ugyan — szóltunk róla —, de a korrajznak néhol csupán a felszíni vonalait láttat
ják: a konstrukciós perek Mátén is bekövetkező gyakorlatának hátterét, lényegi 
mozgatórugóit utalásszerű jelzések erejéig tárgyalja a regény . . .  Kivétel : „történel
mi típus” mivoltában — a százados alakja. S azért lehet ő kivétel, mert Thiery jó 
szándékú, de az álmaival könnyen lepaktáló, akarata nélkül helyét vesztett, össze
tett jellemet villant fel a szerepe mögött. S úgyanígy szemléletes kivételek a séma
szerű karakterrajz alól Flóra, Magda és az öreg Rausch figurája. Kevésbé látványos, 
de annál igazabb pillanatokat érlelő jelenlétüket Máté mellett tömör vonalvezetéssel, 
jellemző erejű színekkel motiválja az író.
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Az Évszakok, néholi kidolgozatlansága, vázlatossága ellenére is jelentős alkotás. 
A regény művészi eredményei bizonyító értékűek: méltán remélhetjük felőlük Thiery 
Árpád írói pályájának kiegyensúlyozottabbá válását — s további, eredeti tehetségét 
szemléltető kiteljesedését is. (Szépirodalmi Könyvkiadó, 1970)

Majoros József

Virágkorok nyom ában*
Almási új könyve voltaképpen paradox szerkezetű: olyan időkben vizsgálja a drámai 
virágkorok feltételeit, amelyekben ez a felvirágzás nem adott. Az itt csak rejtve jelen
levő két végpont szabályait kutatja, amelyek közé a tárgyalt átmeneti korszak esik : 
Shakespeare drámáját és a jövőét. Shakespeare sajátságait nem elemzi külön feje
zetben; mindezt már eleve ismertnek tételezi föl, az eljövendő virágkort pedig termé
szetesen nem analizálhatja, hiszen még csak lehetőségként adott, bár Brechtnél 
felsejlenek már a körvonalai. A mű érdekességét mégis ez a perspektíva adja: egy 
percig sem „irodalomtörténet” a szó szűkítő értelmében ; egy percig sem holt anyag, 
minden régi probléma felvetése a jelen kérdéseire is választ keres. Nem arról van szó 
voltaképp: miért nem jutottak el a maximális lehetőségeket kínáló tragédiatípusig 
Schiller vagy Ibsen korában, hanem arról: hogyan juthatunk oda a jövőben?

A shakespeare-i dráma mint mérce és egyúttal elérhetetlen példakép — a romantika 
felfedezése. A megoldási kísérletek sikere vagy kudarca azóta is mindig attól függött: 
mennyire kezelték pusztán formakérdésnek, s mennyire voltak adottak a történel
mi előfeltételek? Puskinnak bonyolult elméletek nélkül is sikerült shakespeare-i 
típusú modellt alkotni. Hugo egész teóriáját Shakespeare magasabbrendűségére 
alapozza, drámái viszont mindenkinél kevésbé hasonlítanak az angol reneszánsz 
óriására. Sokkal kevésbé, mint akár az általa (joggal) avultnak ítélt racine-i színház.

Almási számára a shakespeare-i titok: a hős öntevékenysége: minden más ebből 
fakad. Ennek az öntevékenységnek társadalmi feltételeit keresve magyaráz hasonló
ságot és eltérést; a szerkezeti zártság erősítése vagy fellazítása, a teátralitás térhódí
tása már csak következmény. A történelmi szemlélet hibásan értelmezve dogmákhoz 
is vezethetne, Almási azonban dialektikusán értelmezi ember és történelem bonyolult 
viszonyát: nem független a hős, de nem is félelmes erők puszta bábja: történelemtől 
formáltan maga is történelmet csinál. Nem krónikát vár tehát a drámától, nem 
tézisek illusztrációját, hanem a tetteivel szituációt teremtő, a kor ügyét legszemélye
sebb ügyeként átélő, azaz: klasszikus értelemben vett valódi drámai hőst. Dialekti
kusán vizsgálja a történelmi korok sajátos arculatát is. Az elsikkasztott német forra
dalom következtében nagy tehetségű alkotók drámáiból is elfogy a levegő, míg a forra- 
dalomvárásban élő Oroszországban egy „magántörténet” is tiszta tragédiává válik 
Osztrovszkijnál.

A forradalom közelsége sem teremt azonban szükségszerűen shakespeare-i for
mákat. A francia forradalomban idealista nézetek kerülnek előtérbe: kifejezési for
mája a schilleri típusú dráma lesz. Ezt a két utat követi végig a könyv, s ezzel eleve

* Almási Miklós: A drámafejlődés útjai. Akadémiai Kiadó, 1969
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az igényesebb, nehezebb feladatot választja. Lemond az olcsó sikerekről, amikor 
a teljes drámaiság útjával nemcsak a kommersz darabokat nem állítja szembe, de 
a vadromantika könnyen nevetségessé tehető túlzásait sem. A schilleri út méltó ellen
fél, maga is csúcsokat jelöl, bizonyos konfliktusok kifejezésére mindennél megfelelőbb. 
Almási elemzéséből az is kiderül: milyen formai tökélyt érhet el ez a modell: zárt
ságot, szigorú logikát, olyan szuggesztív egységes atmoszférát, amit csak a század
vég drámáiban kezdünk modorosnak érezni.

Végletekig így sem lehet vinni a párhuzamot, Almási már Csehovról szólva jelzi, 
hogy nála voltaképpen egy harmadik út lehetősége bukkan föl, s még jobban érzékel
teti ezt a mi korunk tárgyalásánál, ahol a sikerdarabokkal, sőt az abszurd drámával 
szemben O’Neill és Brecht neve mutatja a kedvező utakat. Brecht besorolása a 
shakespeare-i vonalba csak annak különös, aki puszta formai kritériumok vagy 
alkotói nyilatkozatok szerint ítél. A Shakespeare-évfordulóra kiadott magyar tanul
mánygyűjteményben Lukács György is azt hangsúlyozta egyébként, ami Brechtet 
a nagy klasszikussal köti össze: nála szűnik meg először korunk drámájában a 
miliő egyeduralma, ami a polgári drámában egyre erősebbé vált, a naturalizmus 
óta pedig elkerülhetetlennek tűnt. Almási a szerkezet törvényeiben is hasonlóságokat 
fedez fel : a szintézis drámái nyitott szerkezetűek a brechti színpadon is ; a felvoná
sok szigorú rendjének föllazítása csak látszólag hagyományellenes; valójában egy 
ősibb hagyományhoz tér vissza: a shakespeare-i jelenetsorozathoz. Termékeny 
összevetés, érdemes volna folytatni, hiszen a plebejus jelleg, a drámai örökség szuverén 
kezelése is közös a két költőnél.

A fővonal íve világosan lendül így elénk a reneszánsz tragédiától az epikus szín
házig, s termékeny vitát véleményem szerint csak a fővonal elfogadása alapján indít
hatunk. Ami a részleteket illeti, ki-ki kedve és érdeklődése szerint fejlesztheti tovább, 
hisz Almási számára a fejlődés útjai voltak lényegesek, s csak arra térhetett ki, ami 
ezeket érintette. Imponálóan gazdag anyagát nem kezeli természetesen egyforma 
szeretettel és biztonsággal. A cáfolhatatlan Shaw- és Osztrovszkij-fejezetek, az úttörő 
jellegű Strindberg-elemzés és társai mellett itt-ott elsietett részletek tűnnek fel Haupt- 
mannról vagy O’Neillről szólva, akinek bonyolult realizmusát nem mindig tudja 
a valóban idegesítő modorosságokból, kordivatokból kihámozni. Kisebb tévedések 
(leginkább csak névcserék) is felbukkannak, majdnem mind a francia anyagban. 
Egyszer még némi részrehajlást is szemére vethetnénk : a tragédie classique a feudá
lis monarchia színháza ugyan, de nem nevezném „nemesi drámának”. Az a foly
tatható hagyomány, amit Racine utolsó darabjaiban a könyv is kiemel, rejtettebb 
formában az egész életműben megtalálható : kezdettől a még gyenge polgárság nagy 
dilemmája ihleti: a szükségszerűen elfogadott és mégis egyre elfogadhatatlanabb 
abszolutizmus torzító világa.

Vitára vagy egyszerűen továbbgondolásra egyetlen kérdést szeretnék választani: 
a forradalom tragédiáit. Ahol csak közvetve jelentkezik a forradalom — mint a 
Viharba —, ott nincs vitánk, a közvetlenül forradalmi drámáknál azonban úgy 
tűnik, mintha egyetlen modellt tartana csak szem előtt, s minden eltérést hibának 
tekintene. Igaz, hogy Marx hangsúlyozta: a forradalom hibáiból tanul s elsősorban 
a vereség hibáiból, de azóta történeti ténnyé vált a győztes forradalom, amely a 
győzelem magyarázatát is feladatának tarthatja (függetlenül attól, hogy a győzelem 
utáni szituáció majd új konfliktusokat teremt), s ennek nem az önmagával vívó hős,
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hanem két tábor összecsapása felel inkább meg a színpadon. Vert forradalmak prob
lémavilága sem egyforma : negyvennyolc valóban csak gyöngeségével tanít, a párizsi 
kommün pátoszát a módszereket kifogásolók is azonnal érzékelték: itt valóban tel
jes nagyságában bontakozott ki a korán jött forradalmár (lényegében máig feldolgo
zatlan) tragédiája.

A polgári forradalmárdrámák közül az Egmont a legmodernebb. Életörömmel 
teli alakja az elsó' nem-aszkéta forradalmártípus, s úgy vélem, az elemzés ott jár jó 
nyomon, amikor ezt a plebejus színezetű vidámságot a lázadás forrásának, nem pedig 
amikor túllépendő' akadálynak tekinti. Egmont tragédiáját nem egyszerűen a fázis
váltás okozza, nem csupán jóhiszeműsége bizonyul kevésnek. Posztja kezdettől fogva 
állandó döntésekre kényszeríti, s ő sokáig megelégszik az elnyomás enyhítésével: 
korbácsokat ákasztás helyett, kiutasít lefejezés helyett. Goethe Egmont ösztönös 
humanizmusát jelzi ezzel, hosszú távon azonban mindez tragikomikus szituációhoz 
vezetne, a terror erősödésével pedig felrémlik a megalkuvás veszélye, a XX. század 
jól ismert „parancsra tettem” jeligéjű züllesztő szituációja. Csatlakozása a forrada
lomhoz így emberileg is az egyetlen kiút, személyiségét csak így őrizheti meg. Nem 
tudom ezért elfogadni, hogy Alba a végső találkozásnál fölébe nőne, épp ellenkezően, 
Álba fiának meghódítása jelzi itt Egmont fölényét, perspektivikus diadalát. A tör
ténelmi szituációba mintegy belekényszerített, de ott aztán helytálló és felmagasodó 
ember századunkra jellemző drámatípusának ősét leljük itt: bizonyos értelemben 
sokkal modernebb konfliktust ad, mint Schiller Teli Vilmosa, ahol a népjelenetek 
kétségtelen szépségét is megrontja kissé Teli aggályoskodó önigazolása, a legalitás 
eszményesítése.

Hauptmannál kritikusi hagyomány már hős nélküli drámát látni a Takácsokban. 
Bizonyos értelemben valóban az, s az elemzés joggal állítja középpontba az öreg 
Hilse tragédiáját. Több figyelmet érdemelne azonban a lázadni képes hős megjelenése 
Jäger személyében. Az óvatos szerzői utasítások ellenére, amelyek magatartását 
kihívónak vagy egyenesen szemtelennek mondják, humoros fölénye, plebejus bátor
sága a letartóztatási jelenetben magával ragadja az elfogulatlan olvasót.

Dreissigerék nyugalmát ő töri meg, s amivel látszólag értéke csökkenne — hogy 
a fiatalság menti meg a meghunyászkodástól, és a katonaság ébreszti fel igényeit —, 
épp az eszményítéstől óvják meg, nyers, eleven forradalmár hőssé teszik. A lázadás
nak ilyen emberrel kell kezdődnie, hogy aztán a Hilse-házban kapja meg teljes 
jelentőségét, amikor a hosszan tűrőket is magával ragadja.

A győztes proletárforradalomnak meglepően kevés drámája van. A Gorkij- 
drámák javarésze is előbb íródott, s inkább a régi tarthatatlanságát érzékelteti, 
nyílt összecsapást csak az Ellenségekben ad. (Közbevetőleg: a Kispolgárok-ban vajon 
nem Nyil szerepének anorganikus volta okozza-e Csehov valóban meghökkentő 
értetlenségét ezzel az új típusú hőssel szemben?) Almási a Jegor Bulicsovot érzi 
adekvát megoldásnak, s ebben minden szempontból igaza van. Trenyov és Visnyev- 
szkij szembeállítása már jóval kevésbé meggyőző.

Nem mintha Visnyevszkij nem írt volna a legrosszabb értelemben vett „schilleri- 
záló” drámákat, mint például a valóban retorikus „Felejthetetlen 1919"-et. „Szocialista 
reprezentatív” stílust alakít ki benne, jogosulatlanabbul, és ezért természetesen 
kisebb sikerrel, mint Wagner tette. A hibás út dominálása sem változtat azonban 
a tényen, hogy az Optimista tragédia még remekmű; atmoszférateremtő dráma a szó
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brechti értelmében. Önálló légkörű jelenetek sorozata, amelyek sorra próbára te
szik a komisszárnó't, aki lényegében épp a próbák során nő fel történelmi feladatá
hoz. Nehéz helyzetekben kell döntenie, s ezt csak azért nem vesszük észre, mert 
a rendezés általában leegyszerűsíti a választásokat. Az anarchistákat kezdettől fogva 
őrült huligánoknak játsszák, a tisztet viszont kezdettől egyértelműen vonzónak, 
holott itt szinte egyenlő súllyal állítódik szembe a két régi igazság: a klasszikus nemesi 
becsület és a korlátlan szabadságra vágyó anarchia. Nem könnyű hát eldönteni: 
melyikkel lépjen szövetségre az új igazság képviselője: a komisszárnő. Gondoljuk 
csak meg, hogy az első jelenetben nem egy anarchista kel ki szenvedélyes pátosszal 
a fegyelem emlegetése ellen, hanem a finn kommunista matróz! A komisszárnő pedig 
még a választás percében is hangsúlyozza, hogy nyugodtabb helyzetben megpróbálná 
megnyerni az anarchista vezért, hisz mégiscsak a forradalomért harcolt 1905-ben, 
de ebben a szituációban a tisztet kell válassza. Ha végiggondoljuk : milyen fájdalmas 
konfliktusok rejlenek a döntés mögött, amely a tegnapi bajtárssal szemben a tegnapi 
ellenséget választja, hogy merültek fel ilyen konfliktusok a valóságban is és milyen 
következményekkel, akkor nem fogjuk sematikusnak látni ezt a darabot, sőt schilleri- 
záltnak sem. Egyébként a végső jelenet pátoszát is a választás adja meg: nem konven
cionális happy endet jelent a felmentő csapat megérkezése (a komisszárnőn már 
úgy sem tud segíteni), azért fontos, mert a tiszt akciója véglegesen igazolja a hősnő 
választását s a belévetett bizalmat.

Teátrálisabb, avultabb részletek ellenére ma is használható drámamodellt jelent 
az Optimista tragédia, míg a különben kitűnő Ljubo Jár о va ja  eredeti formájában való
ban tragikus feszültségű történetét sémává változtatták az utánzók. A Trenyovnál 
élethalálharccal indokolt alaphelyzetet gyönge drámaírók lényegtelenebb konf
liktusokra alkalmazták: a gazdasági vagy politikai vezetés tévedéseinek szokvá
nyos büntetése a drámában a házasság felbontása lett.

A feladatához felnövő ember ábrázolását a tragédia egyik lehetséges formájának 
tartom akkor is, ha nem kerül látványosan szembe önmagával a hős. A kegyetlenség 
valóban sajátja a realizmusnak, még inkább a szocialista realizmusnak, de nem 
egyetlen lehetősége. Brechtnél a nagy korszakot éppen az hozta létre hogy a történe
lem nem az egyszerű polgári illúziók lerombolását kívánta már egyedül — amit 
tandrámáiban is nagy kedvvel végzett hanem az új köntösben fellépő polgári eti
kával szemben kellett megvédeni az emberiség nagy hagyományait. Illúziók nélkül 
persze, nem liberális szentimentalizmussal, de a valóság mindkét oldalát mutatva. 
A Kaukázusi krétakör kíméletlenül leszámol az elvont örök anyai érzés legendájával, 
a menekülési jelenetben pedig a háborús szenvedések osztálynélküliségének meséjé
vel — de valóságos emberséget és valódi anyaságot mutat; méghozzá olyat, amelyik 
a körülmények összejátszása folytán véletlenül (s mint a keretjáték mutatja: a jövőben 
tervszerűen) győzni is tud.

A polgári irodalom hazug álmaival szemben hosszú ideig valóban egyetlen eszköz
nek tűnhetett a kegyetlenség irodalma. Ma már talán inkább az emberi fölemelkedés 
lehetősége válik lassan megkülönböztető jellé. A két tendencia páratlan találkozása 
a brechti színházban teremti meg azt a drámatípust, amelynek előtörténetét olyan 
meggyőző erővel idézi föl Almási Miklós műfajelméleti tanulmánya.

B. M észáros Vilma
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/М Г  es ter házi Lajos:
Vakáció

Az évfordulók és az évfordulós visszaemléke
zések időszakát éljük. Visszaemlékezést ír új 
művében Mesterházi Lajos is voltaképp, 
csak éppen nem arról az időről, amelynek idé
zése mostanában időszerű. Nem az elmúlt 
huszonöt esztendő történetét vázolja fel önélet
rajzi esszéregényében, hanem a megelőző 
negyedszázadét: annak az ifjú embernek ala
kulásával, belső „építkezésével” ismertet meg, 
amelyik még nem érkezett el a felszabadulás 
pillanatáig. Nem azt az „emberanyagot” mu
tatja be, amely a felszabadulással megkapta 
mandátumát, hanem azt tárja elénk, hogy 
milyen volt megelőzőleg. Milyen gyermekkori 
kétségekből, hajlamokból és diszpozíciókból 
tevődött össze az a társadalmi ember, mely 
utóbb vállalta az új élet formálását.

Éppen ezért Mesterházi életregénye bizo
nyos tekintetben olyan, mint a tetemrehívás. 
A polgári-kispolgári család egykori miliőjét 
idézi elénk, szokások, előírások, normák és 
magatartásformák oly szövevényét, amelynek 
azóta számos eleme történelemmé vált. Tiszt
viselőházak, stoppoló édesanyák, leventesap
kás jó  tanulók, vasárnapi közös templomba 
vonulás, borsóválogatás a gangon, petróleum
lámpás esték a Wekerle-telepen, kormos az 
iskolában, Gárdonyi mint hivatalos íróesz
mény — az olvasó ezeken az apró életmozza
natokon mérheti le leginkább a változás akció- 
rádiuszát: mintha nem egy, de három ember- 
öltőnyi idő pergett volna le azóta. S ez a 
vetület — a családi együttélés egykori rituálé
jának bemutatása — sokkal mélyebben és 
meggyőzőbben, az átélésnek összehasonlítha
tatlanul nagyobb intenzitásával tükrözi az élet 
felgyorsult fejlődését, mint a még oly igaz 
politikai megállapítások vagy cáfolhatatlan 
hitelű gazdasági statisztikák.

Ha van emberi életkor, mely a maga naiv 
romlatlanságával, zavartalan békéjével, szinte 
animális természetességével minden értelmezés 
szükségességét kizárni látszik, úgy az a gyer
mekévek sora. S Mesterházi épp e közhelyes, 
évezredesen beidegzetté vált korszakban, az 
egyszerű igazságoknak e vélt korában mutatja

fel a hamis konvenciókat, a gyermeki lélek 
spontánságában a mesterkéltséget, a humor 
derűjében a keserűséget. Oldott, nyugalmas 
előadásmódja, hol szelíden fabulázó, hol töp
rengve elmélkedő előadásmódja voltaképp a 
legnagyobb ellentétek párosításán alapul: a 
gyermeki kedély tiszta miliőjében tükröződik 
legérzékletesebben az a szenny, amely valaha 
rárakódott a felnőttek világára.

A látszatok, az illúziók, az élethazugságok 
valóságát mutatja be előttünk a Vakáció, a 
folyamatot, amely a gyermeki lelket megérleli, 
és odáig juttatja, hogy a szembefordulás első 
mozdulatait megtegye a mesterkélt, álságos 
morálon épülő világgal. A társadalmi hipokrí- 
zis, az előítéletek ellen írta Mesterházi könyvét, 
s e funkciója éppen nem vesztette el napjaink
ban sem időszerűségét. Megvilágítja, hogy a 
magánélet vonatkozásaiban mennyi üres, em
beridegen és értelmetlen tudattartalommal 
nyűgözi le gyermekeit a felnőtt ember. Hogy 
már kicsi gyermekkorától kezdve szisztema
tikusan rontották, illetve rontjuk őket az élet 
legkülönfélébb vonatkozásaiban. A gyermeki 
lélek szemüvegén át — mely szükségszerűen 
megnöveszti, élessé rajzolja a jelenségeket — 
egy képtelen szokáserkölcsöt rajzol elénk, 
melynek megnyilatkozásai folyvást nevettet
nek — és riasztanak. Szüntelenül mosolygunk 
a gyermeki gondolkodás csacskaságain, a 
humornak e bővizű forrásán, de úgy, hogy 
közben kedélyünk mindegyre megkeseredik.

Utaltunk már arra, hogy a legtöbb ember 
a gyermekkort az abszolút védettség és har
mónia időszakának tekinti, amely szakadatlan 
játék és kedvtelések közt pereg le hosszú éve
ken át, pusztán a biológiai és fiziológiai fejlő
dés természetes logikája szerint. Nos, Mester
házi Lajos új regénye ezzel szemben azt bizo
nyítja, hogy a világnézet és erkölcs, a rend 
és az igazság tényezői nagyon is jelen vannak 
ebben a látszólag zárt, a család hermetiz- 
musa által áthatolhatatlannak vélt kisvilág- 
ban. Azt persze eddig is tudtuk jól, hogy 
milyen szigorúan ítéli meg akár a négyéves 
kisfiú, kislány is a „nagyok” világát. De 
Mesterházi ehhez azt is hozzáteszi, hogy mily 
önkínzó módon képes elbírálni a gyermekiélek 
önnön magát is, hogy a hétköznapok világá-
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ban milyen meglepően komoly értékhierar- 
chia alapján mérlegeli saját reagálásait, cse
lekvő emberségét. A társadalmi igazság érvé
nyesülése nem ismer életkort — ez derül ki az 
Író „családi köre” szálainak felfejtéséből.

Tisztviselöcsalád, hittanórák, Pipiinger 
igazgató úr a népiskolában — a Vakációnak 
ez elemi struktúrájú emlékein keresztül, bár 
látszólag mellékesen, perifarikusan, egy darab 
Horthy-világ is kibontakozik előttünk. Pesti 
emberek hajdanvolt történelme, melynek jel
lemzőit az egyéni sors létközege minden emlé
kezésnél plasztikusabban közvetíti. S e kez
deti „társadalmi” élmények még tágabbra 
feszítik a szavak és tettek, előírások és valódi 
magatartások ellentmondás-hálózatát, melyet 
a fiúcska világra figyelő tekintete az 1920-as 
években minduntalan érzékelni kénytelen.

Könnyű lenne éppen ezért mindezt azzal, 
hogy ez egy fél évszázados avult szokásrend- 
szer és magatartáserkölcs, kézlegyintéssel elin
tézni. Fél évszázados — az igaz. De nem meg
haladott. Történelem — amely azonban nem 
ért véget. Ebből maradt fenn a legtöbb elem 
mindmáig a felszabadulás negyedszázadának 
ellenére is, s a Vakáció egyik legfinomabb 
írói sugallata, hogy nemegyszer ébreszt rá 
egyes ironikusan ábrázolt társadalmi sablonok, 
hazugságkonvenciók változatlan funkcionálá
sára. Arra, hogy a társadalmi elnyomás, poli
tikai üldöztetés alól még mindig könnyebb 
felszabadulni, mint a velük járó hamis be- 
idegzettségek, eltorzult magatartásszokványok, 
a „közmegegyezés” diktátumai alól. S itt 
érkezünk el Mesterházi mesélő és ugyanakkor 
reflektáló könyvének legbelsőbb rétegéhez: az 
író szerint szabadságunk negyedszázados for
dulóját ünnepeljük bár, de felszabadulásunk 
folyamata még nem zárult le, mert tegnapi, 
tegnapelőtti énünk alól még nem szabadultunk 
fel igazán.

A regény művészi sikerének titka furcsa 
groteszkbe hajló kettőssége: a gyermeki
tudat kezdetleges kutató érdeklődésének és 
a felnőtt elme mérlegelő analízisének egymásba 
játszása, egymást mintegy szüntelenül provo
káló hálózata. Ezt egészíti ki továbbá líra 
és elemzés, vallomásos emlékfeltárás és tör
vényszerűség-elvonatkoztatás állandó dialek
tikája. Mesterházi bemutat és filozofál, mesél 
és kommentál, szubjektív alakrajzot ad, és 
érvekkel objektiven átvilágít egyszerre, s mind
ezt nem valaminő külsődleges szerkezet meg
szabott paralelizmusa szerint, hanem az asz- 
szociációk spontán felbukkanása, egymás 
épülése alapján — vagyis írói módon. Ezzel

pedig szükségszerűen folyvást együtt jár, hogy 
a személyes élet változékony egyediségének és 
a közéleti tanulságok állandóságának, a meg
haladott régmúlt és a mának szóló gondolatok 
kontrasztja az ábrázolás menetében szüntelen 
feszültségteremtő erővé válik.

Az ilyen világnézetet építő Lebensroman 
sikere a kiválasztáson, az élmények megválo- 
gatásán múlik, különösen a gyermekkor ese
tében. Eliszen a gyermeki tapasztalatok, örö
mök és vágyak általában igen hasonlóak, a 
világra csodálkozó apró emberkéknek még 
nemigen van önálló énjük. Nagy a veszélye 
tehát annak, hogy az elbeszélő személyes 
sorsára emlékezve közhelyeket, merő általá
nosságokat ad elő voltaképp. Mesterházi leg
többször sikerrel hajózik át a jellegtelen hét- 
köznapiság Scylláinak és Charybdisainak köze
pette, e veszélyzónákat azonban nem tudja 
minden esetben elkerülni. Szerkesztő érzékét 
lefegyverzik a lírai emlékezés áramai, hajlik 
arra, hogy elvesszen az esetlegességekben, a 
fiziológiai lét nem túlságosan frappáns meg
nyilatkozásainak leírásában. Szubjektivitás és 
meditáció, magánélet és társadalmi tanulság 
küzdelméből időnként az előbbi kerül ki győz
tesként, s az eredmény a szerkezet, a szerkesztő 
önkontroll fellazulása, a regény több mint 
hatszáz oldalas terjedelme.

Végig szerencsésen elkerüli viszont az önsaj
nálatnak, a nárcisztikus magakelletésnek s 
főleg a mindenáron való önigazolásnak ama 
buktatóit, amelyek újabb memoárjainkat, öné
letrajzi regényeinket rendszerint megcukrosít- 
ják. A kisgyerek, amelynek kérdező-világra 
bámuló portréját elénk rajzolja, nem „más”, 
nem „több”, mint a Horthy-korszak átlagos 
élénk szellemű nebulója, s éppen ezzel a tár
sadalmi „átlagosságával” , körülmények, csa
lád, bencés gimnázium által való, nem min
dig kedvező determináltságával nyeri el iga
zán kontúrját. Mesterházi nem csinál önmagá
ból világmegváltó csodagyereket, hanem finom 
sejtetésekkel világítja meg azokat a negatív 
tényezőket is, amelyek egykor a hamis tudat 
irányába preformálták születő emberi szel
lemiségét. Felsorakoztatja előttünk a „vesz
teséglistát” , amely a később már oly nehezen 
reparálható magatartásbeli-világnézeti torzí
tásokból keletkezett.

S ennek az átlagos, éppen nem rendkívüli
nek rajzolt gyermeki szemnek fényében esz
mélhetünk rá igazán az emberi lehetőségekben 
fél évszázad alatt végbement átalakulásra. 
Mert ha a gyermeki mentalitás többé-kevésbé 
„stabil” is, sokáig ellenállva a történelem vál-
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tozásainak, az emberi arcok, amelyek e gyer
meki tekintet lencséjén keresztül feltűnnek, 
összehasonlíthatatlanul képlékenyebbek. A 
szülők, rokonok, Géza bácsi, Viki néni, Vilmos 
bácsi és a többiek kispolgáriságba fulladt 
életeszményei döbbentenek rá az emberi önér
vényesítés perspektíváinak azóta végbement 
nagymérvű kitágulására. S alighanem ebben a 
nemzedékek életformáját és sorstávlatát ösz- 
szekapcsoló-összehasonlító írói mozdulatban 
nyeri el a visszaemlékezés igazi értelmét. 
(Szépirodalmi, 1970) Fenyő István

T a m á s  Aladár:
N yugtalan  árnyak

„Nem írtam sem regényt, sem történetet, sem 
önéletrajzot” — jelenti ki Tamás Aladár a 
Nyustálán árnyak utószavában, majd még egy 
helyen hangsúlyozza, hogy munkáját ne te
kintsük önéletrajznak. Az írói óvást azonban 
most sem vehetjük szó szerint: a Nyugtalan 
árnyak szabályos önéletrajz, s még formája 
sem nevezhető kivételesnek; a regényesítés, 
az emlékezésanyag elbeszélésbe oldása ma épp 
oly gyakori, mint régebben. Folytatása a Szét
szórt parazsak szintén önéletrajzi anyagot fel
dolgozó elbeszéléseinek; időrend szerint ez a 
kötet a Szürrealizmus ideje, A 100 % előtt és a 
Két nyári nap után következik.

Ha oly nyilvánvaló az önéletrajzi jelleg, 
miért hárítja el mégis Tamás Aladár magától? 
Bizonyára azért, mert elsősorban korszakot és 
— politikai, irodalmi — mozgalmat akart jel
lemezni. Történelmet idézni neves és' névtelen 
hőseivel; „árnyakból eleven embereket terem
teni” . Személyes életeseményeiből pedig csak 
annyit és azt bemutatni, amely belefonódva 
része lehetett a mozgalom történetének. Ugyan
ezt a szándékot látjuk megvalósulni a Tamás 
Aladárétól oly különböző visszaemlékezések
ben is: Fodor József „hőskorra” visszapillantó 
könyveiben vagy Veres Péter Őszi változatok
éiban. Az író múltjának eseményeit, fordula
tait, szereplőit nem csupán az emlékezés ked
véért s nem is a szellemi, erkölcsi kibontakozás 
állomásainak végigjárásáért kutatja át.

önéletrajz és napló nem műfaji ellenlábasa 
egymásnak, de gyakori — napjainkban is — 
hogy a napló az alkotói magányosság kifejező

dése. az áttekinthetetlenné váló külső-belső vi
lág személyes tapasztalatokon alapuló föl- 
térképezése, az önelemző meditáció alkalma, 
a „nem tudom biztosan” legitimációja.

A korrajz igényű önéletrajz írójának hely
zete merőben más. Nem a kívülállás és a meg
figyelés magatartása jellemzi; az odatartozás 
és az együttküzdés erkölcsének parancsára 
cselekszik, amikor tollat vesz a kezébe. Nem 
személyes ügyében emel szót, nem alkotói 
gondokkal bíbelődik, problémái nem formai 
természetűek, mert a múltat egy mozgalom, 
egy közösség harcosaként idézi meg; annak 
küzdelmeit, eredményeit és kudarcait tárja föl. 
Biztos cél van előtte, annak tudatában tekint 
vissza, s a megtett út — bármily nehéz, keserves 
is volt — elégtétellel tölti el, mert tetteit iga
zolja, s a szenvedéseket is jóváírja.

A Nyugtalan árnyakai is ez a hang határozza 
meg. írója a szocializmus előtörténetére tekint 
vissza; az egyéni sors, személyes emlékezés a 
mozgalom küzdelmei és világtörténeti aktua
litása által nyerve magasabb érdeket. S nem
csak az egyéni tett, a világhoz tartozás aktivi
tása, de a legbensőbb gondolat, érzelem is a 
másokkal való kapcsolatban, a közös harc 
lendületében, a közös eszmények összetartó 
erejében nyeri el értelmét. Ez az önéletrajz
típus tehát sohasem egyéni beszámoló, hanem 
egy közösség egyöntetűen vállalt harcának 
minél nagyobb hitelességre törekvő megörökí
tése.

Tamás Aladár új könyve alig tíz hónap 
eseményeiről számol be, 1931 áprilisától, a 
Budapestre visszatérés pillanatától az újbóli le
tartóztatás dátumáig. Tamás Aladár a húszas 
években az itthoni baloldali irodalmi mozgal
mak egyik szervezője, majd a 100% fennállása 
idején az egyetlen legálisan megjelenő kom
munista folyóirat szerkesztője, 1931-ben az 
illegális mozgalom egyik vezetője lett, a vidéki 
osztály munkáját irányította. Könyvéből nem
csak a nehéz körülmények között folyó poli
tikai tevékenységről kapunk tényeket és jel
lemző leírásokat, nemcsak az illegalitás forté
lyaiba és veszedelmeibe avat be, hanem meg
ismertet a mozgalom vezető személyiségeivel, 
hazaiakkal és emigrációban élőkkel. A párt
történet számára már előző könyve, a Szétszórt 
parazsak és a 100% antológia elé írt hosszú 
bevezető tanulmánya is nagyon fontos adalé
kokat nyújtott, — a Nyugtalan árnyak tovább 
bővíti ezt az ismeretkört, tényszerű és emberi 
dokumentumokkal egyaránt. Tamás Aladár 
regényszerű keretbe foglalja emlékeit, elbeszéli 
a vele történt eseményeket, életszerű aprósá
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gokkal, színekkel, hangulatokkal szövi át is
meretanyagát, ám közben mindig tényszerű 
hitelességre törekszik. Pontosan leírja, hogyan 
jutottak illegális találkozóhelyekhez; időről 
időre kinek a lakásán folytak a megbeszélések; 
név szerint megnevezi kikkel, hol és mikor 
találkozott, milyen körülmények között s mi
lyen témákról folyt a tanácskozás. Adatszerűén 
számol be arról is, hogyan alakult a vidéki 
szervezés munkája, s azt is közli, hogy egyes 
nyomtatványokat, röpiratokat milyen példány
számban terjesztették. A szakember bizonyára 
sok forrásértékű adatra bukkan a könyv lap
jain, a kevésbé tájékozottat pedig a harmincas 
évek eleje politikai harcmodorával ismerteti 
meg, emberi közelségbe állítva e harc mártír
halált vállaló legfőbb szervezőit.

Tamás Aladár a 100% betiltása után ki
szorult az irodalmi életből, de írókkal — 
amennyire ezt az illegalitás törvényei számára 
lehetővé tették — továbbra is kapcsolatot tar
tott. Emlékeiből főként az érdekes, amit Nagy 
Lajosról és József Attiláról közöl. Igaz, József 
Attiláról már elmondta a lényeges tudnivalókat 
néhány évvel ezelőtti tanulmányában, a most 
olvasható részletek majdnem újraközlésnek 
számítanak, a könyv stílusából eredően azon
ban mégis hozzáadnak valamit az előző köz
leményekhez, — néhol árnyalatokban el is 
térnek attól.

Az irodalomtörténetirás sok adatot, ada
lékot meríthet Tamás Aladár könyvéből; a 
Nyugtalan árnyakat dokumentumértéke miatt 
kell a fontos könyvek sorában számontarta- 
nunk.

(Szépirodalmi, 1969)

Béládi Miklós

Siikösd Mihály:
A kívülálló

A kívülálló a modern magyar intellektuális 
prózairodalom új lehetőségét kezdeményezi, 
járatlan ösvényét kínálja. Elkanyarodott az 
elődök — Déry-, Füst Milán-, Németh László-, 
Illyés- — regényfeladatától, s iránya, képzelet
beli meghosszabbítása mások számára is követ- 
hetőnek látszik. Elsősorban nem a regénybe 
fogalmazott mondanivaló követésére gondo

lunk (de erre is), inkább a regény struktúrá
jára, módszerére, lehetőségére.

Vancsura Mihály újságíró, a „kívülálló”, 
felvidéki polgárcsalád apa- és környezettagadó 
ivadéka. Szovjet hadifogolyként kis meggyőző
déssel bolseviknek áll; a Tanácsköztársaság 
leverése után meggyőződés nélkül Prónay be
súgójának. A regény külső burkát ebben a 
mondatban is visszaadhatjuk, mélyebben fekvő 
mondandóját csak szerkezetének, építkezési 
módszerének, eszközeinek leírásával. A regény 
felületén foglalkozik csak Sükösd a besúgó 
lélekpályáinak feltárásával, az árulás belső 
indítékainak motiválásával. (Vancsura képlé
keny személye így csak távoli rokona Pjotr 
Karazinnak, Gorkij Árulójának.) A Kívülálló 
nem a besúgás szubjektív-emberi, hanem társa
dalmi helyzetét vizsgálja, nem a bomlott sze
mélyiség immorális cselekvését analizálja, 
hanem a bomlott társadalom immorális szituá
cióját. A gyökértelen besúgó, bűnös-esendő: 
ám lélektanilag érthető és magyarázható. De 
hogyan minősíthető a társadalom, amelyik a 
besúgón nyugszik, talppillére az árulás? Az író 
kérdése ilyen formán morális kérdésfeltevés 
— gondoljuk — válaszát egy kritikus törté
nelmi időszelet vizsgálatában keresi, nem az 
emberi személyiséghiba árnyalt leírásában.

A forradalom leverésének első napja a 
regény nyitó fejezete, az ellenforradalom kon
szolidációjának kezdete, a nyílt terror finom 
manipulációra váltása a regény utolsó oldala. 
A történelem néhány hónapos átmen ti idő
szakában, az emberi kapcsolatok súlyos pró
báján, a választások visszavonhatatlan követ
kezményeiben, a döntések nyomasztó atmo
szférájában, nyersen, takaratlanul látszik a 
társadalom csontváza és izomrendszere. Kelet- 
Európa ismert hatalmi modellje a fehér terror, 
a prefasizmus erőszak-apparátusában jelent
kezik. Vancsura árulásánál — a regényben — 
lényegesebb az árulás állapotrajza, a besúgás 
közege. A Vörös Hadsereg századbiztosa, 
Prónay jövendő spionja 1919. augusztus 19-én 
még semmire sem szánta el magát: emigrálásra 
sem dezertálásra sem. Magyarország társa
dalma már döntött (fogalmazzunk pontosab
ban: válaszolt a „történelmi realitás” kihívá
sára); Vancsurát legközelebbi hozzátartozói is 
kidobják. Nemcsak Vancsura nem vállalja, 
tagadja a három nappal korábbi önmagát, de 
szűkebb-tágabb környezete is igyekszik leved- 
leni az elmúlt három hónap külszíni nyomait. 
Aki teheti — az erkölcsileg igényesebb réteg — 
emigrál. Egyrészt hazát változtatva, fizikailag 
is, másrészt a helyváltoztatás megrázkódtatá
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sától elhúzódva belülről, lelki emigrációt vá
lasztva. Mások, s a huszas évek társadalmában 
ez a gyakoribb, vagy legalább is kivételesnek 
nem mondható — a történelem vákuumát 
bőrükön érezve, életük egyetlen előrejutási 
lehetőségét kihasználva, — feljelentenek. La
kásért — mert másként sose jutna hozzá —, 
státuszért — mert különben sose foglalhatná 
el —, pénzért — mert reménytelenül szegény —, 
ellensége előnytelen helyzetét kihasználva —, 
mert „olcsón” bosszút állhat. Az ANTANT 
parancsnokságon szekrényeket töltenek meg a 
friss feljelentések, denunciálások ; Üjharoson, 
a Prónay különítmény tagjainak megjelenése
kor, az „első kérdésre” feladják a falu „bol- 
sevikjait” . A nemzeti morál teljes hiányát írja 
meg Sükösd, a kollektív bűnt. Vancsura hajlott 
gerincoszlopán a nemzet lekonyuló erkölcsi 
paraboláját követi. Regényéből következtetve 
Sükösd úgy gondolja: a féktelen terrorért 
bűnöző-bűnöseik mellett az áldozatok is némi
képp felelősek. Pudvás gerincükkel, kishitű 
félelmükkel önmagukat szolgáltatták ki a leg
gátlástalanabb erőszaknak. A regény első feje
zeteiben az író helyzetről-helyzetre faggatja ön
magát besúgónak felkínáló teremtményét: 
fél-e már, fél-e már ? Hosszú ideig — a kiadó- 
sabb kínzásokig — kitérő, tagadó válaszokat 
ad Vancsura. Felesége is, a Prónay-legény is 
tudja : még nem fél, de szorongóból nemsokára 
rettegővé töpörödik. Bűne már árulása előtt 
megjelenik; felismeri vezekelnie kell. Elfogadja 
a „győző” és a „legyőzött” egymás iránti köte
lezettségeit, s bűnérzését napi feladatokra 
váltja át. Sükösd szándékosan alig motiválja 
az árulás egyedi érdekeit, belső mozgatóit, a 
kollaborálás kispolgári ideológiáját keresi, a 
tulajdonságok nélküli, közönyös Vancsurában. 
(önvallomásában nem teremt önálló hangot 
Vancsurának, az önéletírás stílusát nem ár
nyalja a személyes modor jellemzőbb nyelvi 
lehetőségével.) Az általánost, minden besúgó 
kimondatlanul is egyezményes ideológiai fede
zetét kívánja meglelni. Az életet az ember bele
szólásától, ellenőrzésétől eltávolodott hatalom 
és a megtűrt, kompromisszumokra mindig 
kényszeríthető ember, elnyomó-elnyomott füg
gésrendszerébe egyszerűsítő kispolgári ideológia 
védekező receptjében találja a választ. Vancsura 
„játékszabályokban” gondolkodik: a győztes 
előírhatja, megszabhatja a vesztes bűnhődé- 
sét. A vesztes pedig morálisan felmentheti 
magát: a kiszolgáltatottság feloldozás és ma
gyarázat az életbenmaradás akármilyen válto
zatára. „A lebéklyózottak egyetlen lehetősége 
az árulás” —- írta Miczkiewitz egy helyütt.

Sükösd is ezt az „egyetlen lehetőséget” látja 
Vancsurában, ezért ítéli el emberi alternatívák 
nélküli szituációjával együtt.

A művészetszociológia és az alkotáslélektan 
az idő távlatából korunkra visszatekintő fel
adata lehetne a Kívülálló és a Csend és kiáltás 
című film stukturális azonosságainak egybe
vetése, elemzése. A két közeli gondolat miért 
éppen napjainkban sűrűsödött művészi mon
danivalóvá? — ma még aligha magyarázható. 
A két egyidőben született műalkotás nemcsak 
filozófiai tartalmában, szemléletében mutat 
rokonságot, hanem megoldásaiban, eszközei
ben is hasonlóságot rejt. Egységes, mindkét 
műbe behelyettesíthető szimbólumrendszerrel, 
építkező-szerkesztő móddal találkozunk, az 
epikus leírás és a film operatőri komponálásá
nak rokonságára figyelhetünk fel. Hernádi — 
Jancsó is ugyanezen történelmi időszak remény
telen szituációjában mutatja be a „rab és a 
rabtartó” kényszerű egymáshoz láncolódását, 
egymást feltételező nyomorát. A választási 
lehetőségek nélküli, embertelen élet fülledt 
„csendjében” a két nő figura a „bármi áron 
életbenmaradás” praktikus kötelességeit tel
jesítő élőhalott, s a két vörös katona „Vancsura” 
és Vancsura egyetlen — a regényben meg nem 
nevezett — választható lehetősége. (Noha 
Sükösd regénye nem Vancsura életéről szól, 
mégis valószínű: a regény eseményfolyama 
bármelyik pillanatban megszakítható volna: 
Vancsura bármikor elkeseredett „kiáltással” 
megölhetné „rabtartóját”, s ezáltal önmagát. 
De mint a film „appelplatzon” vegetáló figurája 
reménykedik puszta élete megtarthatóságában. 
(A fehér terror lefojtott atmoszféráját, „leve
gőtlen prését”, Jancsó a „totálfelvételek” 
hosszú képsorainak indázásával jeleníti meg, 
Sükösd ennek epikai megfelelőjét, a feltételes 
mód nyelvtani szerkezetében, a „képzelt”, 
„remélt”, „vélt”, sejtett” gondolatban leper
getett helyzetek sűrű ismétlésével éri el. Az el
vontan stilizált nyelv a film csavaros koreo
gráfiájának lejegyzett egyenértéke. A regény — 
a naturalista részletezést elkerülendő — kanya
rog a Jancsó-koreográfia hullámzásában. Ami
kor a Prónay különítmény újharosi számon
kérésre érkezik, Farkasinszky és Kleibán pri
békek — civilben — ugyanúgy kanyarognak, 
rövid kérdőmondatokat „feldobva” az össze- 
doboltatott parasztok között, mint a film civil 
detektívei, csendőrei. A regénynek e fejezetében 
egyetlen feltételes mondat sincs, csak esetleírás, 
hideg, távolságtartó, krónikaszerű lejegyzés. 
Az erőszakgépezet működését Jancsó filmjeiben 
mindig „külső felvételekben” forgatja. Vél-
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hetöleg a természetbe visszahelyezett emberi 
brutalitás nyersebben, megdöbbentőbben hat, 
mint az emberi civilizáció maga emelte épü
leteiben, kínzókamráiban, ahol eufémisztikus 
eszközöket — bútorokat, szobákat — tervezett 
az erőszak elfedésére. Sükösd is megérezte: a 
megaláztatás akciója félelmetesebben megren
dezhető a szabadban, mint a börtön vagy 
kaszárnya erre a célra épített helyiségeiben. 
Prónay és Vancsura első találkozását Siófok 
nyaralótelepén a sárgakavicsos üdülő sétányán 
két szembefordított piros pihenőpadon tartják. 
A padok közé kendővel borított asztalkát állí
tanak, vörösbort, szódavizet isznak. Kihall
gatása alatt Vancsura fiatal feleségét Szántódon, 
néhány háznyira férje börtönétől őrzik. Estén
ként egymást követően két tiszt — Farkasinszky 
és Kieibán — fekszik ágyába, kényszeríti az 
ifjú feleséget szeretőjévé. A lecsupaszítás, le- 
vetkőztetés motívuma is Jancsó szimbólum- 
rendszerével közös : a megalázott levetkőztetett 
fiatal lány testének jelképi jelentésével. A véd
telen, meztelen női test és a katonai mundérok 
éles kontrasztja Jancsó jelrendszerének eleme. 
S végül Hernádi— Jancsó és Sükösd művének 
azonosságait keresve, a logikus cselekmény
vezetés megszakítása és az action gratuite 
gesztusban beteljesedő vég, építkezési és szer
kesztési mód egyezését láthatjuk. Ahogy Cserzi 
a Csend és kiáltás utolsó kimerevített kockáin 
megöli a gyanútlanul felé közeledő csendőr- 
tisztet, úgy gyilkolja le szívélyes barátságos 
beszélgetés közben Prónay Vancsurát. A mű 
lezárt egészéből visszanézve mindkét cselekvés 
pontosan a „helyén” van, de a cselekményszál 
gombolyításakor az ellentét gondolkodásra 
kényszerítő döbbenetét jelent.

Sükösd Mihály saját regényét a non-fiction 
irodalom itthoni szálláscsinálójának, a két 
világháború közötti magyar dokumentum
próza hagyományának folytatójának gon
dolja. Az irodalomtörténész alighanem félre
érti az írót. Művének betájolása a regény
szándéknál fogalmazódott, de az író nem 
olvasta önmaga regényét. Az „igaz történetet” 
olvasó kritika is Prónay és Zadravetz naplójá
ban Klámens emlékezésében ezidáig mindig 
rátalált Csuvarára, Vancsura földi mására. 
A valóság kiigazítatlan története helyett, mi 
inkább a megesett történetben is „fikciót” 
igyekszünk látni. A kort tartjuk „nem a kép
zelet világában” megtörténtnek, s a regényt 
az írói képzelettel megemeltnek, regényírói 
többlettel megtoldottnak.

Kenedi János

K an tjén  I s tv á n :
H ányódás

Az új kötet — egy kisregény és 5 elbeszélés 
tanúsítja : Kamjén István eredendően lírai alkat. 
Élményei, élete volt az a kincs, amellyel jelent
kezett mintegy húsz éve; s ebből élt takaréko
san, mint valami örökségből. S mégis eddigi 
műveiben a személyességet visszaszorította, 
s csak azt az életet tartotta fontosnak, amely 
vallani küldte. Új könyvében tudatosan vállal
ja a lírát, a személyes vallomást.

Két dupla c. elbeszélése: költemény prózá
ban. Nemcsak megrázó vallomás egy világ
talan ember sorsáról, aki minden idegszálával 
ragaszkodik a világhoz, nemcsak a megszür
külő, eldologiasodó emberi kapcsolatok bírá
lata, nemcsak a magány megszelídítése, hanem 
az utóbbi évek egyik legszebb prózai ars poéti
kája is. Olyan írói kitárulkozás, szándékainak, 
művészi céljának olyan kimondása, amely a 
korábbi művek értékelésének is a kulcsa. 
Kamjén István, szinte egész életén keresztül 
azért „bányászta önmagából a tegnapot”, azért 
ábrázolta a falusi szegénység s a város nyomor
góinak a sorsát, hogy jobban beilleszkedjünk 
a mába, hogy megértsük a holnapot. Olyan 
alakokat, helyzeteket mintázott, amelyek az 
emberség példái. Hősei Szabó Mihálytól (Mi
hály, 1950) a címadó kisregény Csontos Bálint
jáig azért nem vagy lényegében nem fejlőd
nek, mert legfőbb tulajdonságuk az, hogy ere
dendően jók. S nem valami elvont humánu
mot testesít meg az író, hanem annak a társa
dalmi rétegnek az eszményét fogalmazza újra 
és újra, amely az ő életét is útjára bocsátotta. 
Ezért sejlik fel mindig a főhős arcvonásaiban 
az íróé. Ezért teljes az azonosulás. Az ábrázolás 
korlátái: hogy csak azt látjuk és úgy, amit és 
ahogyan a főhős felfog a környező világból. 
Csontos Bálint két elemivel lesz libapásztor, 
kiskanász, béres, téglagyári munkás, majd 
Pesten, a nagy gazdasági válság éveiben ott 
dolgozik — ahol munkát kap. Tele van ter
mészetes jósággal, szorgalommal, akarattal, 
a sorsa mégis: állandó hányódás, küzdelem 
a puszta létfenntartásért. A történésregény 
egymásra sorjázó eseményei jól jellemzik a 
főszereplő kiszolgáltatottságát. Az ismétlődő 
mozzanatok — szálláskeresés, házasság, mun
kahelyek — a társadalomrajzot mélyítik el, 
s élő epizódfigurákat teremtenek. A főhős 
tulajdonságait inkább csak megerősítik. Pl. 
Bálint, amikor hűtlenségen éri feleségét, a
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viszony emberi tartalmára kérdez, bár „a torka 
könnyel telik meg” : „Szereted?” (99. o.) Kam- 
jén István bátran alakítja élményanyagát. Hőse 
kétszer kerül „éjjeli menedékhelyre” , de máso
dik pinceszállása, mint második házassága is, 
nem egyszerű ismétlése az elsőnek. Csontos 
Bálint alakjában a felesleges ember modern 
rajzát sikerült az írónak megalkotnia. A munka- 
nélküli nézőpontjából látjuk a 30-as évek vilá
gát: ezért kietlen és vérlázító minden, s ezért 
halványan megrajzolt a szervezett munkás, 
Pali bácsi is, mert nem a munkásmozgalom 
erejének, hanem csak az egyéni megértés, segít
ség kifejezője.

A Hányódás több is, és kevesebb is Németh 
László emlékezetes regényénél, a Ödönéi. Tel
jesebb a társadalomalatti rétegek elmélyültebb, 
emberközelibb rajzával, és kevesebb a túl- 
közeli s a leszűkített ábrázolásmódja miatt. 
Az író nagyon is szenvedő alanya volt az ese
ményeknek, s ez akadályozza élményei átlé- 
nyegítését, a társadalmi mozgás egészének a 
megragadását. Csontos Bálint eltékozolt élete 
egy letűnt társadalom kései vádirata. Ember
sége, a jóra való állandó törekvése, újrakezdése 
ma is példa. Ezt hangsúlyozza a jelen és a múlt 
idősíkjait egymásba vetítő kerettörténet.

A többi írás is beszélgetéssel kezdődik. 
Párbeszéddel, amely egyszerre teremt az olva
sót közvetlenül megszólító mesélőhelyzetet 
s alkalmat a lírai kitárulkozásra. A Két dupla 
látszólagos beszélgetőformájában egy sokat 
szenvedett ember fájó-megbékélt monológja 
szakad föl. Egyes írásoknak nem egyenletes a 
színvonaluk sem. így a Papagáj egy anekdota 
elmondása csupán. A líra, a személyes val
lomás s a különös egyszerűségű és tisztaságú, 
a népi fordulatokat őrző nyelv teszi jelentőssé 
a történeteket.

Kamjén István első regénye (Mihály, 1950) 
figyelmet és elismerést, a folytatás (Emberpiac, 
1951) jogos bírálatot váltott ki. A későbbi 
elbeszéléskötetek kritikai visszhangja szegé
nyes. A szép kiállításban, de feltűnően kis 
példányszámban megjelent Hányódás egy ro
konszenves írói egyéniség pályájának szinté
zise és egyes darabjaiban csúcsa is. Fokozottabb 
figyelmet érdemel. (Szépirodalmi, 1969)

Cynolter Károly

M ájusfák
Magyar Ura 1945—1948

A közvetlenül „politikus”, közéleti lírát poli- 
tikussága és közéletisége önmagában még nem 
teszi egyben jó lírává. Másrészt a költészet 
értékét nem csökkenti, ha a közéleti indulat, 
a politikum közvetlenül jelentkezik benne.

Ma már közhelynek tűnnek ezek a megálla
pítások, és nem nagyon akad olvasó, költő, 
szerkesztő vagy kritikus, aki ilyen általános 
formában nyíltan merné tagadni igazságukat, 
és valamely alkotás értékelését a politikum, 
a közéletiség közvetlen jelenlététől vagy hiá
nyától tenné függővé. Mégis, a felszabadulási 
évfordulókra készült irodalmi antológiák sok 
esetben éppen a közéletiség és költői érték 
konstruált, talán nem is tudatos kettéválasz
tásán futottak zátonyra. Az a kimondatlanul 
is ható meggyőződés, hogy az évforduló ünne
pélyességét a „politikus” versek emelik leg
inkább, sok olyan versnek is megkegyelmez
tek, amelyik még egy nem túl szigorú irodalmi 
értékrostán is kihullott volna. Az eredmény: 
az ünnepi jellegnek kijáró köteles tisztelet 
melletti illedelmesen közönyös hallgatás. A 
„Májusfák” c. antológia szerkesztője, Pomo- 
gáts Béla, láthatóan éppen ezeket a buktató
kat akarta elkerülni, amikor antológiája anya
gát összeállította.

A kötet másik szembeszökő újdonsága, hogy 
nem a felszabadulás óta eltelt egész korszak 
terméséből válogat, hanem csak az első négy 
évéből, egy olyan korból, amely közelsége 
ellenére a legkevésbé feltártak közé tartozik 
mind a történettudomány, mind az irodalom- 
történet szempontjából.

Az 1945-ben elkezdődött átalakulási folya
mat az eredmények felől visszatekintve jóval 
egyszerűbbnek, egyenes vonalúbbnak tűnik, 
mint amilyennek a kortárs látta és átélte. 
Károlyi Mihály a „zűrzavar” okait és a kilá
bolás lehetőségeit kutatja egy cikkében: 
„ . . .  az új magyar demokráciában újra meg 
újra felüti a fejét a válság. A demokráciának 
nemcsak a katasztrófa anyagi csődtömegét 
kellett átvennie, de egy bűntudattal terhes 
országot is . . .  Nem amerikai, de európai 
New Deal-re, a dolgok új értelmezésére van 
szükségünk . . .  Helyre kell állítanunk a for
radalmi hagyományokat, és ezt legsikeresebben 
úgy érhetjük el, ha most a demokrácia kiépí
tésével pótoljuk az elmaradt forradalmat . . .” 
(Károlyi Mihály: A magyar bűntudat ; „ Fórum” , 
1946. dec.)
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A magyar átalakulás történelmi sajátossága 
mindenekelőtt abban rejlett, hogy kibontako
zását nem belső forradalmi mozgalom, hanem 
az ország kívülről megindított felszabadítása 
tette lehetővé. Ez a körülmény döntő mérték
ben meghatározta mind a társadalmi átala
kulás konkrét lefolyását, mind — ezen belül — 
a kor irodalmi arculatát is. „ . . .  az Írókat 
lelkileg — tehát eszmeileg és művészileg is — 
messzemenően készületlenül találták azok a 
nagy feladatok, amelyek elé a kor őket állí
totta . . .  Az átformálás a történelmi fejlődés 
szubjektív tényezőjét tekintve ’hirtelen’, ’egy
szerre’ következett be,. . .  a belső, a magatar
tásbeli átállítás nem szerves, bár esetleg ugrás
szerű módon, hanem kívülről kényszerült for
dulat formájában játszódik le” — írta Lukács 
György 1947-ben a „Fórum” lapjain. Azonban 
talán éppen a változás hirtelen volta okozta, 
hogy a kor megértésére és az önmeghatáro
zásra való törekvés, a versenyfutás a megug
rott történelemmel olyan sokszínű, dinamikus, 
cselekvésvágytól feszülő irodalmat teremtett, 
amely egyrészt ugyan magában hordta a bizony
talanság, a kétségek, a talajvesztettség érzé
sét, de másrészt éppen mert tisztában volt 
önnön felelősségével, feladatának társadalmi 
súlyával, minden problematikussága ellenére 
tartalmazta egy új szellemű, „nagy” irodalom 
kibontakozásának lehetőségét is.

Az antológia nem valamiféle irodalomtör
téneti teljesség igényével készült, céljából ter
mészetszerűleg ered vállalt szubjektivitása is: 
a kor lírai termésének azokat a darabjait 
tartalmazza, amelyek nem csupán korhoz kö
tött értékek, hanem negyedszázad után is 
megőrizték frisseségüket, életképességüket. 
Azonban a teljetségből így is megvalósult 
valami, a szó két értelmében is. A kötet
ben négy nemzedékhez tartozó hatvanöt költő 
szólal meg, vagyis minden jelentős költőnk 
szóhoz jutott, sőt többen olyanok is, akik 
időközben hűtlenek lettek a költészethez. De 
ennél az extenzív teljességnél is fontosabb, 
hogy a kor irodalmának gazdagságát, mélysé
gében sikerült fölvillantani. Az antológia nyolc 
„témára” való felosztása szinte didaktikusán 
bizonyítja, hogy milyen gazdag hangszerelésű, 
mekkora lehetőségeket tartogató irodalom 
nyakára került hurok a negyvenes évek végén. 
Az első négy rész — „téma” — hőse: a tör
ténelem. A háború utolsó hónapjai, a „Pokol

tornáca”, a romokká bombázott városok, a 
felrobbant hidak látványa még a legbizako- 
dóbbaknak is torkára forrasztotta az optimista 
hangokat. „Vér, vér és üszők. Lesz itt feltá
madás?” — írja Áprily Lajos. Benjámin 
László sem tud azonnal derűsebb hangokat 
fogni: „Millió halott hever bennem, / és minden 
halott én vagyok.” A háborús katasztrófa 
kábulatából azonban lassan magához tér az 
ország, — és az elgémberedett tagok első moc
canásaitól a „holnapra megforgatjuk az egész 
világot” szárnyaló optimizmusáig terjedő skála 
hangjai szólalnak meg a két következő rész
ben. A negyedik részben a történelem előtti 
felelősség, a nemzeti bűntudat és önvizsgálat 
gyötrő kérdései feszítik a kor történetfilozó
fiai ihletésű, etikus komolyságú gondolati 
költeményeit.

Az antológia második felében az egyes 
ember, a személyiség válik a versek hősévé. 
Ez az a része a kötetnek, amely a mai olvasót 
a felfedezés élményével örvendezteti meg, 
annak ellenére, hogy sok, itt található verset 
már más kötetekből is ismerhettünk. A háború, 
a romhalmazzá bombázott ország, a meginduló 
társadalmi átformálódás hatalmas örvénylései 
mélyén a mindennapok világa teremtette meg 
az élet folytonosságát, éppen a mindennapok 
világában győzedelmeskedett az élet még a 
legnagyobb történelmi katasztrófákon is; a 
„Körszivárvány” c. rész versei mintha csú- 
fondárosan fügét mutatnának az élet ellen 
fordult történelemnek, a következő téma pedig 
az „amor omnia vincit” évezredes igazságá
nak ad új tartalmat. Az utolsó két rész lírai 
hőse is az egyén. De az idilli hangulatok, az 
élet derűs, érzéki képei helyett itt a magába 
forduló, az életet és önmagát kutató személyi
ség vívódásaival, metafizikus töprengéseivel 
találkozunk.

„A jó, ma is érvényes versek kiválasztása 
mellett arra törekedtünk, hogy az antológia 
valamennyire felidézze ama négy esztendő 
költészetének változásait, gazdagságát és tel
jességét” — foglalja össze a válogatás célkitű
zését a szerkesztő. És mert e kettős követel
mény keresztezési pontjába eső költemények 
alkotják a kötet anyagát, a kor atmoszférá
jának érzékeltetése mellett olvasói élményt is 
nyújt e versek többsége ma is, jó versek, — és 
ebben reilik igazi politikumuk. (Kozmosz, 
1970)

Könczöl Csaba
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Marsall László:
Vízjeiek

Marsall László első verseskönyve mögött 
másfél évtized rendszeres költői munkája áll. 
Mégsem osztozik a kései bemutatkozások ön
mutogató, önigazoló igyekezetében. Nem az 
eddig befutott pálya antologikus dokumen
tuma, hanem — Weöres Sándor verseskönyv- 
struktúrákat szervező igényét követve — mód
szeresen válogatott, szigorú fegyelemmel meg
szerkesztett verseskötet. Több, mint elemeinek, 
a lapjain sorakozó költeményeknek számtani 
összege. Egy élmény és egy gondolati küzde
lem köré építkezik; fókuszában a költői sze
mélyiség önkeresése helyezkedik el.

Ez az önkeresés többszörösen is drámai: 
kifelé, a világ felé és befelé, a személyiség 
belső magja felé egyaránt konfliktusokban 
jelentkezik. Az önkeresés első konfliktusát 
egy általánosabb — mondhatnám: szocioló
giai érvényű — jelenség hozza létre : a szemé
lyiség egyetemes válsága; amit az okoz, hogy 
az önmegvalósítás igényét, az emberi szuve
renitást mind gyakrabban cserélik fel a társa
dalmi szerepek, a sztereotípiák elvárásai. Mar
sall is átéli ezt a válságot, érzi a sztereotípiák 
kényszerítő erejét. „Válassz magadnak masz
kot! / kell a lakat az abroncs . . . ” — hangzik 
a tanács, amelyet elutasít (A züllött barát 
tanácsa). El kell utasítania, noha úgy érzi, 
kétszeresen is meg kényszerül küzdeni azért, 
hogy az lehessen, aki; hogy a saját törvényei 
szerint élhessen és építhesse magát. Ügy érzi, 
személyiségét kiteljesítve kétszeres ellenállást 
is le kell győznie, hiszen a világ — a társada
lom vagy az irodalmi élet — „túl vékonynak 
túl hosszúnak túl borzasnak” találja (Szösz); 
s azt várja tőle, hogy „magára gombolja a 
költő-maskarát”. „Ha a céhkönyvbe bepecsé
telnének / és írnám mindennapi vers-lecké
met / a rám rakott légoszlop is könnyű lenne” 
— gondolja Bolyai koponyájában című ver
sének tanúsága szerint. Marsallnak tehát a 
személyiség általánosabb válsága mellett az 
önépítés és az önkifejezés személyes kudarcait 
is át kellett élnie: a költészetét fogadó értet
lenséget és visszautasítást, az évtizedes leve
gőtlen magányt.

Az önkeresés és önépítés azonban — mint 
mondtuk — szubjektíve is problematikus. 
A személyiség az élet gyakorlatában valósítja 
meg magát, s ennek a gyakorlatnak a helyze
tei — legalábbis Marsall úgy érzi — nem

kínálnak igazán méltó lehetőségeket; moráli
san és humanisztikusán elkoptatták őket a 
köznapok. Vagyis a köznapiság: a dolgok 
és a helyzetek állandó ismétlődésének unt és 
véget nem érő ritmusa akadályozza meg a 
személyiség szabad épülését. E köznapok jel
képe a labirintus, amely változatokat kínál 
— s így a választás, a szabadság káprázatát —, 
de nem ad kiutat. E labirintus csüggesztő 
élménye hatja át A vasárnap útjai és útvesztői 
című kompozíciót.

Ilyen körülmények között a személyiség 
inkább csak nosztalgikusan valósulhat meg: 
az emlékezés terepén. A Vízjelek verseinek 
egy része valóban emlékekből épül, a gyer
mekkor boldog és gyűlöletes, édes és vad 
emlékeiből. A kamaszévek álomvilága jelenti 
az önmegvalósítás klasszikus — mindenesetre 
őszinte és mély nosztalgiával ábrázolt — kor
szakát. „Gyermekkoromban zárkózott voltam, 
magányos és mániákus álmodozó” — mondja 
Marsall azzal az elvágyódással, amit a szemé
lyiséghez igazodó, azzal adekvát életrend egy
szeri és soha vissza nem térő megvalósulása 
hív elő. Valódi élete, igazi valósága ebben az 
elvágyódásban, az emlékezetben ölt alakot. 
Kirekesztett gyerek vagy Kitörés című versei 
igazolják nosztalgiájának személyes hitelét, 
fogalmazzák a gyermekkor mítoszát. S a másik 
nagy élmény éppen ezért a gyermekkori éden 
fonákja: a kiűzetés. Mert Marsall valóban 
kiűzetésnek érzi a gyermekkor kényszerű lezá
rását. „Tehén elvetett poklát / a kutyák föl
falják éjjel / gyerekkor fehér dunyha / tol
lastól így tűntél el” — hangzik Csak álmodjam 
című verse. S a vers elégikus befejezése: „csak 
álmodjam büntetlenül / hogy egyszer megszü
lettem”, — a gyermeki világot egyfajta „pszeu- 
do-létezés” közérzete váltotta fel.

Ebből a közérzetből kétfelé nyílik út. Az 
egyik az elszemélytelenedéshez, az önkiürítés
hez, a semmihez vezet; vagyis a „pszeudo- 
létezés” végső konzekvenciáihoz. Marsall eleve 
bizalmatlan az „Én” fogalma iránt. Érem 
cimű versében az individualizmus értelmetlen
ségének és csődjének ábráját rajzolja meg: 
„forog az ócska / körirat / Enyém / nyémE / 
émEny / legurul az égről az érem / hever bukott 
világok szemetében.” (Ez a vers érdekes módon 
Kosztolányi Költő a huszadik században című 
költeményének pontos antitézise; a két szö
vegen két korszak szemléletének különbsége 
is lemérhető !) De nemcsak az individualizmust 
látja értelmetlennek, hanem magát az indivi
duumot is. „Belefáradtam / hogy itt is ott 
is / hacsak egy kicsit is / de mégiscsak min
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denki / külön-Valaki” — mondja a Könyörgés
ben. Mit akarsz velem vagy a Konc a másiknak 
című versei pedig már arról vallanak, hogy 
kérdésessé vált a személyiség, „szétrobbanni” 
készül az öntudat. Marsall olykor valóban az 
„önrobbanás”elszemélytelenítő kísérletétől vár
ja, hogy megmeneküljön azoktól a maszkok
tól, miket előbb-utóbb a legtöbb ember magára 
ölt.

A személyiség kioltása — a modern köl
tészet oly gyakori problematikája és igénye — 
azt ígéri, hogy a költő elvegyülhet és feloldód
hat a mindenségben : „a létezés ártatlan hul
lámverésében” (Huzatos maskarák). Hogy 
belesimulhat az anyagba, létét a tudat gyötrő 
kontrollja nélkül őrizheti, egy materialista 
nirvánában üdvözül. Ennek a feloldódásnak 
a vágya és álma van jelen a Folyó a világ végén 
című sorozat verseiben, melyek már sajátos 
kompozíciójukban — az egymásba lengő fél
sorok laza kohéziójában és képlékeny rendjé
ben — is az elvegyülés, a feloldódás nosztal
giájának adnak alakot.

A másik út — költő számára mindenképpen 
járhatóbb — a személyiség áldozatos megvaló
sítása felé vezet. Az önkioltás és az alkotás 
ugyanis antinómiák: az egyikről előbb-utóbb 
le kell mondani. Bizonyára nem véletlen, hogy 
az elszemélytelenedés hirdetőinek műveiben 
is sorra feltalálhatok az eleven személyiség 
jegyei. Marsall is valójában az önépítésre 
szavaz: nem minden dráma nélkül, de vállalja 
önmagát, s ki akarja teljesíteni az egyéniségé
ben rejlő lehetőségeket. Vállalkozása — nem 
lehet tagadni — etikai méltóságot és erőt 
mutat, hiszen — mint mondtuk — gyakran 
magányban, kudarcokra is számítva kell épí
tenie magát. Nem véletlenül lesznek példaképei, 
mesterei a magányos vállalkozások konok 
hősei: Bolyai János, Körösi Csorna Sándor, 
Csontváry vagy éppen William Blake és 
Rimbaud. Marsall tehát vállalja önnön lehe
tőségeit és önmagát, az öntudatra ébredt 
anyag eme egyszeri képződményét: „az egy
szeri űrszéltáncfigurát”, a „csontvelőben a 
esillagcsont port, a hevülő étert.” S a „belső 
körben” — személyiségének felkutatásában és 
leképzésében — talál költői hivatást: „belső 
végtelenségünkbe kitörve / körbe-körbe / 
röpülni röpülni röpülni” (Az állatöv artistája). 
A „belső kör” bejárása egyszersmind huma
nisztikus feladat is: az emberről, az ember 
ontológiájáról, természetéről és helyzetéről hoz 
üzeneteket; a kutatásnak antropológiai értelme 
és haszna van. A személyiség kutatásában és 
építésében nyilvánul meg az az igazság, amit

a fiatal Németh László így fogalmazott: „Az 
ember egy módon használhat a világnak, ha 
rendbe jön önmagával.” A Vízjelek versei is 
ezt az igazságot képviselik.

Szóltunk arról, hogy Marsall László köte
tében az élmény és mondanivaló egysége, a 
szerkesztő rend igénye ölt alakot. Versalakí
tása mégis rendkívül változatos; úgy tetszik, 
a magányos műhely másfél évtizede forma
teremtő kísérletek időszaka volt. A Vízjelek 
versei a modern líra eljárásainak egész skálá
ját végigpróbálják, de a hagyományt is szer
vezetükbe tudják építeni. A Csengettyű vagy 
a Káprázat a Balassi-strófa archaikus dalla
mát hangszereli át a modern versbe, a Csont
szín lépcsőkön a dalszerűség lírai örökségét 
újítja fel, a Csak álmodjam és a Nem térsz 
vissza az Üjhold költőinek tökéletesre mun
kált, zárt szerkezeteit követi. A Teremtő-rontó 
szél a gondolatritmus expresszív lehetőségei
vel kísérletezik, a Bolyai koponyájában és a 
Vasárnap a prózavers alakzatát használja fel, 
a Sztriptíz pedig a mértani rendben szerkesz
tett tárgyversnek ad személyes evokatív erőt. 
Marsall igazi kísérletei azonban a versstruk
túrák alakításában öltenek formát. Már a 
Folyó a világ végén című versciklus is velük 
kísérletezett, A vasárnap útjai és útvesztői 
pedig — bátran mondhatjuk — „struktura
lista” verset épít: a strófák, a versegységek 
hagyományos lineáris rendjét egy kétdimen
ziósán elhelyezkedő komplex szervezettel váltja 
fel.

Mindez azonban inkább a versépítés esz
közeire, a kompozíció megszervezésének eljá
rásaira vonatkozik. Marsall érezhető élvezet
tel próbálgatja az eszközöket, de nem kerül 
a technika uralma alá, változatos módszereit 
egységes költői szemlélet és versépítö elv 
szolgálatába rendeli. Ez a szemlélet az abszt
rakt és konkrét formák dialektikájában jelent
kezik. A Vízjelek költője — hasonlóan mes
tereihez: Weöres Sándorhoz, Pilinszkyhez, 
Nemes Nagyhoz vagy néhány nemzedéktársá
hoz: Orbánhoz, Kalász Mártonhoz, Tornai
hoz és Tandorihoz — búcsút mond az „élet
rajzi” líra, az empirikus költészet hagyomá
nyainak, s elvont helyzetek ábrázolására, meg
nevezésére törekedik.

Marsall absztrakciójának — kissé leegy
szerűsítve a helyzetet — két változata, két 
módszere van; mindkettő az absztrakt líra 
kialakult eljárásait követi. Az egyik a láto
más, amely a szürrealizmus eredményei alap
ján szervezi metaforikus víziókba az elvontabb 
mondanivalót. E vízió lélektani bázisát az
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„érzékek összezavarásának” rimbaud-i elmé
lete adja. „A Költő — hangzik Rimbaud 
híres levele — azzal válik látnokká, hogy 
hosszú, roppant meggondolt munkával össze
zavarja összes érzékeit; a szeretet, szenvedés 
és őrület minden formáját; megkeresi önmagát, 
kimer magából minden mérget, és csak azok 
sűrített lényegét tartja meg magának. Kimond
hatatlan szenvedés, amelyben szüksége van 
minden elképzelhető hitre, emberfeletti erőre, 
amelyben nagy beteggé, nagy bűnössé, nagy 
átkozottá válik — s a  legfőbb dolgok tudójá
vá! — Mert elérkezik az ismeretlenhez!” Mar
sall is aláírhatná ezt az ars poeticát; ő is az 
érzékeken túli érzékelésről beszél. Csontváry 
című versében így értelmezi át a hortobágyi 
hídról festett sejtelmes kép szimbolikus sugal
latait: „ö t látható s egy félig látható lyukán 
át / szemünk szánk orrunk fülünk bőrünk 
és elménk / kapuján át / bezúdul / egymásra 
rétegződve egymásba csavarodva-omolva / 
izzó felhő-szakáll-salak / s a  másik három 
lyuka a hídnak / a láthatatlan / ahol a csikós 
karikása sohase csattan / új érzékszerveink 
nyílása / tűzözönök előtt és után / kékszemű 
mágikus áradat csöndje / a jelenvaló hatalmas 
boltozatban.” Ez az „érzékek feletti” vagy 
„érzékelésen túli” érzékelés azután megszü
lethet akár a mámorból (Add a kezed), akár 
az álmodozásból (Világűr negyedálomban), 
akár a képzelet szorongásaiból (A z óriás tűz 
dele).

Az absztrakció másik módját a grammatika 
felbontása idézi elő. Ez az a forma, amit a 
modern líra elemzői „tört versnek” , „rács
költészetnek” vagy „pszeudo-szintaxissal” épít
kező fogalmazásnak neveznek. Marsall is 
gyakran használja a grammatika felbontásá
nak, a szintaktikai szerkezetek többértelmű
ségének lehetőségeit. Jellegzetes példája ennek 
a Dal-gerinc cimű vers, amely tulajdonképpen 
az „Elmegyek, elmegyek” kezdetű régi nép
dal absztrakt formába átirt parafrázisa. A 
parafrazáló eljárás ezúttal éppen a „pszeudo- 
szintaxis” módszerével azonos: „Üt-köpönye- 
ge: / por. / Elmegyek. / Leoldott bánat-zsi
nór. / Könnyek gombja / porba veszett. / 
Meztelenül megyek. / Szél. / Levedlett bőröm 
rezeg. / Elmegyek elmegyek. / Foszlott zsinór. / 
Csont-liszt a por. / Már a jó szél. /  A szél 
dalol.”  A „tört vers” természetes eleme a 
szünet, a csend, a hallgatás. Marsall ezt az 
eszközt is a mondanivaló szolgálatában hasz
nálja fel.

A Vízjelek versei tehát elvontabb fogalma
zásban közelítik meg a kifejezésre váró élmé

nyeket. Az absztrakció mégis csupán Marsall 
költői szemléletének egyik eleme. Az elvonat
koztatás mellett ugyanis nagy szerepet kap a 
másik versépítő elv: az emlékezés, amely a 
múlt — főként a gyerekkor — emlékeinek 
állandó felszabadításával, felidézésével „de- 
absztrahálja” mintegy a verseket. A Vízjelek 
költeményei általában emlékképek társításá
ból jönnek létre, és jóllehet ezek az emlékké
pek gyakran érthetetleneknek tetszenek a költő 
élettörténetének ismerete nélkül, mégis egy 
kollektív információs bázisra épülnek: a gyer
mekkori világ gazdag tárházából valók. Érzel
mi jelentésük, nosztalgikus tartalmuk min
denki által bejárható. S ezért a versek kom
munikatív hatékonyságát is megnövelik. Mar
sallnak úgy sikerült követnie az absztrakt 
fogalmazás eszményeit, hogy közben a vers 
konkrétságát is meg tudta őrizni; és így a 
hagyomány és az újítás harmóniájának sze
mélyes változatát tudta megvalósítani. (Szép- 
irodalmi, 1970)

Pomooáts BÉLA

Kulcsár Kálmán:
Az em ber 

é s  társadalm i 
h elyzete

A hazai szociológiai irodalomban ez az első 
mű, amely arra vállalkozott, hogy a szocio
lógia néhány alapfogalmával megismertesse 
az érdeklődőket, éspedig úgy, hogy a fogal
makat lehetőségei szerint a magyar társadalom 
viszonyainak megfelelően bontsa ki. A vál
lalkozást igen időszerűvé teszi, hogy az utóbbi 
években nálunk is egyre szélesebb körűvé válik 
a szociológia iránti érdeklődés. Kulcsár Kál
mán művének egyik erénye éppen ebben rej
lik. A tárgyalandó szociológiai problémák 
kiválasztásában és vizsgálatában következe
tesen érvényesült az a szerzői szándék, hogy 
az élő, társadalmilag hatékony szociológiát 
egyrészt történeti kialakulásában, másrészt 
aktív, gyakorlati felhasználhatóságában mutas
sa meg.

Az ember és társadalmi környezete tulaj
donképpen két nagyobb egységre tagolódik. 
Az első rész címadója a szerző néhány éve 
megjelent munkája A szociológiai gondolkodás 
fejlődése. Ebben a szociológiai szemlélet kiala-
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kutasát, a szociológiának mint önálló tudo
mány megjelenésének társadalmi szükségsze
rűségét elemzi — igen szemléletesen —, továbbá 
vázlatos áttekintést nyújt a polgári és marxista 
szociológia fejlődéstörténetéről. A történeti 
áttekintés során a munka terjedelmének és 
jellegének megfelelően csak a társadalmi 
fejlődés egyes szakaszainak legjellemzőbb szo
ciológiai irányaival ismertet meg a szerző, s 
a mai fogalmi, módszertani apparátus néhány 
alapvető elemének kialakulását, fejlődését mu
tatja meg. Ez a bevezető rész a mű legegysé
gesebben és egyenletesebben megoldott feje
zete. A mü újszerűbb és sokrétűbb problema
tikájának kifejtésére a második részben 
történt kísérlet. A társadalom makro- és 
mikrostrukturális vonatkozásaiból kiindulva, a 
szerző azokat a társadalmi egységeket elemzi, 
amelyek keretében az ember munkatevékeny
sége és a munkán kívül eltöltött élete folyik. 
A továbbiakban az emberi magatartás tár
sadalmi irányításának mechanizmusát, a tár
sadalmi normák és a magatartás összefüggésé
nek néhány jellegzetes vonását mutatja be. 
A feldolgozás során adódott némi egyenetlen
ség, mégpedig az emberi magatartás és a tár
sadalom öszefüggéseinek elemzésénél. A többi 
fejezetekhez képest ez a rész aránytalanul 
kidolgozatlanabb, a probléma számos össze
függésére nem történt utalás. E fejezet belső 
tagolása is szerencsésebb lett volna, ha Kul
csár Kálmán a magatartásirányítás eszközeivel 
együtt tárgyalja a kommunikációs folyamato
kat, a magatartásirányítás egyik jelentős esz
közét.

Bár a könyv nem léphetett fel a teljesség 
igényével, mégis hiányérzetet szül az, hogy a 
társadalom struktúrája és a politika összefüg
géseinek említése mellett nem került sor a 
műveltség, kultúra szociológiai problémáira.

Ezeket azonban ellensúlyozza az az óriási 
pozitívum, hogy a szerző a hazai kutatások 
jelenlegi állása mellett vállalkozott arra, hogy 
a mi társadalmi környezetünk legátfogóbban 
ható jelenségeit, ezek fejlődési tendenciáit szo
ciológiai szempontból tekinti át. E problémák 
kifejtési módjával a szerző mintegy szemlél
teti az elméleti és empirikus kutatások elvá- 
laszthatatlanságát, és a polgári szociológia 
eredményeinek felhasználhatóságát a marxista 
szociológiában, közelebbről a hazai kutatá
sokban. Módszere kétirányú: egyszer a szo
ciológiai fogalmak tartalmából, illetve a fogal
makkal kapcsolatos nézetek ismertetéséből 
indul ki. Ezeket értékelve fejti ki saját állás
pontját, vázolja fel a probléma szélesebb elmé

leti, módszertani és társadalmi összefüggéseit, 
majd ezek alapján elemzi társadalmi környe
zetünk aktuális jelenségeit. Máskor az empi
rikus társadalmi jelenségek elemzéséből kiin
dulva jár be hasonló utat. Az alapfogalmak 
körülhatárolása, meghatározása igényes; egye
dül a generációk szociológiai tartalmának tár
gyalásánál észlelünk egyszerűsítő megoldáso
kat. Kiindulásul is megfelelőbb lett volna pl. 
Mannheim koncepcióját választani, mint Fried
rich Kummer német irodalomtörténész szá
zad eleji megfogalmazásához folyamodni.

E fejezeteknek viszont elvitathatatlan érde
me, hogy ráirányítja a figyelmet a szociológia 
közvetlen gyakorlati jelentőségére, arra, hogy 
a hazai társadalmi környezetünk megismeré
sét, értékelését mennyivel teheti alaposabbá, 
differenciáltabbá a szociológiai szempontú meg
közelítés. Éppen a szociológiai kutatások irá
nyították a figyelmet társadalmunk egyik leg
átfogóbban ható folyamatára, az átrétegező- 
désre, a társadalmi mobilitásra, s ennek a 
település jellegére, a család szerkezetére vagy 
az emberek magatartására gyakorolt hatására. 
S arra is, hogy a szociológia közreműködésé
vel mennyivel mélyebbé tehetjük azoknak a 
társadalmi jelenségeknek a megismerését, ame
lyekkel más társadalomtudományok is foglal
koznak. (Gondolhatunk itt elsősorban a tár
sadalom strukturális problémáira, különösen 
az osztályok, rétegek fogalmára.) A társada
lom rétegeződése és átrétegeződése a hazai 
szociológiai irodalomban is a legtöbbet vita
tott kérdések közé tartozik. Gondoltunk 
Hegedűs András, Huszár Tibor, Ferge 
Zsuzsa munkáira. Igazi eredményt azon
ban az hozna, ha az elméleti fejtegetéseket az 
eddiginél jóval szélesebb körű empirikus kuta
tás egészíthetné ki. Ezekre különben a szocio
lógia más területein is igen nagy szükség lenne. 
A hazai szociológiai irodalom eme fogyatékos
ságából fakadt az, hogy a jelen mű sem vállal
kozhatott a társadalmi környezetünk teljes 
körű, alapos szociológiai elemzésére. A szer
zőnek jórészt meg kellett elégednie azzal, 
hogy ezeket a problémákat szociológiai aspek
tusba állítsa, s e megközelítés lehetséges módo
zatait adja. Ezzel azonban a mü nem veszt 
értékéből, sőt a hiányok tudatosításával ösz
tönzőleg hathat nemcsak a további kutatások
ra, hanem a szociológia iránt ma még koránt
sem megfelelő mértékben jelentkező gyakorlati 
igény alakulására is.
(Gondolat, 1970)

Síró Ágnes
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K o m m e n t

R ejtély  é s  m eg o ld á sa
Hosszú ideig sehogy sem értettem, miért stúdiószínpadon mutatták be, annyi évi várakozás 
után, Csurka István „Ki lesz a bálanyá?”-ját. A kérdésre akkor kaptam meg a választ, amikor 
megnéztem az előadást.

A darab egy kártyacsatás éjszakát elevenít meg. A fiúk pókereznek, a nézők körülülik őket. 
Figyelik a lapjárást, a pénz körforgalmát, kibiceknek érezhetik magukat, potom harminc forintért, 
és még az sem fenyegeti őket, hogy az állandóan megszorult játékosok hozzájuk folyamodnak 
kölcsönért. így hát a kibicség összes előnyei biztosítva vannak, e státusz hátrányai nélkül.

Sovány, sápadt öregúr ült velem szemben, az első sorban. Feszülten figyelte a játékot, az osz
tásoknál kissé előredőlt, egyetlen szó, egyetlen gyanús mozdulat sem kerülte el a figyelmét 
Amikor a játékosok fegyelmezetlenül elkalandoztak a témától, politikai, erkölcsi és egyéb 
vitákba bocsátkoztak, az öregúr arcára ingerült türelmetlenség ült ki. „Játszunk vagy haza
megyünk?” — kérdezte szemrehányó pillantása.

Az első felvonás kártyatörténeti unikummal fejeződik be: ász pókert győz le a rójál flöss. 
Inke László hanyag eleganciával teríti le a diadalmas öt lapot — nyilvánvaló, hogy krónikába 
illő tettet hajtott végre. Mihelyt kigyulladt a szünetet jelző lámpa, az öregúr korát meghazudtoló 
fürgeséggel az asztalnál termett, elővette okuláréját, és közvetlen közelről vizsgálta felül a győz
tes és vesztes lapot. Szerencsére nem forgott fenn csalás esete. Lehetséges volna-e ilyen társa
dalmi ellenőrzés, ha a darabot rendes nagy színpadon játszanák?

Eörsi István
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L U D M I L L A  S A R G I N A

Köznapi csod ák
M. Bulgakov: A Mester és Margarita

Mihail Bulgakov neve közismert volt a 20-as években. Akkor írta nagysikerű komé
diáit, A fehér gárda című regényét (amely alapul szolgált később a moszkvai Művész 
Színházban 1926-ban bemutatott „Turbinék napjaidhoz), a Diaboliasz és a Vég
zetes tojások című kisregényeket. Sőt visszaemlékezései is — amelyek pedig általá
ban egy írói életmű lezárását szokták jelenteni — azokban az években láttak nap
világot Egy fiatal orvos feljegyzései címmel (Bulgakov a Kijevi Egyetem orvostudo
mányi fakultásán végzett, és majdnem tíz évig folytatott orvosi gyakorlatot egy vidéki 
kisvárosban).

A RAPP kritikusainak ellenszenve Bulgakov művészete iránt hamarosan nyílt 
ellenségeskedésbe csapott át. Mikor a Turbinék napjai nap mint nap elsöprő sikert 
aratott a Művész Színház színpadán, akkor a RAPP kritikusai azt a vádat olvasták 
Bulgakov fejére, hogy „ellenforradalmi ideológiát terjeszt”. A RAPP vezetőségének 
egyik tagja, Bill-Belocerkovszkij levelet írt Sztálinnak, amelyben arra panaszkodott, 
hogy Bulgakov drámái túlságosan gyakran szerepelnek a színházak műsorán. Sztálin 
válaszlevélben — annak ellenére, hogy Bulgakov művészetét egészében véve negatí
van értékelte — megjegyezte, hogy a Turbinék napjai „nem is olyan rossz” , és „a bol- 
sevizmus mindenen diadalmaskodó erejét példázza” . „Persze — tette hozzá — a 
szerző ártatlan abban, hogy darabjával ezt példázza” .1 E levélváltás után Bulgakov 
művei nem jelentek meg nyomtatásban. A 30-as években a nagyközönség csak Bulga
kov Molière (1936) című darabját ismerhette meg, majd 1940-ben került kiadásra 
a Végső napok (Puskin) című tragédia, amelyet 1943-ban mutatott be a Művész 
Színház.

A publikálás lehetőségétől megfosztott Bulgakov ezekben az években a Művész 
Színházban dolgozott dramaturgként és segédrendezőként.1 2 Az írást azonban nem 
hagyta abba. Az 50-es és 60-as években egész sor korábban ismeretlen műve látott 
napvilágot: a Menekülés című színdarab, a Molière úr élete, a Színházi regény és 
végül A Mester és Margarita című regények.

A Mester és Margarita a maga nemében egyedülálló szatirikus-filozófiai, vagy még- 
inkább filozofikus — szatirikus műalkotás. Ezzel a megállapítással azonban még 
semmit sem mondtunk a regényről, melynek cselekményébe szervesen illeszkedik 
bele mind a Mester és Margarita tragikus szerelmének története, mind Ponczius 
Pilátusnak és Krisztusnak ékes bibliai nyelven előadott históriája.

1 Sztálin művei, 11. köt. 358. old.
1928-ban és 1929-ben a Bulgakovot ért támadások fokozódtak, és az író ennek következtében 

kénytelen volt levéllel fordulni a Szovjetunió kormányához, amelyben tiltakozott politikai állás- 
foglalásának a kritika által történő meghamisítása ellen. Válaszként Sztálin telefonált Bulgakov- 
nak, és javasolta, hogy ha akar, akkor távozzon külföldre. „Nagyon sokat gondolkodtam az 
utóbbi időben, hogy orosz író élhet-e távol a hazájától, és az a véleményem, hogy — nem” — fe
lelte Bulgakov.2 Sztálin közbenjárására azután sikerült végül is elhelyezkednie a Művész Színház
ban.

2 Matyeriali к tvorcseszkoj biografii M. Bulgakova. V. L. 1964. No. 9.

1 Kritika I



Az alapvető filozófiai-etikai probléma, ami Bulgakovot foglalkoztatja — a jó 
és a rossz problémája, valamint ezzel szoros összefüggésben — az óriási hatalommal 
felruházott, kolosszális erők fölött rendelkező egyén magatartásának kérdése. 
Ezért A Mester és Margarita lényege nem is annyira az — egyébként rendkívül 
érdekfeszítő — eseménysorban rejlik, hanem inkább a jóval és rosszal kapcsolatos 
írói gondolatok fokozatos kibontakoztatása az, ami a regényt egységes egésszé szer
vezi. Az emberi akarat ereje és gyengesége áll Bulgakov figyelmének középpontjában 
a korabeli élet ábrázolása közben ugyanúgy, mint Ponczius Pilátus és a csavargó filo
zófus, Jesua Ha-Nocri történetének leírásakor. A különbség csupán annyi, hogy 
ugyanazokat a filozófiai-morális problémákat az író egyik esetben a valóság hét
köznapjainak aspektusából vizsgálja, a másik esetben pedig történeti-mitikus megvi
lágításban veszi szemügyre.

A regény cselekménye egyszerre két valóságsíkon játszódik; még pedig úgy, hogy 
a két sík állandóan keveredik egymással, folytonos köztük a feszültséggel teli vibrálás : 
a reális (a 20-as, 30-as évek Moszkvájának élete, beleértve az irodalmi életet is)
— minduntalan átcsap az irreálisba (a Sötétség Hercegének, Wollandnak és kíséreté
nek tettei). E két különböző valóságsíkban csoportosulnak azok a jelenségek, tények, 
események, amelyek a regény tulajdonképpeni tartalmát alkotják.

Az első csoport, az első eseményhalmaz, a reális hézköznapok és az irodalmi 
élet visszataszító tényei: ostobaság, lustaság, korrupció, rágalmazás, demagógia, 
gyávaság. Ezeket a jelenségeket — a gyarló emberi bűnöket — az író maró gyúnnyal 
leplezi le, figurázza ki, és tárja az olvasó elé.

A második eseményhalmaz a Mester életével, regényével és szerelmével kapcsola
tos. Az itt leírt jelenségek a legközvetlenebb összefüggésben vannak Bulgakov szemé
lyes sorsával.

A harmadik halmazt a Ponczius Pilátus és Jesua legendás történetéhez kapcsolódó 
események alkotják, míg a negyedik jelenséghalmaz a fantasztikus, meseelemekkel 
átszőtt (démonok, boszorkányok, vámpírok stb.) epizódokból áll össze.

A fenti négy halmazba csoportosuló jelenségek, események mindegyike a regény 
alapvető problémájának megoldását szolgálja. A jó  és a rossz problémáját boncol
gatja Bulgakov a csaló büfés, a megvesztegethető lakóbizottsági elnök és a hazug 
adminisztrátor szintjén ugyanúgy, mint a Mester szintjén a szellemi élet szférájában, 
vagy végül elvonatkoztatva — a legmagasabb filozófiai szinten Ponczius Pilátus és 
Jesua legendájának kapcsán, ahol az eszme már jelképekké nemesül.

A reális és irreális valóságsíkok keveredéséhez hasonlóan cserélődnek, olvadnak 
egymásba a különböző halmazokba tartozó jelenségek is, és ez hozza létre a megírás 
pillanatában a szerző élettapasztalatának, hangulatának, gondolatainak egészét 
magába foglaló regény szabad, változatos, helyenként furcsa formáját. Bulgakov 
1928-ban kezdett hozzá a regény írásához, és életének még hátralevő tizenkét eszten
dejében állandóan dolgozott rajta. Mint látjuk, hosszan és a publikálás legcsekélyebb 
reménye nélkül írt, mégis rendszeresen átdolgozta, csiszolta, javította az egyes feje
zeteket, és így mindaz, amit átélt és elgondolt — őszintén, nyíltan, a lehető legtel
jesebben jutott kifejezésre művében.

Bulgakov regényét A Mester és Margaritát terjedelmes tanulmányban lehetne 
elemezni. Mi azonban megpróbáljuk leszűkíteni vizsgálódásunk körét azokra a
— véleményünk szerint — legfontosabb eseményhalmazokra — Ponczius Pilátus
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és Krisztus, Woland és a Mester —, amelyek elengedhetetlenül szükségesek a regény 
megértéséhez.

Krisztus történetét az író úgy meséli el, mintha történelmünk egyik reális epizódjá
nak rekonstruálásáról lenne szó, egy olyan valóban megtörtént esemény feleleveníté
séről, amely a római birodalomhoz tartozó Júdeábán játszódott le az időszámításunk 
utáni I. században, és csak a későbbiek során vált a mitikus magyarázatok és vallásos 
kánonok forrásává. Bulgakov erőteljesen aláhúzza, hogy az általa leírt legendának 
semmi köze sincs a Bibliához. Jesua panaszkodik tanítványára, Lévi Mátéra, aki 
szüntelenül kecskebőr pergamennel jár a nyomában, és följegyzi minden szavát, 
de mindent — rosszul . . . „egyszer belenéztem a följegyzéseibe, és megrémültem. 
Egy árva szót sem mondtam mindabból, ami ott fel van írva” — jelenti ki Jesua, 
mintegy előre elutasítva a későbbi evangélium szövegét, és az utókorra hárítva minden 
felelősséget. De a honfitársai vallásos fanatizmusának és a római helytartó gyáva 
árulásának áldozatul esett csavargó filozófus sorsát Bulgakov a mítoszokra jellemző 
vonások nélkül ábrázolja. Előttünk egy emberi dráma bontakozik ki, amely egy
úttal az eszmék drámája is. Ernest Renantól eltérően, aki tanulmányában Krisztust 
valóban élő történelmi személyként tüntette fel, Bulgakov számára Jesua alakja 
elsősorban azt a célt szolgálja, hogy felvesse az olvasók előtt a megoldásra váró er
kölcsi és filozófiai kérdéseket. Vele szemben áll Ponczius Pilátusnak a maga nemében 
szintén bonyolult és dramatikus figurája. A mindenható prokurátor, az egyszemély- 
ben művelt ember és bátor harcos: erőtlennek és gyávának bizonyul, vereséget 
szenved a csavargó filozófussal vívott vitában.

Ponczius Pilátus nem akarja Jesuát elpusztítani. Tetszenek neki a vándor filozófus 
különös jövendölései, és hajlandó megmenteni honfitársainak vallásos fanatizmusától, 
hogy birtokára vigye, és valami udvari bölcshöz hasonlót csináljon belőle. Pilátus 
leereszkedő mosollyal hallgatja Jesua prédikációját arról, hogy végeredményben 
minden ember jó, de mikor a csavargó filozófus kijelenti, hogy elérkezik az idő, 
amikor megszűnik majd a császárok hatalma az emberek felett — a mindenható 
helytartót rettegés fogja el. Hirtelen maga előtt látja a császár arany diadémmal 
övezett kopasz fejét, és dölyfös orrhang ezt dünnyögi a fülébe: „A felségsértésről 
szóló törvény . . . ” — és ebben a pillanatban Pilátus türelmességének és liberaliz
musának vége szakad. Még megpróbál üzletet kötni lelkiismeretével: igyekszik 
Jesuát kompromisszumra bírni, hogy meghagyhassa életét. Ennek érdekében olyan 
kérdéseket tesz fel a fogolynak, amelyek maguktól sugalmazzák a kívánatos választ, 
A naiv fogoly azonban egyre a magáét hajtogatja: „Igazat mondani könnyű és kelle
mes” — és ezzel csak sietteti az elkerülhetetlen halált. Miután Jesua saját maga vágta 
el a megmeneküléséhez vezető egyetlen utat, Ponczius Pilátus még egy utolsó kísér
letet tesz, hogy segítsen rajta. Megpróbálja a főpapot, Kajafást rábeszélni, hogy 
kegyelmezzen meg a senkinek sem ártó álmodozónak. A vallási fanatizmus kegyet
lenségének láttán azonban végleg visszavonulót fúvat. Bár tisztában van azzal, hogy 
rettenetes bűntényt követ el saját lelkiismerete ellen — mégis szentesíti Jesua halálos 
ítéletét. Gyávasága egyenlő az árulással, hiszen tudja, hogy a vándorfilozófus ártat
lan.

Az árulás bűne alól nincs erkölcsi felmentés. Hiába próbálja megkönnyíteni1 
Pilátus a keresztre feszített Jesua utolsó perceinek szenvedését azzal, hogy titkos 
parancsot ad a filozófus kopjával való szíven döfésére; hiába öleti meg a titkos őrség.
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segítségével az áruló Judást, és szégyeníti meg a Szinhedriont azzal, hogy az elátkozott 
harminc tetradrachmát bedobatja a főpap udvarába.

A prokurátornak keservesen meg kell lakolnia gyávaságáért. Bulgakov személye
sen mond felette ítéletet, mikor váratlanul az elbeszélés fiktív jellegét megtörve, saját 
szavait is beleszövi a cselekménybe „ . . .  a gyávaság a legrútabb bűnök egyike”
— hallja Ponczius Pilátus álmában Jesua szavait. „Nem, filozófus, ellentmondók 
neked: a gyávaság a legeslegrútabb bűn!” — hangzik fel hirtelen a szerző szava.

A gyávaság az, aminek segítségével a rossz győzedelmeskedik az emberen, és ami 
az embert idegen kezek akarattalan, engedelmes játékszerévé teszi. Ez a szó Bulgakov 
szájából a legrettenetesebb átok.

Ugyanakkor Bulgakov véleménye szerint Jesuának a jóságba vetett hite csakúgy 
nem jelent megváltást az emberiség számára, mint a mindent megbocsátás hiszékeny 
és rövidlátó etikája. Bár az íróhoz közel állanak a vándorfilozófus által hirdetett 
eszmék az emberi természet eredendő jóságáról és az igazságosság végső győzel
méről, de egyáltalán nem osztja azokat az utópisztikus reményeket, melyek szerint 
ez a győzelem prédikációkkal, önkéntes áldozatvállalással, mártíromsággal kivív
ható. Jesua naív tanaiban nem ju to tt hely annak a gondolatnak, hogy a rossz előbb- 
utóbb el kell hogy nyerje méltó büntetését. Bulgakov nem tud ebbe belenyugodni, 
és — bármilyen különös is első pillantásra — az ördögre bízza a bűnök, a rossz 
ostorozójának szerepét. Woland az, aki érvényt szerez az igazságosság törvényeinek 
az író által leírt társadalomban.

Bulgakov nem akarja megvárni, amíg az igazságosság eszméjét az emberi szív 
ösztönösen magáévá teszi; sietteti azt a pillanatot, amikor majd az árulók meglakol
nak. Hogyan éri ezt el? Valóban, figyeljük csak meg: mivel foglalkoznak Moszkvá
ban a Sátán és kísérői, a „rossz szellemek” ? Kit büntet a Messire tulajdonképpen?

Sok személyt érintett a gonosztevő banda ténykedése, ami — mint azt a lelkiismere
tes nyomozás során megállapították, „nyilvánvaló ördöngösségből, néminemű 
hipnotikus szemfényvesztésből, és sejthetően bűnöző elemek tevékenységéből tevő
dött össze” . Egyesek meghaltak, mások halálra rémültek, ismét mások idegszana
tórium ban találták magukat. De ha jobban megnézzük, akkor kiderül, hogy egyálta
lán nem ártatlan emberek bűnhődtek. Ellenkezőleg, az áldozatok mindegyike csak 
azt a „jutalmat” kapta meg, amire már régen rászolgált.

Hontalan Iván a művészietlen gyatra versekért fizetett tudathasadással; Sztyopa 
Lihogyejevet — a munkakerülésért és erkölcstelenségért, Boszojt, a lakóbizottság 
elnökét — a korrupcióért, Varenuhát — a hazudozásért, Szemplejarovot -  a házasság 
törésért, a filiál vezetőjét — bürokratizmusáért, a büfést — a csalásért, Annuskát
— kapzsiságáért, Alojzij Mogaricsot és Meigel bárót — a hamis feljelentésekért érte 
utol a büntetés.

És itt elérkeztünk a 20-as —30-as évek moszkvai életének reális eseményeihez, 
az irodalmi élet valódi tényeihez.

A művészet paradoxonai tulajdonképpen csak az életben fellelhető paradoxonok 
visszatükröződései. Bulgakov, mikor a fantasztikumot és abszurdot teljesen normális 
jelenségként tárgyalja, akkor egyúttal azt is megmutatja, hogy milyen sok furcsa, 
abszurd dolog rejtőzik az elaprózódó köznapiság leple alatt, amik már annyira meg
szokottá váltak, hogy jóformán észre sem vesszük őket.

„Bulgakov ironikus tekintete a mindennapi misztika fenoménjainak és a hétköz
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napi, megszokott „csodáknak” egész sorát fedezi fel a korabeli Valóságnak joggal 
a szatirikus tollára kívánkozó jelenségeiben, amelyek a törvénysértések nyomán az 
emberek közti érintkezést végzetesen befolyásoló gyanú, bizalmatlanság és félelem 
egyenes következményeiként alakultak ki, és amiket — az 1937-es évre visszagondolva 
— egyikünknek sem nehéz felidézni emlékezetében” — írja V. Laksin Bulgakov 
regényét tárgyaló tanulmányában (Novij mir, 1968. 6. sz.).

Bulgakov regényének lapjain állandóan felbukkannak a kor ismertetőjelei. A pszi
chiátriai klinika rendelőjében került Iván az orvost „kártevőnek” nevezi, a megvesz
tegetett Nyikanor Boszoj, azzal védekezik, hogy a pénzt „ellenségei dugták oda”. 
A Sátán az 50-es számú lakásban telepedik meg úgy, hogy az egyik lakót a villamos 
alá küldi, a másikat pedig Jaltába irányítja. De ettől függetlenül — mint Bulgakov 
írja — „Ez a lakás, az 50-es számú, már régóta, ha nem is éppen rossz, de gyanús 
hírben ál l t . . . .  ebből a lakásból rendre nyomtalanul eltűntek a lakók.”

A Mester Ponczius Pilátusról ír regényt. Egész életét ennek a könyvnek szenteli, 
de mikor publikálni akarja, és a kéziratot elviszi a folyóirat szerkesztőségébe, ott 
a szerkesztő semmit sem mond a mű lényegét illetően, hanem rögtön elkezdi a szerzőt 
faggatni : kicsoda, mi fán termett, honnan jött — vagyis nem a műalkotás érdekli, 
hanem a Mester életrajza —, és arra kíváncsi, hogy ki bújtotta fel, „hogy ilyen külö
nös témáról írjon regényt” . Kis idő múlva a Mester visszakapja kéziratát, a sajtóban 
pedig egymást érik a nyomtatásban egyáltalán meg nem jelent és csak egy-két kritikus 
számára ismeretes regényről írt megbélyegző recenziók. Ariman, a neves kritikus 
mindenkit óva int és figyelmeztet, miszerint „a Mester azzal próbálkozott, hogy 
a sajtóba becsempéssze Jézus Krisztus apológiáját” . Lavrovics pedig felhívással 
fordul az olvasókhoz, hogy „sújtsunk le, mégpedig kemény ököllel arra az alávaló 
szenteskedőre, aki megpróbálta Jézus Krisztust becsempészni. . .  a szovjet sajtóba”. 
Mindez azonban csak kedélyes tréfának tűnt Latunszkij Az óhit harcosa című cikké
hez képest.3 Éppen Latunszkij kritikája adta az ötletet Alojzij Mogaricsnak, hogy fel
jelentést fogalmazzon a Mester ellen, és annak nyomtalan eltűnte után maga költöz
zön be az üresen hagyott lakásba.

Három hónapos távoliét után a Mester az őrültek házában próbál menekvést 
találni; lemond nevéről is, nem vállalja a harcot tisztességtelen eszközöket használó 
ellenfeleivel szemben. Csupán Margarita odaadó szerelme — aki a Mester kiszaba
dítása érdekében még a Sátánnal kötött egyezségtől sem riad vissza — szabadítja 
ki ebből a halálnál is rosszabb lelki börtönből.

Fentebb már szóltunk arról, hogy a regényben kulcspozíciót foglal el a hatalommal 
és erővel felruházott egyén problémája. Ez a probléma áll Bulgakov egész művésze
tének középpontjában. Molière és XIV. Lajos, a Napkirály, Puskin és I. Miklós cár, 
Jesua és Ponczius Pilátus — ezek azok az egymással szemben álló személyek, akik
nek sorsát vizsgálva Bulgakov választ próbál kapni az ember és hatalom viszonyának 
kérdésére. Akik érdemeikkel vívták ki a halhatatlanságot, azok dicsőségükből 
mindig juttattak egy keveset ellenfeleiknek is, és ellenfeleik nevét többnyire csak

3 Ennek a résznek megírásakor Bulgakovnak jóformán semmi szüksége nem volt arra, hogy 
az írói képzeletet hívja segítségül. Elégséges anyag volt a kezeügyében azokból a kritikákból, 
amiket a RAPP kritikusai írtak ellene. Albumában 298 ellenséges-szitkozódó újságkivágást 
gyűjtött össze, amelynek szerzői szemérmetlen módon támadták művészetét. (Matyeriali к tvor- 
cseszkoj biografii M. Bulgakova. V. L. 1964. No. 9.)
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ez a  megszégyenítő „ajándék halhatatlanság” őrzi meg az utókor számára. XIV. 
Lajosról általában csak udvari komédiásának jubileumai alkalmából szoktak meg
emlékezni, I. Miklós cár apródja, Puskin pedig a mindenható orosz imperátort saját 
életrajzának csupán másodlagos fontosságú szereplőjévé degradálta. Ponczius Pilátus 
halhatatlanná vált, mert ő volt az, aki aláírta Jesua halálos ítéletét. így Judea ötödik 
helytartójának neve fennmaradt ugyan az évszázadok során, de átokká lett, a kép
m utatás és gyávaság szimbólumává változott. „Mostantól fogva mindig együtt 
leszünk — bíztatta álmában a csavargó filozófus P ilátust. . .  Ahol az egyik, ott 
a másik. Ha engem emlegetnek, mindig téged is megemlítenek majd.”

A regényben van egy olyan jelenet, amikor a megkínzott, rettegő, reményét vesztett 
M ester elégeti művének kéziratát; végül azonban mégis teljes épségben kapja azt 
vissza Wolandtól, mert — m int Sátán közli — a „kéziratok nem égnek”. — A Mester 
és Margarita keletkezésének történetéből tudjuk, hogy Bulgakov is megpróbálta 
megsemmisíteni írását. Nagy szerencse a szovjet irodalomra nézve, hogy ez a kézirat 
sem égett el.

„Regénye még sok meglepetést fog okozni” — mondta Woland a Mesternek. 
Ezekben a szavakban jutott kifejezésre Bulgakovnak az az önmaga előtt is titkolt 
reménye, hogy mindaz, amit átélt és végigondolt, mindaz, amit leírt — előbb-utóbb 
m inden akadályt legyőzve, mégis csak el fog jutni az olvasókhoz. És ez a remény, íme, 
beteljesült.

BÉLÁDI MIKLÓS

G ondolatok n e g y e d sz á z a d  
irodalm áról
Irodalomtörténeti korszak

Az elmúlt huszonöt esztendő magyar irodalmát az határozza meg, hogy — együtt
érzően vagy elhárítóan — részese egy hatalmas történelmi sorsfordulónak és kor
szakváltozásnak. E negyedszázad irodalmát máris csak egyféleképpen: a szocializmus 
kora irodalmának nevezhetjük, párhuzamosan avval, hogy az elmaradott, feudális 
vonásokkal is terhelt kapitalista Magyarország romjaiból szocializmust építő ország 
emelkedett ki; gyökeresen átformálva a gazdasági és társadalmi rendet, a mindennapi 
életet és a szellemi tevékenységet, az ízlést és a gondolkodást. Ez a történelmi sors
forduló nemcsak a felszabadulás tényében — és nem a mostani jubileum ünnepi 
dátum ában — fejeződik ki, hanem a korszakváltozás történelmi folyamatosságában, 
amely ma éppúgy telítődik a fordulat politikai, társadalmi és szellemi tényezőivel, 
m int a földosztás idején, a fordulat évében, vagy a hatvanas esztendők elején. Ezt 
a tényt — s csak ezt a tényt emelheti alapelvévé az az irodalomtörténeti szemlélet 
is. Ez a történelmi adottság nemcsak mint keret van jelen ; belészívódott az irodalom
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szervezetébe, folyton alakította szellemi klímáját, esztétikai és eszményrendszerét. 
S ezt az adottságot a legszélesebb irodalmi tudat is szakadatlanul érzékelte s a merő
ben új történelmi helyzet az alkotómunka állandó viszonyító pontjaként mutatkozott 
meg. A megváltozott társadalmi környezettel a különféle eszmerendszerű íróknak 
— ha nem is egyforma erősséggel — számot kellett vetnie, akár igenlő formában, 
akár aggodalmas elutasítással, nyílt tagadással, ahogyan Klim Számgin tette ezt 
Kutuzovval.

Mind evvel nem azt akarjuk állítani, hogy e korszakot kizárólag szociológiai 
szempontból ítélhetjük meg. Hanem csupán azt, hogy a huszonöt esztendő hol 
viharos, hol nyugalmas időszakaiban az irodalom föltűnő súllyal vállalt társadalmi, 
ideológiai, politikai szerepet, — vagy arra kényszerült, hogy ilyen szerepet létéhez 
tartozónak ismerjen el. Némelykor egzisztenciáját fenyegető módon, mert az iro
dalmi alkotás értékét napi politikai hasznosságán mérték. A folyamatszerűség abban 
is kifejeződik, hogy a legújabb időszakban kezd egészséges viszony létesülni irodalom 
és társadalom kapcsolatában, azóta hogy az irodalom a politikai elkötelezettségtől 
az erkölcsi önmegvalósításig terjedő széles eszmei skálán helyezkedik el.

E negyedszázad mindenekelőtt egységes folyamatában áll előttünk, nemcsak a 
társadalmi fejlődés — időnkénti erőszakos torzítások, megszakadások ellenére is — 
egységes iránya, hanem ugyanígy az irodalom mozgásának és a kiemelkedő élet
művek alakulásának logikája szerint. Az „egységes folyamat” nem azt akarja jelen
teni, hogy a korszak egyenletesen és zökkenők nélkül haladt valamely teleologikusan 
tételezett cél felé. A személyi kultusz esztendei és maga 1956 — a felszabadulással 
beköszöntő társadalmi kibontakozást erőszakosan megakasztotta, hibás útra terelte, 
robbanásszerűen kataklizmába sodorta. Ezzel együtt is a gazdasági alapokat, tár
sadalomszerkezeti változásokat tekintve a fejlődés iránya a szocializmus felé mutatott 
és a konszolidáció évei után az új társadalom egyre több és nagyobb eredményt tudott 
felmutatni. A folyamatszerűség tekintetbe vételekor azt sem mellékes fölidézni, 
hol állt — milyen mélypontra zuhant — ez az ország 1945 áprilisában. A háború 
anyagilag kifosztotta, gazdaságilag megbénította, erkölcsileg szétzilálta. Újjá kellett 
építeni nemcsak gazdaságát, de tudatát, erkölcsét is; a földosztás, stabilizáció, álla
mosítás ezt a föladatot épp csak elkezdhette, e láncszemekhez — az ötvenes és hat
vanas években — újabbak kulcsolódnak.

Negyedszázad elmúltával is elég közel vagyunk ahhoz, hogy ezt a korszakot 
részleteiben is lássuk, a kisebb időegységek, periódusok határait észleljük: a foly
tonosságon belül figyeljünk a szakadozottság törésvonalaira. Elegendő az évszámokat 
leírni — 1948, 1953, 1956, hatvanas évek eleje — máris szembeötlő lesz, hogy ezek az 
elsősorban politikai-társadalmi fordulatokat jelző dátumok egyszersmind az irodalmi 
folyamat dátumai is. Itt azonban rögtön megszorítással kell élnünk. Ezek az évszá
mok inkább az irodalmi életre és nem az írói életművekre, inkább az intézmények 
történetére, a kulturális politika alakulására és nem az egyes művekre vonatkoztat
hatók. A korszak mérlegelésekor számításba kell venni az intézményekben meg
testesülő irodalmi élet fordulópontjait, nyomon lehet követni, miként hatott az író
pályákra, milyen lehetőségeket nyitott az alkotás előtt, mire ösztönzött és mitől 
óvott, milyen eszményrendszert sugallt és adminisztratív eszközeivel milyen károkat 
okozott. Az írói életutakat mégsem innen nézve lehet megítélni, — az igazi, korával 
őszinte, benső összefonódottságban élő alkotó mindig őrzi a maga viszonylagos
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függetlenségét, önnön műve logikáját követi, az időt nem napi aktualitásban, hanem 
tágabb összefüggéseiben éli. A személyi kultusz esztendeiben szomorú következmény- 
nyekkel járt az irodalom alárendelése az irodalompolitikának: többségében jóhisze
mű szándékot vitt tévútra, mert szerves növekedés helyett az azonnali világnézeti 
fordulatot erőltette, hogy azután megkövetelhesse a politika napi szolgálatát. A 
sematizmust sem lehet azonban az egész magyar irodalom hibájául-bűnéül felróni; 
a kóros állapot nyomait az irányító intézmények munkájában, a kritikai számon
kérések módszerében, hangjában és egyes írók ma már olvashatatlan — jóhiszeműen 
lelkesedő vagy karrierista módon neofita művében leljük föl, — ekkor a fél magyar 
irodalom nem volt jelen az irodalomban.

A folyamaton belül két dátumot, 1945-öt, 1948-at és — evvel együtt egy korszeletet
— mégis érdemes alaposabban szemügyre venni. Ezt követően vázolhatjuk az ötvenes 
és hatvanas éveket, azért így, nagyobb egységben, mert csupán a megtett út ritmusát 
szeretnénk érzékeltetni: a kezdeti lendület időszakát; a visszaesés és a válság éveit, 
majd a kibontakozás legújabb periódusát.

Az 1945-ös, szocializmushoz utat nyitó fordulat jellegéről máig nem alakult ki 
még csak megközelítően egységes vélemény sem. Sem a történészek, sem az irodalom- 
történészek nem tettek pontot az eszmecserék végére. Az itt következő néhány 
mondatnak sem lehet egyéb célja, minthogy egy lehetséges megközelítési módot 
javasoljon. Sokáig csak azt hangsúlyoztuk, hogy 1945 milyen éles, elválasztó tör
ténelmi dátum, amiből egyenesen következett, hogy az alapvető új vonások egyoldalú 
kiemelése mellett alig érintettük azokat a — politikai, társadalmi, irodalmi — erőket, 
vonalakat, amelyek 1945 előttről átvezettek a felszabadulás utánra. A 45 előtti 
elavult szerkezetű Magyarország soha eléggé nem méltatható eltemetésével együtt 
elfelejtődött sok eredmény, cselekedet, erőfeszítés — politikai, kulturális, irodalmi
— amely nem hallgatást, türelmetlen kritikát, hanem reálisan mérlegelő megbe
csülést érdemelt volna. Elfelejtődött oly annyira, hogy Révai már nem sokkal 1945 
után azt írhatta, hogy a szabadság ingyen, ajándékul hullt az ölünkbe. Ténykér
dés, hogy Magyarországon a fasizmussal való szembeszegülés nem válhatott katonai 
erővé, sem támadó tömegmozgalommá nem szélesedett; elenyésző kis töredék raga
dott fegyvert az ország függetlenségéért. De a „kilencmillió magyar fasiszta” egykori 
emlegetése nem csupán adatbeli tévedésnek számítható, hanem egy erőszakos poli
tikai vezetés ideológiai „megalapozásának”, durva történelemhamisításnak.

Ezt a nem irodalmi tárgykört azért kellett hacsak ily futólagosán is érinteni, 
mert ismerjük irodalmi vonatkozását. Ha a történelmi kérdés helyesen úgy hangzik : 
mi terhelte ezt a népet és mi urait, vezetőit, átlépve 1945 kapuján, — akkor az iro
dalmi is hasonlóképpen : milyen eszmei terhekkel és milyen demokratikus, humanista, 
szocialista hagyományok birtokában vehetett részt az irodalom az újjászülető ország 
életében? A válasz erre sokáig úgy hangzott, hogy az irodalmat „készületlenül” érte 
a fordulat, mert a jobboldali, harmadikutas, nacionalista eszmék mélyen beléivódtak 
szervezetébe és gátolták haladó erőinek a demokratikus, humanista szemléletből 
szocialistába való átnövését. Ez a felfogás — ma már jól látható — az 1948 —49-es 
fordulat politikájából visszatekintve ítéli az irodalmat „készületlennek” . Abból ki
indulva, hogy a magyar irodalom oly mértékben felelt volna meg a kor követel
ményeinek, amilyen mértékben elsajátítja a m arxista-leninista világnézetet. Vagyis 
egy világnézeti követelményhez kellett volna'az egész irodalomnak szorosan — szinte
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csak hónapok alatt -* igazodnia, önmagát átformálnia és a mesterségesen felgyor
sított ütemű társadalmi fejlődést — a Rákosi féle vezetés igényeinek megfelelően
— egységes elvek szerint egyetértő lelkesedéssel ábrázolni.

Ezt a kivihetetlen, csak ideig-óráig fönntartható követelést nemcsak az ún. „prole
tárhegemónia” hírhedt elve állította az irodalom elé, hanem Révai irodalompolitikája 
is, amely azzal volt liberálisabb, hogy néhány nagy tekintélyű író munkáját „útitárs” 
címen tűrte el vagy becsülte meg. Fölösleges elhallgatni, hogy Révaiban személy 
szerint megvolt a hagyományok és az értékek tisztelete, de neki is alkalmazkodnia 
kellett az általános politikai irányvonalhoz. (Az 1951-es pártkongresszuson mondotta: 
„a kultúrforradalom feladatai nem öncélú feladatok, hanem alá vannak rendelve 
gazdasági és politikai főfeladatainknak” .)

A „készületlenség” elméletével az irodalom valóságos folyamata állítható szembe; 
cáfolatot innen meríthetünk. A felszabadulás dátuma nem oly éles határvonal, 
nem hangsúlyozhatjuk csak a különbségeket, az 1945 előttről a felszabadulás utánra 
átvezető szálakra, a haladó, demokratikus és szocialista szemlélet folytonosságára is 
tekintettel kell lennünk. Jobban mint eddig. Igaz, a magyar irodalom nagy vérvesz
teséggel lépett át az új korszakba, az elpusztult írók helyén fájdalmas üresség maradt. 
Mégsem tagadható, hogy az egész irodalom — ha nagyon különböző nézőpontokból 
is — elítélte a Horthy rendszert és a fasizmust a barbárság szellemét és a társadalmi 
kasztrendszer erkölcsét; egységesen üdvözölte azt a demokratikus megújulást, amely 
már a kezdetén is tartalmazott szocialista vívmányokat és zömében vállalta a tágan 
értelmezett társadalmi szolgálatot, akár az önkifejezés legszabadabban fölfogott 
kereteiben is. Ezt pedig önön hagyományaira támaszkodva tehette. Csak így érthető 
a felszabadulást követő esztendők irodalma : sokszínűsége, szellemi erőinek pezsgése, 
derülátó hangulata és — ami a legfontosabb — a művek önmagukért beszélő bi
zonysága. Az az energia szabadult föl ekkor, amely a megelőző huszonöt év során 
gyűlt föl a demokratikus, humanista szellemiségű műhelyekben, a jórészt némaságra 
ítélt szocialista törekvésekben, — a külső és belső cenzúra megszűntével az iroda
lom, a maga szerény eszközeivel, ezért vehette ki részét abból a fordulatból, amely
hez az országot külső erő segítette hozzá. A felszabadulás útáni esztendők irodalmát 
zömében demokratikus-humanista tartalmúnak minősíthetjük, de ehhez hozzá kell 
tenni, hogy az ország életének epochális változását helyeslő demokratizmus nem 
távolodni, hanem közeledni akart a szocialista eszmékhez. Elegendő talán idézni, 
milyen elméket pezsdítő érdeklődés fogadta Lukács György és Révai József írásait, 
nemcsak az avantgarde fiatalság, de az irodalom köreiben is. S emlékeztetni, mennyi
— ma is haszonnal forgatható — tanulmány, esszé, vitairat jelent meg a Válaszban, 
Magyarokban, Fórumban, Újholdban. Az íróasztal valóban „billegett” egy ideig
— ahogy Illyés Gyula írta — az események, élmények zúdulása közepette nem lehe
tett azonnal nagy művek egész sorát remélni az íróktól. De ma már szinte érthetetlen, 
miért beszéltek néhányan „hallgató irodalom”-ról. Szembetűnő ugyanis, milyen 
őszinte hajlandóság mutatkozott irodalmi és nem irodalmi kérdések tisztázására. 
A kedv azon is mérhető, hány gyakorlati javaslat elhangzott: Németh László a for
dulatot követő első írásában a tanügy rendezését sürgette, Illyés Gyula a parasztság 
művelődése ügyében fogalmazott kiáltványt, Cs. Szabó László új olcsó könyvtár 
tervezetét állította össze. S a példákat még tovább sorolhatnánk.

1945-ben az irodalom nemcsak újat kezdett, hanem folytatott is, bizonyíték rá az
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1945 és 1948 közötti néhány esztendő, — ezért tanulságos ennél a periódusnál 
röviden megállni.

Előjáték?

E négyesztendős korszelet eredményeit ugyanis nemcsak azért érdemes fölidézni, 
mert a negyedszázados korszak történeti fölmérését az időrendi logika szerint innen 
kell elidítani. Hanem főleg azért, hogy valódi arányaiban lássuk ezt az időszakot, 
vagyis végre értékei szerint becsüljük a koalíciós esztendők irodalmát. Nem elég 
elvetni Révai Józsefnek és Horváth Mártonnak az 1945 — 1948 közötti évek irodal
mából formált türelmetlen és igazságtalan véleményét. (Révai mondta 1951-ben: 
„Néhány évvel ezelőtt, még 1948 körül művészeti életünk tele volt mindenféle bur- 
zsoá szeméttel”). Emlékeztetni kell ez időszak értékeire, vívmányaira; ezt kívánja 
tőlünk a folyamatrajz józan ábrázolása.

1945 után az irodalom bíztató lendülettel, tennivágyással válaszolt a történelmi 
fordulatra. Tág szellemi horizont, különféle törekvések, stílusok termékeny együtt
élése, pezsdítő eszmecsere, sokszínű folyóirat-irodalom és kiemelkedő értékű művek 
megjelenése — ennek az időszaknak ez az igazi jellemzője. Az idő a huszas —har
mincas évek eredményeinek szabad kibontakozását, összefoglalását ígérte és az 
idősebb nemzedékkel együtt szabad pályát nyitott a fiatal generációi előtt. Ami 
a legszembeötlőbb: az új normákhoz igazodó feladatvállalás és valóságábrázoló 
igény különféle stílustörekvésekkel egyidejűén lépett föl, mindenekelőtt a költészet
ben, a szépprózában, és — kevesebb eredménnyel — a drámában. Sok jel mutatott 
arra, hogy — párhuzamosan a társadalmi változásokkal — az irodalom is össz
hangot teremthet nemzeti, társadalmi és emberi érdekek között; a világtörténelmi 
változás kioldja a magyar irodalmat is sok évtizedes gátoltságaiból, kényszereiből. 
Sokféle tehertől, gátlástól, kényszerítő körülménytől megszabadulva, olyan feladatok 
valóraváltásának is nekiláthat, amelyeket már régebben észlelt, de sürgető egyéb 
tennivalók miatt, kénytelen volt elodázásukba beletörődni. Most jó alkalom kínál
kozott, hogy a szándékok egészséges irányban kibontakozzanak és az adottságokat 
művekre váltsák.

Nem remekműveket termő aranykor ez az időszak; nem ezt akarjuk bizonyítani. 
Pártpolitikai frontok szaggatták föl az irodalom életét; a vitákba, bírálatokba gyakran 
vegyült türelmetlenség, fölényeskedő hang; csoportok, szerkesztőségek elavult 
irányzatok fölélesztésével is próbálkoztak. Sokféle, társadalomból jövő ingerültség 
zavarta meg az irodalom működését. De nagy érték át- és elrendeződés zajlott le, 
az igazi erővonalak mentén. Ennek egyik jeleként a legártalmasabb szellemű rutin
irodalom, a finoman fogalmazott általánosság és jellegtelenség, a kabaréfilozófia 
és a vidékies légkörű konzervativizmus visszaszorult egy-két napilap hasábjaira, a 
szórakoztató iparba, vagy elhallgatott. Nem csak a rendszabályoknak tulajdonít
hatóan. A társadalmi fordulat merőben új helyzetet teremtett; erkölcsi kívánalom
ként megkövetelte, hogy az irodalom is vegye ki részét a teljes szellemi és anyagi 
felszabadulásért folyó küzdelemből.

A kor képéhez tartozik, hogy viták három kérdésre összpontosították a figyelmet. 
Tisztázni próbálták a társadalom és irodalom viszonyát, az író felelősségét, az áb
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rázolás egyéni és közösségi érvényességi körét; röviden: a realizmus problémáját. 
Sürgették a nemzeti és emberi önismeret műveit, lépést tartva az európai aktualitással. 
Végül a különböző stílusok, formai megoldások létjogosultságáért emeltek szót, a 
realizmus mellett egyéb módszerek egyenrangú hitelességét szögezve le. Irodalmi 
népfrontpolitika körvonalai bontakoztak ezekben az esztendó'kben ; szövetség nem
csak a stílus, hanem az eszmei irányok között is, azon az alapon, amelyet Lukács 
György mondata így fejezett ki: „Az új demokrácia feltétlen igenlése, bármilyen 
formában történjék is, bármilyen kritikával legyen is az egyes jelenségeket illetően 
összekapcsolva: ez a szubjektív alapja a magyar irodalom elérendő egységének.”

A lírában ez a négy esztendő ritka gazdagságot hozott. A költők otthonra találtak 
s ezt az új tárgykört nemcsak a derűs színekből olvashatjuk ki; abból is, hogy meg
változott, vagy újjáalakulóban volt a költői magatartás: a világgal azonosulás új 
tartalmakat szabadított fel és új vershang meghonosodását készítette elő. A felsza
badulással együtt költői-írói önfelszabadulás is lezajlott — kisebb forradalom ideje 
ez a magyar líra történetében. A legkülönbözőbb irányzatokhoz tartozó öt nem
zedék élt és dolgozott egymás mellett — Füst Milántól Juhász Ferencig — gyakorta 
föllángoló viták tüzében, mégis a más és más feladatvállalás szerint elhelyeződve, az 
irodalom egészségesen működő szervezetében találva helyet, hivatást és megbecsülést. 
Ez a költészet joggal ébresztett magas igényeket a továbbfejlődést, gazdagodást 
illetően: adva voltak hozzá mind a korábban kiérlelt eredmények és a megújuló új 
lehetőségek. Együtt élt ebben a költészetben a hétköznapok világa — derűje, munká
dnak ritmusa, bizakodó jövő-szemlélete — a nemzeti önismeret felelősségtudatával 

s az emberi sors végső kérdéseit kutató bölcseleti elmélyüléssel. Nem ellentétképpen, 
hanem egyik a másikát kiegészítő módon. Kassák Lajos, és Fodor József, Szabó 
Lőrinc és Illyés Gyula, Sinka István és Jankovich Ferenc, Vas István és Weöres 
Sándor, Jékely Zoltán és Rónay György, Nemes Nagy Ágnes és Pilinszky János, 
Somlyó György és Rákos Sándor — egy sokszólamú kórus tagjaként vett részt a 
költészet újjáéledésében. S magabiztos természetességgel szólaltak meg körükben 
a fiatalok: Juhász Ferenc és Nagy László, Kormos István és Fodor András.

A mai visszatekintés a széppróza világában is azt látja ekkor jellegadó eseménynek, 
hogy a regény, novella, vallomás és tárgyias dokumentum a szemléletmódok, stílus
változatok gazdagon árnyalt alakzataiban jelent meg. A nyilvánosságtól elzárt vagy 
emigrációban született alkotások ekkor kerültek be az irodalom eleven áramába — 
így mindenekelőtt Déry Tibor Befejezetlen mondata, Illés Béla Kárpáti rapszódiája. 
Németh László befejezte legjobb regényét, az Iszonyt és megírta az Égető Esztert, 
Illyés Gyula a Hunok Párisban-t és a Franciaországi változatokat. Ekkor jelenthetett 
meg Szabó Pál Nagy temetője és Sándor Kálmán A legsoványabb tehén esztendeje 
című kor-dokumentuma, s könyvalakban Tersánszky A félbolond c. regénye. 
Nagy Lajos Pincenaplója és Darvas József Város az ingoványon című írása — a 
lírával egyidejűén — a kikerülhetetlen nemzeti önvizsgálatra figyelmeztetett. S ugyan
erre nemcsak Kassák Kis könyv haldoklásunk emlékére című naplója, hanem Az 
út vége című ekkor íródott és 1963-ban megjelent regénye. S a lírához hasonlóan a 
próza is a nemzedéki és szemléleti sokrétűség jegyében mutatkozik meg. A „harma
dik nemzedék” — Kolozsvári Grandpierre Emil, Rónay György, Örkény István, Cs. 
Szabó László, Szentkuthy Miklós, Ottlik Géza, — regény, novella és esszé kísérlete 
előtt széles út nyílott; az utánuk indulók — Karinthy Ferenc, Sarkadi Imre — tájé
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kozódása és kalandozása a szürrealizmustól a realizmusig ugyanígy szabad teret 
kapott, biztosítva a hajlamok szerinti választás esélyét és kockázatát.

A drámaírást is lendületbe hozta a történelmi forduló. A múlttal leszámolás morális 
tartalm ú összeütközéstípusai (Németh László: Széchenyi, Déry Tibor: Tükör,Illés 
Endre: Hazugok), vagy az osztályküzdelmekből eredő konfliktusok (Háy Gyula: 
Romok) színpadra] állítása ugyanazt az írói felelősséget próbálta az üzleties szellemű 
színházi világban meghonosítani, amely az egész irodalmat etikai komolysággal 
töltötte el. Áttörésnek számítható ezeknek a drámáknak a fölbukkanása, még akkor 
is, ha a színházi életben igazi fordulatot csak az államosítás idézhetett elő.

Előjáték ez a négy esztendő, amelyet joggal állított félre az 1949-cel kezdődő 
korszak irodalompolitikája, valamely koalíciós összevisszaságnak minősítve? 
Előjáték, — egy új lehetőségek gazdag birtokába jutó irodalom beköszöntő ideje. 
Kezdet, amelyet lehetett és kellett volna folytatni, épp őszinte, korral együtthaladni 
akaró szándékai; a szocialista eszmékhez és az új valósághoz fűző, bensőleg meg- 
küzdött vonzalmai miatt. Megvolt hozzá a kísérletező alkotókedv, szemléleti nyi
tottság, a sokféle ábrázolási m ód s a történelmi napfényre jutás ösztönző közege — 
a lehetőségek szabad pályái. Ezek zárultak le, sorvadtak el az 1949-es fordulattal s 
vált azután néhány esztendő tartam ára egyetlen módszer kötelező normává.

Ötvenes évek

1949-ben a társadaloméval együtt az irodalomban is gyors fordulat zajlott le. Tagad 
hatatlan, hogy a felszabadulás utáni esztendők telítve voltak a korábrázoló, nemzet 
és népi felelősségű realizmus igényével. S ezt a kívánalmat nemcsak Lukács György 
és Révai József fogalmazta meg, mintegy kívülről, hanem ugyanúgy gondolkodott az 
írók igen tekintélyes része is. A  korváltás élménye, a nemzeti történelem 1944-es 
mélypontja, a háború befejezése, a demokrácia 1945-ös zászlóbontása, a nagy törté
nelmi per jóvátétele, a földosztás, az egykori néma százezrek cselekvő részvétele az 
önigazgatás intézményeiben — mind a realizmus maradandó érvényű megörökíté
sére várt. Az irodalom nem előkelő szemtanú, hanem korának cselekvő részt
vevője kívánt lenni, ezért is visszhangzott oly érzékenyen Halász Gábornak a negy
venes évek elején elhangzó intelmeire és Lukács Györgynek a klasszikus realizmus 
példáit idéző irodalomfelfogására.

A politikait megismétlő irodalmi fordulat nem ezt az őszinte hevületből fakadó 
korábrázolást részesítette előnyben — még ha méltatta is, inkább megtűrte — hanem 
azt a szocialista realizmust, amely a dogmatikus koncepció értelmezésében elvesztette 
mind elméleti vonzerejét, m ind művészi igazságát. Adminisztratív intézkedések 
torlaszolták el különféle törekvések útját, az őszinte önismeret igényét, egyedül az el- 
szürkített élmény- és agitációs költészet, a hagyományos modorú és ideológiai sé
m ákhoz igazodó közvetlen életábrázolás, s a kiélezett osztályösszeütközéseket szín- 
revivő politikus-tematikus színdarab képviseltè a „szocialista realizmust” .

Az idézőjel azért kívánkozik ide, mert természetesen a kulturális irányítás sem 
kívánt rossz, sematikus irodalmat. A dogmatikus kívánalom-rendszer, minden 
viszonylagos jó szándék ellenére, mégis zömében rossz irodalmat eredményezett, a 
szocialista realizmus kívánatos mintája elméleti vágyképekben és csak néhány, a
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szabályrendszerrel valami módon szembeszegülő' alkotásban valósulhatott meg. Illyés 
Gyula töretlenül képviselte ez időben is a gondolati tágasságot és tárgyias színezetű 
nemzeti költészetet ; Zelk Zoltán és Benjámin László vállalva a politikai pártosság köl
tői szolgálatát, egy lelkesült korhangulatot örökítettek meg, dokumentumként átha
gyományozva az utókorra a szépet a túlzásokkal együtt. A két' irányból összeszer
veződő derékhad költőinek (Devecseri Gábor, Kónya Lajos, Kuczka Péter, Rákos 
Sándor, Somlyó György, Tamási Lajos) ugyanezt a próbatételt kellett kiállniok: 
eszmény és valóság összeütközéséből származó ellentmondásokat költőileg elfedni, 
majd robbanásszerű válságban átélni. A derékhadnak a műfordítás, esszé, vagy az 
elvonatkoztatott témakör kínálta az egyik — inkább csak átmeneti — kiutat hely
zetük dilemmáiból. Az igazi költői átváltáshoz később, a hatvanas években jutottak 
el. Mellettük leginkább az otthoni élményvilágukat hűen megőrző és átmentő fiatalok 
— Juhász Ferenc, Nagy László, Simon István, Fodor András — tudtak összhangot 
teremteni korigény és művészi becsvágy között; igaz, csak azon az áron, hogy szo
rosan kötődtek a realista élménykifejező líra hagyományaihoz.

Nem kevésbé volt nehéz a prózaírók helyzete sem. Az idősebb nemzedék alkotói, 
nagy élettapasztalat birtokában és életmű fedezetével maguk mögött, maradandó 
érvénnyel váltották művekre a korábrázolás életből jövő parancsát. Déry Tibor 
Felelete, Veres Péter Próbatétele, Szabó Pál Isten malmai, Tamási Áron Bölcső és 
bagoly, Rideg Sándor Sámson című regénye az új irodalmi korszak kivételszámba 
menő alkotása. Azért is, mert tervük javarészt az előző korszakban fogamzott 
meg; őszinte pátosszal és realista módszerrel a történelemben végre diadalmaskodó 
népi erők útját örökítették meg. De némelyik mű a gyors váltás jegyeit is magán 
hordta. A Felelet már annak az alkotói küzdelemnek a nyomait is magán viseli, mely a 
szolgálat feltétlenségének és a szuverenitás megőrzésének feszültségéből fakadt. 
Többé-kevésbé ugyanez mondható el Kolozsvári Grandpierre Emil Mérlegen című 
regényéről. A fiatalabb generációk több gonddal küzködtek. Óriási felelősség nehe
zedett rájuk, hiszen az irodalom ügyei ekkor a legfontosabb politikai kérdésekkel 
egy sorban kaptak helyet; őszinte segíteni akarás hevítette őket; az írott szót társadal
mi cselekedetnek szánták, vagy éppen fölrázó, nevelő hatású agitációnak. Másfelől 
viszont a dogmatikus irodalomeszmény kötötte meg a kezüket, s kialakította bennük 
az öncenzúrának egy válfaját, s ezt a korra jellemző önáltatással az önkritika erényé
vé stilizálták át. Ebben a kettősslében ritkán született hiteles regény, jórészt egyetlen 
kiútat az élményekhez és az irodalmi hagyományokhoz való ragaszkodás kínált 
(Sarkadi Imre: Gál János útja). A korra nemcsak az ideológiai klisékben gondolko
dás nyomta rá a bélyegét, hanem az eltorzított regényeszmény is. Lukács György 
esztétikája meggyőzően érvelt az extenzív helyett az intenzív ábrázolás igazsága mel
lett, a gyakorlatban mégis az extenzív szemléletű regény vált uralkodóvá. Az ideált 
a társadalom széleskörűen részletezett, időben és térben beosztott rajza, a mozgalmas 
cselekmény és a sok szereplő testesítette meg. A nagyregény, mely a múlt leleplező 
kritikája felől több köteten át halad a jelen felé. Az ötvenes évek elején több ciklus 
született ennek az eszménynek jegyében, s akár félbemaradt, akár eljutott a befeje
zésig; sikerült vagy kevéssé sikerült, egy lehetséges regényforma — a kor áttekintésre 
vállalkozó nagyregény-kereteit növesztette meg kórosan. A részletekkel agyonterhelt 
folyamban alig lélegzett — vagy el is halt — a regény ősi éltetője, az elbeszélés világ
teremtő képessége.
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Az önéletrajzban vagy önéletrajzi regényben még épp ekkor támadt fel. Nem 
paradoxon ez a jelenség, a körülmények szorítását jelzi, hogy önéletrajz, több kötet
ben is — Nagy Lajos, Bernáth Aurél, Szabó Pál, könyveiben — a megélt élet él
ményeiből merítve, versenyre kelhetett a gigantikus vállalkozásokkal. A gyors át
váltást legjobban a dráma sínylette meg, a fordulatot követően mélypontra zuhant, a 
legkomolyabb szándékot is komikussá torzította a kirívó tételesség, az otromba 
agitáció vagy a szocialistának kinevezett álharcosság és álkedélyesség. Illyés Gyula 
két első drámája, Urbán Ernő Tűzkeresztsége teremtett új mércét, — a műfaj 
igazi megújulása elhúzódott az ötvenes évek végére.

Az ötvenes évek elejének sematikus-dogmatikus közszellemét nem az említett 
művekből, hanem az irodalom átlagterméséből, központosított vitáinak korszakos 
tévedéseiből, a kritika alacsony színvonalából, a szegényes kiadói tervekből, a szürke 
folyóiratokból olvashatjuk ki. Az átlagirodalom realizmusa oly módon akart valóság
ábrázoló lenni, hogy egyeztette az adottat a kívánatossal, a mesterségesen fölfokozott 
osztályharcok szellemében s az irodalmi élet intézményrendszerének számonkérései 
épp a kívánatos, a majdan elérhető arányát keveselték, az adott világ reális rajzát 
pedig sokallották és naturalistának bélyegezték. Az irodalomnak a gyorsított ütemű 
előrehaladást kellett — kellett volna — szolgálnia, a csak tervekben létezőt és ki
vételest valóságosnak és szélesen elterjedtnek mutatnia. A sematizmus végül a való
ság ellenállásán bukott el; a személyi kultusz igazi mivoltának lelepleződésével 
együtt porrá omlottak a dogmatikus szabályok is.

Ezek az évek megzavarták az egészséges, szerves fejlődést, a folytonosságot a 
szocialista realistának deklarált irodalommal szemben az egyéni karakterű művek 
tartották fönn. Hosszú időbe telt, míg az irodalom — válságokon, vitákon áthaladva, 
neofita marxistákból lett neofita ellenzékiek hangoskodásaitól is zavarva — ismét 
saját feladatára talált. El kellett oszlatni a gyors fejlődés önáltató illúzióit, s meg
rajzolni a valóságos élet valóságos — gyakran sötét, távlattalan — tényeit. Az ön
bíráló és „jelzés” irodalom, a „válság költészet” — ma már szinte történelmien 
ható megfogalmazások — épp csak az első lépéseket jelentette. A mélyebben fekvő 
rétegeket a Kézfogások című kötet, Vas István egyensúlyt tartó, költői szépségre 
hivatkozó „ómódi modernsége”, Zelk és Benjámin versei, Juhász Ferenc és Nagy 
László elkomoruló lírai világa, Csanádi Imre visszafojtott szava, Simon István meg 
nem rendülő magabiztossága, az induló Csoóri Sándor szilaj odamondogatása fedte 
föl. A prózában Déry Tibor, Szabó Pál, Tamási Áron, Veres Péter, Örkény István, 
Karinthy Ferenc, Urbán Ernő, Sarkadi Imre, Cseres Tibor, Vidor Miklós, Palotai 
Boris, Bárány Tamás írásai próbálták az irodalmat és az olvasót társadalom és az 
erkölcs valóságos helyzetével szembesíteni. A változás fejeződött ki a második nem
zedék prózaíróinak jelentkezésében. Az Emberavatás antológia írói (Csurka István, 
Galgóczi Erzsébet, Kamondy Tóth László, Moldova György, Sánta Ferenc, Szabó 
István) hatalmas előnnyel: a sematizmustól érintetlenül indultak. Frissítő levegőt 
hoztak, otthoni élményeikről meséltek fölszabadultan ; a politikai sémákat messze 
elkerülték, így találtak rá az igazi témákra. Eszményük a társadalmi, népi érdek 
megszólaltatása, de ezt magától értetődő természetességgel, nem hamisan értelmezett 
ideológiai eltökéltségből vállalták. Fölfedezéseiket is — falusi és városi tárgyakba 
öltöztetve — ugyanezen a hangon mondták el. Szavuknak ez adott valóságfedezetet, 
írásaik hitelessége kezdettől vitathatatlan módon nyilatkozott meg. Erre a generáció-
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га az is jellemző, hogy nem ragadtak meg — az egyetlen Szabó Istvn kivételével 
— indulásuk elismeréssel fogadott téma- és stílusvilágában. Volt képességük a 
továbbjutásra, önön szemléletmódjuk gazdagítására -s a novella után új műfajok 
birtokbavételére.

A tisztulást nagyon érzékelhető módon jelezte, hogy az ötvenes évek közepén 
a hallgató és elhallgattatott írók sorra megjelentek, gyűjteményes vagy új műveikkel 
(Kassák, Füst Milán, Lengyel József, Szabó Lőrinc, Fodor József, Németh László, 
Kodolányi János, Tamási Áron, Weöres Sándor, Jankovich Ferenc), csaknem egy 
időben a „harmadik nemzedék” és az Újhold is újból nyilvánossághoz jutott. Ezzel 
belsőleg egy csapásra újjászerveződött az irodalom élete, s a hasztalanul erőltetett 
egységfront helyett, az irodalom élő szervezete kezdett működni.

Hatvanas évek

Az ötvenes évek végétől, a hatvanas évek folyamán a válságokon, meghasonláson 
átesett nemzedékek és csoportok új közegben, szélesebb mezőnyben, előnyösebb 
szellemi feltételek és egyre táguló kiadáspolitikai viszonyok között folytathatták 
munkájukat, együttesen az újra megszólalókkal. Az új helyzetben, reális értékrend 
alapjai teremtődtek meg, körvonalai már az évtized elején mutatkozni kezdtek, az 
évtized végére, az egészséges kiválasztódás törvényei szerint, főbb vonalai el is ren
deződtek.

Az évtized jellegmeghatározója az irodalom világképének, az írói szereptudatnak a 
megváltozása; új stílusalakzatok meghonosodása, mindhárom műfajban nagyobb 
készség a világirodalmi ösztönzések befogadására — és nem utolsó sorban, hanem 
épp az elmondottakból is következően: a szocialista elkötelezettség újszerű tartal
mának kiküzdése. Erre az évtizedre is két nemzedék föltűnése esik. Az egyik a Tűz- 
tánc és az ugyanakkor érkező prózaírók csoportja (Váci Mihály, Garai Gábor, 
Ladányi Mihály, Mezei András — Galambos Lajos, Szakonyi Károly, Gáli István, 
Bartha Bulcsu, Kertész Ákos) már beérkezett az irodalomba, megtalálta helyét és 
hivatását; szerepe egyre növekszik. A másik nemzedék a jobbára első, második 
kötetnél tartó fiatalokat és a legújabb antológiák szerzőit tömöríti. Ez a nemzedéki 
csoport hivatását nagyon határozottan és igen széles szemléleti skálán elhelyezkedve 
képviseli; az irodalomban viszont kevéssé találta meg a helyét. S napjaink egyik 
megkerülhetetlen kérdése: mit válaszol az irodalom a „nemzedéki robbanásra” ?

Az ugyanis máris észlelhető, hogy izgalom nemcsak azért vibrál körülöttük, mert 
generációs jogaikat egyre hangosabban követelik. Nagy várakozással tekintenek rájuk, 
mert elsőül képviselik azt a nemzedéket, amely élményeit, eszméit, ízlését teljes egé
szében az elmúlt negyedszázadtól kapta. Érintetlenek a közelmúlttól, viszont telítettek 
mindazzal, ami jelenvaló itthon és a nagyvilágban. Minden nemzedékre „nagy fel
adat” vár, mert valamiképpen meg kell haladnia az előtte járókat. A mai fiatalok 
nagy feladatának az a különlegessége, hogy világuk jóval nyitottabb, tártabb mint 
az idősebbeké lehetett. A hagyományokat a Bartók modell értelmezése ragyogtatta 
előttünk, a világirodalomból szinte iskolai olvasmányaikkal együtt ismerhették meg 
a szovjet új hullámot, a beat íróit, Eliot verseit, Wittgenstein filozófiáját. S a magyar 
irodalomban is olyankor néztek széjjel, amikor még Tersánszky, Kassák, Tamási 
Áron, Veres Péter élt és Dérytől, Weöres Sándortól, Nagy Lászlótól Ladányi Mihályig
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a vonzások és választások széles mezeje nyílt eló'ttünk. Ezért mondhatjuk, hogy szűk 
publikációs lehetó'ségeikkel fordított arányban áll a feleló'sségük : mert a konszoli
dáció nyugalmasságát ugyan feszélyezó'nek érzik, a rájuk váró feladatok igen nagyok.

Az évtized nemzedéki anomáliája annak a csoportnak föllépése, amely tanulmány- 
és esszéíróként már évtizeddel eló'bb bemutatkozott, prózaíróként viszont csak most 
lépett színre (Konrád György, Kardos G. György, Sükösd Mihály, Gyurkó László, 
Vitányi Iván). Míg a nagyszámú, éveik szerint fiatalok nemzedéke a próza arculatán 
eddig még kevéssé változtatott, — náluk tizenöt-húsz évvel idó'sebbek máris észre- 
vehetó'en módosítottak rajta, a többi között épp a műveikben megnyilatkozó világ
nézeti következetességnek köszönhetó'en. A biológiai változásnál sokkal fontosabb, 
hogy az idős és középkorú nemzedékhez tartozók a hatvanas években találták meg 
igazi hangjukat vagy ekkor jutottak el problémalátó és művészi érzékenységükből 
következően a pályaösszegező teljesítményekhez. Ennek az új szakasznak a kezdetét 
már az ötvenes évek végén észlelni lehetett. Sarkadi ekkor írta meg legjobb műveit, 
s egyszerre adott új ösztönzéseket a regénynek és a drámának; Benjámin László 
lírája ez időben vált egy korhangulat kifejezőjévé; Ottlik Géza Iskola a határon 
című műve a hatvanas éveket megelőzően jelezte, hogy a magyar regény képes a meg
újulásra. Lengyel József, Prenn Ferenc másik irányba nyitott új utat.

A hatvanas évek a negyedszázad legjobb eredményeinek évtizede, — a fölszaba
dulást követő esztendők folytatója. Az idős írók nem a klasszikus nyugodtság babér
jain pihentek; fiatalosabb hevülettel dolgoztak akárhány évjárat szerinti fiatalnál. 
Kassák, Lengyel József, Illyés Gyula, Déry Tibor, Németh László, Veres Péter 
Vas István Weöres Sándor pályája úgy teljesedett ki ekkor, hogy a pályaösszegezés 
mindannyiuk művében — műfaji-esztétikai, gondolati, tematikus — gazdagodást 
hozott. Ha ezt az időt — némi óvatossággal ugyan — a magyar irodalom „európai 
évtizedének” nevezhetjük, azt főként az ő művük ismeretében tehetjük.

A derékhad is ekkor talált magára, s elfoglalta végre azt a helyet, amelyet az iro
dalompolitika jóval előbb számukra kijelölt. Ezt a helyfoglalást most a közelmúltat 
és jelent föltérképező művek biztosították. Kezdeményező, új szemléletű müvek. 
S a derékhaddal egy sorban — gyakran előttük járva — Juhász Ferenc, Nagy László, 
Csoóri Sándor, Sánta Ferenc nevével jelezhető írócsoport is ezekben az esztendőkben 
vált az irodalom helyzetét meghatározó tényezővé. Az is ennek az időszaknak az 
eseménye, hogy egészségesebben alakult a magyar irodalomnak a világban elfog
lalt helyzete. Ennek nemcsak az a mutatója, hogy a magyar írók személy szerint, 
az írótársadalom intézményesen vállalta a nemzetközi eszmecserék, kapcsolatterem
tések érdekében folyó munkát, a részvételt konferenciákon, kerekasztalmegbeszélé- 
seken, képviselve a külön színt, amelyet párosítani tudott a világgal együttgondol
kodás igényével. Legalább ilyen jelentőségű az is, hogy élő, termékeny kapcsolat 
létesült az itthoni és a környező államok magyar irodalma között. A kölcsönös 
ismerkedés az itthoni látókörét is gazdagította, hiszen a romániai, jugoszláviai, 
csehszlovákiai — s mint legújabban tapasztalhattuk — a kárpátukrajnai magyar 
irodalom már jó ideje eredeti külön világot képvisel.

A hatvanas évek irodalmát (társadalmi szerepét, eszmei-ideológiai és esztétikai 
törekvéseit, intézménykereteit) legáltalánosabb fokon az a tény határozza meg, 
hogy az évtized során meggyorsult a társadalmi változás üteme, olyannyira, hogy ez 
a ritmusváltás a köznapi tapasztalás szintjén is léptén-nyomon észlelhető. A váltó
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zások meggyorsulását a gazdaságtörténészek, szociológusok — nagy tény- és el
méleti anyagra támaszkodva — egybehangzóan leszögezik s ennek a társadalmi 
dinamikának a jelei mérhetó'k az irodalom belső módosulásain és evvel párhuzamosan, 
szociológiai hatásfokának váratlan hevességű differenciálódásán. A gyorsütemű 
változások hatása — hangsúlyozzuk — az irodalom egészére terjed ki s mindez — 
röviden — a szerep- és célkategóriák tartalmi elmozdulásában, a nemzedéki csoport 
újszerű feszültségében; az eszmei törekvések, stílusok, műfajok új minőségeiben 
érhető tetten. Metaforikusán, a költői megfogalmazás szintjén, ezt a társadalmi 
mozgást fejezi ki Illyés Gyula Mozgó világ című költeménye, a társadalmiakkal 
együtt fölfedve az írói magatartás lényeges proglémáit is.

A hatvanas évek elejére lezárult az ország társadalmi-politikai konszolidációja. 
A nyílt politikai — részben hatalmi — viták után a gazdasági problémák megoldására 
és kivitelezhetőségére tevődött át a hangsúly. Az új gazdasági mechanizmus nemcsak 
ökonómiai következményekkel járt együtt, — újszerű társadalmi, kulturális, etikai 
kérdéseket is felszínre vetett. Ugyanilyen hatásúnak tekinthetjük az urbanizációs 
folyamatot. A városiasodás nem terjed ki az ország minden tájára, egész vidékek 
rekedtek meg elmaradottabb szinten, az urbanizáció mégis módosító tényezője lett 
a társadalmi együttélésnek. A hazai változásokhoz társulnak a tudatformáló tényező
ként a világhelyzet érzékeltető-átélhető tényei. A világban is a gyors ipari — technikai 
— tudományos előretörés adatai a szembeszökőek, de nem kevésbé az egyes világ
részek szegénység-zónáinak visszamaradottságáról tanúskodó beszámolók. Mind
ehhez hozzájárul, hogy a világban állandósul a háborús fenyegetettség, a robbanás- 
veszély, — másfelől viszont a felszabadító harcoknak, forradalmi mozgalmaknak 
nyílnak új távlatai. A hazai és a világeseményeknek ez a — még továbbiakkal jócs
kán kiegészíthető — közege az irodalmi tudat alakítója és meghatározója s az iro
dalom láthatóan törekszik is arra, hogy ennek a világhelyzetnek valamilyen formá
ban fölvevője, közvetítője legyen.

Ezeket az éppen csak jelzett társadalmi tényeket teszik teljesebbé a kulturális 
folyamat jellemzői. Nemcsak világszerte, de nálunk is megnőtt a termeléssel szoros 
viszonyban álló tudományok szerepe, társadalmi értékessége. A kultúra szerkezetét 
a tömegkommunikációs eszközök rohamos terjedése formálta át. Az olvasók száma 
növekszik, a könyvkiadás grafikonja emelkedik, mégis épp az elmúlt esztendőkben 
váltak észlelhetővé a könyvkultúra fehér foltjai. Az írók számára elsősorban nem is 
az az aggasztó, hogy az irodalom elvesztette hajdani kultúrateremtő szerepét, mint 
inkább az, hogy áthidalhatatlannak tetsző szakadék kezdődött szórakoztató fél- 
művészet és komoly művészet (irodalom) között s míg az előbbi fogyasztóinak 
számát százezrekben számolhatjuk, az utóbbi értőit legfeljebb tízezrekre becsüljük.

Az irodalomnak ebben a helyzetben kell] működnie és hatást kifejteni. „Mozgó 
világban”, a merőben újszerű és a megszokott régi napról-napra feszültségekkel telí
tődő és összeütközéseket kirobbantó közegében. És viszonylag hátrányosabb feltéte
lek között, mert nagyhatású versenytársak partnereként, eleve kisebb hatást, vissz
hangot remélhet.

Egy irodalmat nemcsak helyzetének antinómiái felől jellemezhetünk. De alkalom- 
adtán sokat elárulhatnak a mélyebb folyamatról ; most sem nélkülözhettük számba
vételüket. Az irodalom az elmondottak — és jónéhány csak ezután vázolható ok — 
miatt az új feladatokra készülődés időszakába lépett. Az elmúlt évtizeddel lezárult az a
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periódus, amelyet a szocialista irodalom előtörténetének nevezhetünk és az erők 
egyesítésével, ösztönző légkörben elkezdődhet a szocialista irodalom valódi története. 
Az „időszakasz”, „periódus” fogalmát megint csak megszorításokkal használjuk. 
Ezzel a szóval ezúttal mindenekelőtt az irodalom belső változásának tányéré szeret
nénk figyelmeztetni. A változás állandó kísérőjelensége az irodalmi folymatnak, 
aktuálisan azonban mindig mást is jelent, valami többletet, esetleg csak másulást az 
előző állapothoz képest. A hatvanas évek ezt az aktuálisan „mást”, az irodalom téma
világának, szemléletmódjának, stílusának oly biztató kibontakozását hozta el, amely 
újabb, a felszabadulás utánra emlékeztető fordulat értékeivel telített, — avval a több
lettel, mely az eltelt idő történelmi és esztétikai tapasztalatából leszűrhető.

Az évtized korszak-váltásának jele az is, hogy átalakulóban van a hagyományos 
hazai írófogalom; sok tekintetben máris újrafogalmazódott. A magyar irodalom erős 
közéleti tudatossága, a történelmet nemcsak kísérő, de alakítani is kívánó természete ; 
a sokáig hiányzó demokratikus tömegmozgaiom ideológiáját helyettesítő felvilágo
sító munkája a politikus, a váteszíró fogalmát teremtette meg. Ez a szerepfelfogás sok 
módosulással ugyan, de még továbbél az idős írónemzedék művében. Többek szerint 
a nemzeti kohézió megteremtésében az irodalomra kivételes szerep hárul, mert az 
élet, a nemzet, az emberiség pártjára állva, a feladatvállalás erkölcsét taníthatja. 
Ez a tiszteletreméltó feladatvállaló moralitás a középnemzedék némely alkotójának 
a művét is erősen meghatározza és a közéletiség újszerű tartalmait teremti meg.

E felfogás szerint az irodalom — a költészet meggyőző erejével — a társadalmi, 
nemzeti tudat alakítója, a gondok fölszínre emelője, a távlatok fölidézője — részese 
tehát a társadalmi aktivitásnak, maga is közvetlen cselekedet. A mai korban is lehet
ségesnek véli, hogy az irodalom küldetést végezzen s a tömegtájékoztatási eszközök 
forradalm a idején is hatékonyan szóljon bele az emberek tudatának, ízlésének ala
kulásába. Nemcsak az irodalomról formál tehát bizakodó képet, az írott szó hatékony
ságában, moralitásában bizakodva, hanem a világról, a társadalom menetéről, 
a történelmi kibontakozás esélyéről is a végső dolgokat tekintve, derűlátóan nyilat
kozik. Ezért is szokták ezt az irodalmi szerepvállalást sommásan és igazságtalanul 
konzervatívnak minősíteni.

Az írótársadalom másik része azonban nem érzi a közélet harcosának, különösen 
nem érzi vezérének magát. Elképzelése inkább az, hogy az irodalomnak — a művé
szetnek — az alkotó személyiség önépítését kell szolgálnia. Hogy az irodalom egyféle 
„önmegvalósítást”, szellemi és morális emelkedést jelent. A személyiség védelmét 
és teljesebb megismerését — és ilyen közvetett módon az emberi közösség érdekét. 
Ez a szerepfelfogás az irodalom élményszerű és erkölcsi hatásában bízik, magának a 
költői szónak mint mágikus cselekvésnek — és nem a tartalom hordozta üzenetek
nek — tulajdonít fontosságot. A cél az egyéni lét értelmének, határainak kutatása; 
a bizonytlanságokban elvesző történelem helyett a végtelen vagy az egyéni mély
tudat kínál még biztos tájékozódási pontokat az ember számára. Egyszersmind 
azonban nem zárkózik el a közéletből, a társadalomból érkező igények elől sem. 
Úgy gondolja, hogy az önépítésnek, az emberi emelkedésnek morális kisugárzása van; 
a „belső körben” dolgozva, az egyéniséget szolgálva a „külső körben” — a társada
lomban — is érvényesítheti felismeréseit, etikáját, eszményeit.

E szerepfelfogás szerint az irodalom hatása nem társadalmi vagy politikai, hanem 
morális jellegű. Az író közvetítésekkel kapcsolódik a társadalmi közeghez, például
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úgy, hogy fejlődést igenlő gondolatait sokszor a kínzó magány, a halál, a metafizikai 
üresség témája szólaltatja meg. Nem egészen ennek a típusnak a példája Somlyó 
György, egyik verséből idézett sor azonban jól mutatja ennek a szerepvállalásnak az 
irányát: „s lesz-e az ember végre önmaga porondján egészen önmaga?”

Az írói szerepnek e kétféle felfogása nem áll merev ellentétben egymással. Kialakuló
ban van a kettő egészséges összefoglalása, — szolgálatnak és morális önalakításnak 
az az egysége, mely napjaink középeurópai irodalmaiban már egyáltalán nem számít 
különlegességnek. A lengyel, szerb, horvát, cseh irodalomban szintén hasonló folya
matot vehetünk észre. Az elkötelezettség eszményét már nem lehet — hatékony 
módon — a régi formában őrizni, az író-lét új kérdéseket, dilemmákat vet fel s mindez
zel a korra érzékeny alkotók igyekeznek is szembenézni. Déry Tibor, Illyés Gyula, 
Németh László, Weöres Sándor, Juhász Ferenc, Nagy László magatartása és műve 
példa is lehet arra, hogyan megy végbe az írói funkció átértelmezése, belső hittel, 
megszenvedett éthosszal.

Nyilvánvaló, hogy a politikai és erkölcsi elkötelezettség között nem alkothatunk 
eleve, valaminő föltétien ellentétet, s egyiket a másiktól nem értékkülönbség választja 
el. A határvonal nem politika és morál között, hanem elkötelezettség — amely 
lehet politikai és erkölcsi tartalmú — és a személyes érdekű önmegvalósító alkotás 
között húzódik. Ugyanúgy, ahogyan az újszerű irodalmi formák között is ez a 
választóvonal. A „szabálytalan” hosszú vers lehet politikai és erkölcsi elkötelezettség 
hordozója, a „kibernetikus” versszerű szóhalmaz — a legjobb akarattal — sem 
minősíthető annak. A modell-szerű regényépítkezés fölfedező értékű lehet, de ke
retet nyújthat az életidegen elvonatkoztatásoknak is.

A szerepvállalás az irodalom — és az írói lét — legáltalánosabb gondolatköréhez 
kapcsolódik ; az eszmei hovatartozás szerinti tagozódás ennél szűkebb meghatározott
ságot, semmiképpen sem az előbbi tükörképét, megismétlését jelenti.

Napjaink irodalmában a szocialista elkötelezettség többféle változatát ismerhetjük 
föl. A legidősebb nemzedék alkotói (Hidas Antal, Kahána Mózes, Tamás Aladár, 
Fodor József) jobbára önéletrajzot és memoárt írnak, a múltjukhoz térnek vissza, 
a szocializmus előtörténetében keresve eszményt és igazolást. Ezek a múltba vissza
pillantó vallomások nemcsak a rendíthetetlen hűség dokumentumai; nem egyszer 
azt is elárulják, hogy íróik nemcsak emlékeiket idézik, hanem félig-meddig a múltban 
is élnek. A memoárok egy része azonban érdekes társadalmi dokumentum (Kahána 
Mózses: íratlan könyvek könyve), fontos irodalmi adalékokat nyújtó korrajz. 
(Fodor József: Emlék és állomás.) A dokumentumokat, tényanyagot értelmező önélet
rajz változatlanul őrzi időszerűségét, kivált ha olyan szellemi, erkölcsi emelkedettség
gel szövődik össze mint Veres Péter Őszi változatokjában. Az idős és középkorú 
szocialista elkötelezettek másik csoportja az eszmei szolgálatot a társadalmi cselek
vésvággyal politikai pártossággal köti össze, a közvetlenül közéleti tartalmú irodalom 
az eszménye (Darvas József, Dobozy Imre, Mesterházi Lajos, Földeák János, Molnár 
Géza). Közülük néhányan sikerrel fejlesztették tovább saját eredményeiket. Darvas 
a Részeg esőt követő drámájában (A térképen nem található), Mesterházi Lajos 
regényeiben (Férfikor, Vakáció) megújulásra készen, képviselik a vitatkozó szellemű 
publicisztikai irodalmat, amelyben a politikai és morális problémák együttesen jelen
nek meg. Dobozy Imre új művei a nemzeti önismeret irodalmi anyagát bővítik a 
történelmileg meghatározott magatartásformák földerítésével. A csoport némelyik
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tagjára azonban a szellemi konzerválódás is jellemzó'. Életkor és eszmei rokonság 
ehhez a csoporthoz közelíti Benjámin Lászlót, aki az ötvenes évek közepén kiküzdött 
egyéni hangjával a szocialista költészet egyik időszerű mintáját teremtette meg. 
A harminc-negyvenévesek körében még nagyobb az eszmei differenciálódás. Ez a 
generáció, amelynek művén, azok változásain leginkább mérhetők az irodalmi for
dulatjelei. A politikai tartalmú szocialista szellemiség (Váci Mihály, Ladányi Mihály) 
mellett éppúgy megtaláljuk az áttételesebb, intellektuális jellegű közéletiséget (Garai 
Gábor), mint a hagyományok és a legújabb stílusfejlemények, sőt a tudományos ered
mények asszimilálásának igényét (Juhász Ferenc). E nemzedéknek a műve azt pél
dázza, hogy a szocialista szellemiség nem feltétlenül a témában rejlik, hiszen Nagy 
László és Juhász Ferenc legújabb művei nem tematikusán kapcsolódnak ehhez 
az áramlathoz, hanem világképük és bölcseleti hovatartozásuk tartalmai szerint. 
Hasonló mondható el arról a Sánta Ferencről, aki vitát folytat az elkötelezettséggel, 
művei azonban (Az áruló, Éjszaka) épp azt ábrázolják, hogy a forradalmi elkötelezett
ség nemcsak ténye az életnek, hanem motorja is a fejlődésnek.

A humanista szocialista elkötelezettség változatait szemlélhetjük Illyés Gyula, Déry 
Tibor, Vas István művében. Illyés szintézist tudott alkotni a magyar költői hagyo
mányokból és a modern világlíra fejleményeiből, megőrizve azt a stiláris tárgyiasságot 
és erkölcsi felelősségtudatot, amely régebben is lírája sajátossága volt. Prózáját is a 
szolgálatot vállaló felelősségérzet határozza meg, akár a regényformába öltöztetett 
bölcseleti vitairatára (Kháron ladikján) akár a Hajszálgyökerek, Világjárás című 
cikksorozatára gondolunk. Déry Tibort az egyéni gondjai foglalkoztatják, az 
egyén a történelemmel, a civilizációval, a technikai haladással szemben s ebből 
következően az emberiség problémái, erkölcsi lehetőségei. Regényei után önélet
rajzából is az derül ki, hogy sok aggodalommal figyeli az életet, — a modern 
ember sorsát az elidegenedéssel összefonódottnak látja. A modernkedés üres divat
jaival perlekedő Vas István is ebben az évtizedben jutott el lírájában az összegezéshez, 
azáltal is, hogy új hangokat szólaltatott meg: átfogalmaztatva az „urbánus” és 
„intellektuális” jelzők szűkítő tartalmát. Átformálódott Somlyó György, Rákos 
Sándor lírájának karaktere is, sokféle ösztönzést — ősrégit és legmodernebbet 
befogadva —, a gondolati és aforisztikus stílusnak alakzatait teremtette meg. Csanádi 
Imre, Csoóri Sándor, Takáts Imre a népi emlékkincset megőrizve, összetett vers
hangot azáltal alakított ki, hogy az ironikus meditáció szabad képzettársítás eljárá
sait is felhasználta.

A mai irodalom másik nagy eszmei áramlata a nem-szocialista világnézetű írókat 
tömöríti. Ez a negatív megnevezés egymástól nagyon elütő karakterű írókat sorol 
egy gyűjtőfogalom keretébe, amely persze épp olyan pontatlan, mintha ezeket az 
írókat polgáriaknak mondanánk. Erre az áramlatra az a jellemző, hogy íróikat a mai 
társadalomnak nem szociológiai-politikai természetű problémái izgatják, az irodal
mat nem szolgálatnak, hanem önkifejezésnek tekintik, politikai aktualitásoktól 
mentesíthető erkölcsi tartalmú önmegvalósításnak, szellemi tevékenységnek. Ezek az 
írók a szocialista társadalom napi gondjaitól, a nemzeti jellegű problémáktól meglehe
tősen távol helyezkednek el — legtöbbjük programszerűen vallja, hogy általános 
emberi, etikai, egzisztenciális kérdések megfogalmazására törekszik. Weöres Sándor 
civilizációval szembehelyezkedő létköltészete, korokra és stílusokra játékos-komolyán 
visszhangzó stílusvilága, Mándy Iván nagyvárosi ember-tenyészete, Nemes Nagy
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Ágnes a kimondhatatlant föltárni akaró racionális elemzőkészsége, Pilinszky János 
haláltudatot megörökítő emberiessége, Mészöly Miklós „közérzet” elemzése, Her
nádi Gyula elidegenedés víziója mind leírhatók e körön belül.

A gyorsan változó világ jelenségeire, az érlelődő történelmi és társadalmi problé
mákra válaszolás igényének egyik legszembeötlőbb jele az esszé-irodalom kivirágzása, 
Illyés, Illés Endre, Németh László, Sőtér István, Vas István, Szentkúthy Miklós, K. 
Grandpierre Emil, Rónay György, Somlyó György esszéi, Juhász esszé-költeményei, 
Déry memoárjának esszéista jellege is ezt igazolja. Megfigyelhető, hogy a középnem
zedék is egyre szívesebben nyúl az esszéhez, mert a műfaji kötetlenség a különböző 
— társadalmi és irodalmi érdekű — témák szabad megközelítését teszi lehetővé szá
mára. Az esszének ez a birtokbavétele annál figyelemreméltóbb, mert indulása idején 
épp ez a nemzedék viszonylag kevéssé foglalkozott intellektuális problémákkal. 
Csoóri Sándor máris maradandó eredményeket ért el, — nemzedékének alighanem 
ő a legjobb problémalátó stilisztája. Előrelépés tapasztalható a humán- és termé
szettudományos problémák ritka egységbe látására nyújt példát Marx György és 
Vekerdi László munkássága.

A líra és az esszé megújűlása mellett a hatvanas évek nagy eseménye a regény föl
zárkózása az irodalom élvonalához, történelmi, erkölcsi és társadalomleíró témákban. 
Ha az új regényeknek problémakereső, vitatkozó, meditativ megnevezést adjuk, csak 
általánosságban foglaltuk össze mindazt az új törekvést, amely a regény világát alap
jaiban megmozgatta. Ezekben az években a magyar regény újra kísérletezni kezdett 
az elvont elemzéssel, bölcseleti érvényű gondolat és epikai előadás összeforrasztásá- 
val. Az esszé „idegen anyaga” összeépülni igyekezett az elbeszélés élményszerűségé
vel. A hagyományos történelmi regény mellett föltűnt az ironikus és példázatos áltör
ténelmi regény típusa. A parabolaregény az elbeszélés helyhez és időhöz csak részben 
köthető esemény- és tényanyagát az általános emberi érdek szintjére igyekezett föl
emelni. Új válfaja alakult ki ekkor a tény-irodalomnak : a dokumentum, szociográfia 
és memoár regényszerű fölhasználásának. Az újszerűség a regényirodalom egészét 
áthatja; a témák, értelmezések és alkotóegyéniségek egyidejű jelenlétével gazdag 
és sokoldalú. A regények egész soránál a megközelítési szempontok, vagy az idősíkok 
váltogatása (Részeg Eső, Húsz óra, Hideg napok, Régi idők mozija, Freskó, Férfi
kor stb.) a tudatosan redukált tényszerűség (Rozsdatemető, Felhőfejes, A látogató) 
vagy a szerző közvetlen lírai jelenléte, esszéisztikus refflexiói (Irgalom, Ebéd a kas
télyban, Elejétől végig, Iskola a határon, A boldogtalanság művészete, A gyáva, 
Saulus stb.) a tipikus fogalmát értelmeztették újra. A determinisztikus megközelítés 
helyett, egyszersmind a hagyományosabb eljárásmódok föllazítása árán egy gazda
gabb, jelentéstelibb és dinamikusabb vonatkozásrendszerbe emelték a regény
szereplőket. Ugyanez a folyamat figyelhető meg Az ötödik pecsét szándékoltan kis
szerűre, A pálya szélén, a Tóték groteszkre mintázott hőseinek vagy a Próféta voltál 
szívem kiábrándult főalakjának írói megformálásában is. S még inkább a G. A. úr 
X.-ben, A kiközösítő, Az áruló áltörténelmi helyzeteiben.

Az esszé, a parabola, a groteszk prózába emelése a regényt az elvont gondolatok 
felé közelítette, — az 1956 után megélénkülő szociográfiai és riport-irodalom viszont 
a társadalmi tények tüzetes vizsgálatát helyezte érdeklődése középpontjába. A szociog
ráfiai irodalom fellendülésének több magyarázata lehet. Világszerte nő az érdeklődés 
a dokumentum iránt; egészséges ellenhatást jelent a valóságot elpárologtató parabola
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irodalommal szemben és ami a leglényegesebb : a társadalom tekintetét kevéssé ismert 
életszektorokra irányíthatja. Ezeknek az életszektoroknak tényszerű, bemutatása a 
friss valóság izgalmi anyagát áramoltatja az irodalomba, gyakran úgy, hogy a szó
kimondó tényfeltárás elevenbe vágó politikai problémákat is felszínre hoz.

A műfajok fölfrissülését ebben az évtizedben a dráma is nyomon tudta követni. 
1956 drámai eseményeinek közvetlen ábrázolására — az első' e tárgyú regényeknél 
meggyőzó'bb módon a dráma vállalkozott. Ebben az időszakban ugyanazt az egysége
sülést, a többi ágból, irányzatból épülő megközelítési sokszínűséget tapasztalhatjuk, 
amely a felszabadulást követő időre is jellemző volt. Az erkölcsi konffiktusok rajza 
(Illés Endre —Vas István, Sarkadi Imre, Kamondy László drámáiban) az aktuális 
célzatú történeti témájú darabok (Németh László, Illyés Gyula) nemcsak tartalmi 
összetettségével újította meg a magyar színpad világát, hanem ezzel együtt, föl
számolta az avult dramaturgiát, a színpad hagyományos fölfogását, s a színházi 
irányító munkát őszinte szembenézésre: korszerűsödésre ösztönözte. Ilyen éghajlat 
alatt születtek meg azután a hatvanas éveknek azok a darabjai (Örkény: Tóték, 
G yurkó: Szerelmem Elektra; Csurka: Ki lesz a bálanya? Darvas: a térképen nem 
található; Dobozy Imre: Eljött a tavasz), melyek a drámairodalom régi időszerű 
áttörését, továbbfejlődését jelzik.

A hatvanas évek irodalmának esztétikai színvonala, feladatvállaló erkölcsi komoly
sága és újat akaró kísérletező kedve; a szilárd bázison újjászerveződött szocialista 
elkötelezettek és a nem szocialista tendenciákat képviselő alkotók együttélése elhozta 
— az újszerűén jelentkező problémákkal együtt azt az irodalmi kivirágzást, az iroda
lom szervezetének azt az egészséges működését, mely a fölszabadulás történelmi 
tényéből következhetett.

M I K L Ó S  P Á L

H ogyan készü l a  m ozaik?
,,A mozaik apró szemcsékből összeállított, padlót v. falat borító ábrázolás v. díszítmény. Anyaga 
többnyire kő v. üveg . . .  Az alap, amelybe a szemcséket beágyazzák, gyorsan száradó és jól 
kötő anyag, rendszerint cement v. gipsz. A megszilárdult és megszáradt mozaik kockái közötti 
hajszálnyi réseket gipsszel töltik ki, s ha szükséges, az egész felületet egyenletesre csiszolják . . . 
A mozaik természeténél fogva dekoratív hatású ábrázolás, nagyvonalúságot és stilizáltságot 
igényel. A végtelenségig fokozott színskála festményszerűvé teszi. . . ” — mondja a Művészeti 
Lexikon 3. kötete, azután ismerteti a mozaikeljárással készült leghíresebb műveket, történeti 
rendben, a görögöktől a 13. századi olaszokig. A mozaik tehát, mint technikai eljárás, így készül: 
a szemcséket, színes üvegdarabkákat cementbe ágyazzák . . . De a mozaik mint művészeti al
kotás, ezzel a technikával csak megvalósul; olykor nem is maga az alkotó, hanem segítőtársai 
végzik el a kétkezi munkát. A mű lényege, szubsztanciája azonban e mögött a technika mögött 
rejlik. S hogy ez a mű, a mozaik lelke hogyan készül? Azt már a műből kell rekonstruálnunk 
feltételezésekkel, beleélésekkel, képzeletünk segítségével és nem feltétlen bizonyossággal.

Barcsay Jenő Szentendre városa számára készített nagy mozaik-kompozíciójának belső formá
lódását, a mű lelkének alakulását hitelesen rekonstruálhatjuk közvetlen előzményeinek, a műhöz
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készült terveknek és vázlatoknak abból a dokumentációjából, amelyet májusban állított ki a 
művész a Műcsarnokban. A gondosan válogatott tárlat anyaga jórészt a 70 esztendős művész 
legfrissebb munkáiból áll, de néhány képpel felvillantja a két évtizedes kezdeteket is, amelyek 
ehhez a nagy dekoratív mozaikhoz vezettek el.

Barcsay azonban sokkal régebben kezdte el a készülődést a monumentális faliképre. Voltaképp 
pályakezdése óta erre készül, legalábbis életművének legfontosabb alkotásai és az azokból ki
bontható, következetesnek bizonyuló művészi program és érdeklődés egyértelműen ezt tanúsítja. 
Az 1928-ban festett Munkáslány c. képe, a leegyszerűsített, pusztán színes felületekkel előadott 
leányalak, karbafont kezével és nyugalmas szembenézésével azoknak a monumentális asszony
figuráknak az őse, amelyeket a mostani mozaikon és ennek tervein láthatunk. S a közbeeső állo
mások, az 1938-ban készült Három munkáslány c. kép (megsemmisült), s különösen az 1949 óta 
készülő freskó- és mozaiktervek, amelyek közül egyik-másik meg is valósult, mutatják, hogy 
a téma maga is mindvégig érdeklődése középpontjában állott.

A négy évtizeddel korábbi kép kizárólag síkokban ábrázolja a nőalakot, míg az 1949 óta 
készített asszonycsoportok figurái plasztikusak, térbeliséget jelzők (ha nem is érzékelhetők). 
A kettő között eltelt időben Barcsay főként tájképeket rajzolt és festett: a Szentendre környéki 
dombok és a városka házai voltak témái, ezeknek tektonikai felépítését hangsúlyozta. A tér 
szerkezete érdekelte, s lényegében ezeket a kutatásokat folytatta akkor is, amikor — 1945-től 
— a Képzőművészeti Főiskola anatómiatanáraként elkezdte készíteni ma már világhírű tan
könyveinek, a Művészeti anatómiának (1953) és az Ember és drapériának (1958) rajzait: az emberi 
alak szerkezete, közvetlen környezetéhez való viszonya és térbeli helyzete a voltaképpeni témái 
ezeknek a jelentős tanulmányoknak, amelyek épp e témák révén nőnek túl eredeti, didaktikus 
illusztrációban megjelölt céljukon. Barcsay festményein is folytatta ezeket a kísérleteket: az ötve
nes években plasztikus hatású, klasszicizáló fejeket és alakokat festett, ugyanakkor tovább 
művelte régi, kedves témáit, a szentendrei házak és uccáik részleteit, majd egy új témát is, a festő
állványt. Ezek a témák épp jelentéktelen voltukkal, köznapiságukkal árulkodnak arról, hogy 
a művész számára voltaképp csupán ürügyet jelentenek: valami más érdekli őt, mint a téma 
maga. Ez a más: a művészi ábrázolás hogyanja.

Barcsay egy-egy témát sokszor fest meg. Mint a távolkeleti művész, többszörös kísérletezéssel, 
már-már mániákus makacssággal és elmélyült gondossággal munkálja ki a köznapi és közhely- 
szerű témáknak, egy különös házfalnak, egy ablak elé állított festőállványnak, egy dombos táj
nak vagy néhány ülő és álló figurából formált nőcsoportnak az ábrázolását. Korábbi képein 
főképp az érdekelte, hogy miképp lehet megragadni ezeknek a dolgoknak a szerkezetét (dombos 
tájak), később az, hogy egymáshoz és a térhez való viszonyukat miképp lehet grafikus eszközökkel 
érzékeltetni (anatómia). Amikor első mozaikterveit készítette, azokon már a térben elhelyezett 
figurák plasztikusságát fogalmazta meg. Majd a képnek magának a szerkezete kötötte le figyel
mét (festőállványtéma), s végül, a mostani mozaik közvetlen előzményeivel jutott el a két problé
ma együttes tanulmányozásához: miként lehet zárt, egységes szerkezetű és hatású, színes képen 
megragadni az ember és világa plasztikus viszonyát.

Ennek a stúdiumnak az eredményeit összegezi a szentendrei mozaik, amelyet a kiállításon 
muranói üvegből elkészítve csodálhattunk meg (a kivitelezés Hegyi György és Rác András festő
művészek munkája); a mozaik terveit pedig kis méretű színes képeken és a kivitelezési terven, 
az ún. kartonon láthattuk. Az 11 m hosszú és 3 m magas mozaik fő részei beszélgető asszonyok 
csoportjai, amelyeket kettéválaszt és közrefog három jelképes épületforma (ezeknek tövében is 
alakok). Hogy nők, azt inkább csak sejtjük, alkati arányuk, itt-ott mellük, faruk erre vall. Volta- 
kép annyira egyszerűsített, sémaszerű gömbfejjel jelzett alakok, hogy jelentésük pusztán erre 
szorítkozik. Elrendezésükben viszont békés beszélgetést vélünk felismerni: egy-egy karmozdulat, 
az alakok egymáshoz fordulása sugallja ezt a benyomást. Mindez, ismétlem, csak jelezve van a 
mozaikon is, amelyet hatalmas faldíszként kell magunk előtt látni, a kis méretű terveken is, ame
lyek az azonos kompozíciót különböző színmegoldásokban tárják elénk.

Barcsay tehát eljutott a monumentális dekoráció legkövetkezetesebb, a mozaikban különösen 
érvényesülő megfogalmazás módjáig: az összefoglaló, jelzésszerű formákig, a stilizálás nagy mére
tekre szabott egyszerűségéig. Az egyik kiindulópont ehhez a testek térbeliségének problémáit 
kutató anatómiai és drapéria tanulmányok voltak, a másik a festőállvány-téma, ennek ürügyén 
a síkba rendezéssel kísérletezett. Ez utóbbiaknak a folytatásai a kiállításon a kapukat motívum
ként alkalmazó képarchitektúrák: színes, geometrikus síkformák szabályos rendjét és egymásba
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kapcsolódás játékát egyesítő kompozíciók, főként dekoratív hatásra törekedve. A testek festői- 
ségének és térbeliségének kettős problémáját viszont a lírai kifejezést megcsendesítő figurák, nő
alakok (kis kompozíciók, mozaiktervek, gazdag színezéssel, arany háttérrel stb.) mélyítik tovább. 
Mindkét témának megvannak grafikai kísérletei is. Ezeket a kísérleteket a művész önelvű, zárt 
képekként festette és rajzolta meg: ezek az önállóan is zárt és teljes festmények csak az életrajzi, 
genetikai összefüggésben nyerik el ezt a sajátos minősítést, ami a központi művészi probléma, 
a szentendrei mozaikban kiteljesedő törvény megközelítési fázisaiként illeti meg őket.

Már kimondottam azt, ami ennek a művészi törekvésnek a lényege: Barcsay a törvény festője. 
Vannak festők, akik víziókat festenek, mások látványokat. Barcsay számára a látvány csak ihlető 
forrás — mindig az szüli képeit; a kompozíció pedig, amelyben képei formát öltenek, már-már 
geometriai ábrára emlékeztet, ezáltal mindenben ellentéte a víziónak, amelyben a pszichikum 
mélyének, az álomnak, a fantáziának az alogikus törvényei uralkodnak. A geometriai ábra volta
képp magának a leszigorúbb logikának, a térbeliség matematikai összefüggéseinek síkra vetített, 
vizuálisan megoldott ábrázolása. Barcsay képei természetesen csak emlékeztetnek a geometriai 
ábrára, de azért rokonság van köztük: ezek is a látvány, az ember szemével látott világ törvény- 
szerű összefüggéseit akarják ábrázolni, pontosabban: festői eszközökkel megvallani. Az ábrá
zolásról itt már lemond a művész, témáit csak jelzi, — más eszközöknek hagyja meg az ábrázolás 
lehetőségeit.

Azt a sajátos emberi véleményt, amit a világot visszatükröző tudat fogalmaz meg tárgyáról, 
a tudomány fejezi ki legpontosabban és legtárgyilagosabban — érzelmek nélkül. A művészet 
mindig szubjektumok átszűrve és a szubjektumhoz szólva, tehát érzelmileg telítve mondja el, 
amit mondani akar. Napjainkban is, amint régebben is és mindig, el akarja mondani a világról 
alkotott véleményt — a tudománnyal versengve, az érző emberekhez szólva. Amint a piramisok is, 
a görög szobrok is megfogalmazták a művészet nyelvén koruk tudományos törvényeit, amint 
a buddhizmus vagy a kereszténység falfestményein és mozaikjain is ott vannak az akkori művészeti 
konvenció sémáiba szorítva a vallásokba rejtett „tudományos” törvények, úgy törekszenek a ma 
művészei is arra, hogy elmondják szubjektív, érzelmileg telített értelmezésben a mai tudományos 
törvényeket. Egyesek számára ezekből a modern lélektan tanulságai a legfontosabbak, mások 
inkább a történelmi tanulságokat vagy a szociológiai téziseket hangsúlyozzák. Barcsaynál más
ról és többről van szó: őt csak a törvény érdekli, s olyan törvényeket fogalmaz meg, amelyek a 
természettörvény emberi vonatkozásait emelik ki. Geometriai szigorúsággal komponált csoportjai, 
szerkezeti elemekkel jelzett alakjai, képeinek belső rendje annak az áhított rendnek a kivetülése, 
amelyet a humánum érdekében működő törvénynek — tudománynak kell megvalósítania 
világunkban.

Barcsay tehát a humánum szolgálatába állított törvényt festi meg ideálként : művészi meggyőző
dését, egyben emberi, szociális hitét ötvözi képpé azokban a színességükben és dekoratív hatásuk
ban monumentálisnak, messzehangzón és sokakhoz szólónak szánt tervekben, amelyekből már 
néhány megvalósult. Most elkészült mozaikja Szentendrén, a magyar művészet egyik fontos köz
pontjában — ahol Barcsay művészete is gyökerezik — a tervezett városi művelődési házban lesz 
majd a mi világunknak és művészetünknek sokakhoz szóló monumentuma.
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V i t a f ó r u m
J Ó Z S A  PÉTER

Ami a strukturális e lem zés határain
innen van

A mitikus „beszéddel’ nem az az első probléma, 
hogy mit akar mondani, hanem az, hogy volta
képpen micsoda, és hogy miért az, ami.

Ez az, ami Lévi-Strauss felfedezésének a 
lényege. Ebből a kérdésfeltevésből fakad mito
lógia-elmélete, ez adja a kulcsot módszeréhez. 
Ez az, amiről bírálói megfeledkeznek, vagy egy
általán tudomást sem vesznek.

Ha egy mítoszt vagy a mítoszokat általában 
azzal a szándékkal közelítjük meg, hogy „meg
fejtsük, mit jelentenek” , első szinten merő 
trivialitásokat kapunk: anyajog, apajog, ta
bu, bűn, az istenséggel való közvetlen érint
kezés problémája, a törzs létezésének fél
tése, a szentség, a tisztesség, az ügyesség, a 
gonoszság és így tovább, és így tovább. Mihelyt 
mélyebbre próbálunk menni ezen az úton, 
mihelyt valóban „konkrét igazságot” kere
sünk, egy tapodtat sem jutunk előbbre annak 
leszögezésével, hogy a mítoszok „nem választ
hatók el a társadalomtól, amelyben keletkez
tek s amelyben hatnak”,1 vagy hogy figye
lembe kell venni az „etnológiai kontextust” .1 2 
Egy szemernyivel sem fogunk többet ér
teni bármelyik mitikus képből mindaddig, 
amig nem ismerjük a mítoszalkotás általános 
törvényeit, s amíg azt sem tisztáztuk e tör
vények ismeretében, hogy adott társadalmi 
viszonyok között és kultúrfokokon élő népek 
miért mítoszokban fejezik ki magukat, ponto
sabban, miért mítoszokban gondolkodnak, és 
általánosságban mi az, amit mítoszokban kell 
elgondolniuk és megfogalmazniuk.

Jó lett voina, ha Kis János és Bence György, 
akiknek a „Kritika” őszi számaiban megjelent 
tanulmányához szeretnék megjegyzéseket fűz
ni, legalább azt az egyetlen szempontot meg
gondolták volna, mielőtt teljesen kilátástalan
nak nyilvánítják Lévi-Strauss strukturalista

módszerét, hogy a klasszika-filológiától a 
freudizmuson, Durkheimen, Malinowskin át 
az angol—amerikai kultúrantropológiáig eddig 
egyetlen nem-strukturalista metodika sem oldot
ta meg a problémát. A marxista történelem- 
szemlélet sem oldja meg jelenlegi eszközeivel. A 
polgári szociológia és antropológia — egyebek 
között bizonyíthatóan a marxizmus hatása 
alatt — aránylag régen eljutott már arra a 
felismerésre, hogy a mítosz a csoport helyzetét 
fogalmazza meg és a csoport életét szolgálja, 
ezzel azonban még mindig nem fejtettük meg 
konkrétan a mitikus kép, a mitikus rendszer, a 
mitikus gondolkodás rejtélyét.

A tanulmány szerzőinek — eltekintve a 
strukturalizmusnak nevezett irányzat forrásait 
és bizonyos általános jellemzőit felmutató 
bevezető megjegyzésektől — sajnos lényegében 
csak egy ténymegállapítása állja meg a helyét, 
az ti., hogy az Oidipusz-mondakör Lévi- 
Strauss-féle elemzésének eredményeit „nem
hogy igazolni, még felfogni sem képesek”.3 
A dolog úgy áll, hogy nálunk a strukturaliz
must vagy meglehetősen kritikátlanul és felü
letesen „alkalmazgatják” (egyébként nem is 
Lévi-Straussét, hanem inkább az irodalom
elemző iskolákét, ráadásul „strukturalizmus
nak” minősítve — ebben a szerzőknek igazuk 
van — minden kvantitatív és morfológiai el
járást), vagypedig — és itt már elsősorban 
Lévi-Straussét — valami olyan érthetetlen 
fanyalgással és gyanakvással fogadják, hogy az 
embernek önkéntelenül eszébe jutnak a rela
tivitáselmélet, a matematikai logika és a kiber
netika kalandjai. Másutt rámutattam,4 hogy a 
helyzet nem egészen azonos, mert a strukturaliz
mus esetében — az emberi társadalomról lévén 
szó — a rossz filozófia rontja magát a mód
szert is, de ez legfeljebb csak nagyobb éberséget

1 K is  J á n o s — B e n ce  G y ö r g y :  A struk turális elemzés határai. „Kritika**. 1969. 10. sz. 36. old.
2 R .  e t  L .  M a k a r iu s :  D es jaguars et des hommes. „ L ’hom m e et la société” . 1968. I —I I —III . pp. 21 5 —234.
• „K ritik a” . 1969. 10. 35. old.
4 J ó z s a  P é te r :  S trukturalizm us, herm eneutika és dialektikus m aterialista teleológia. „V ilágosság” . 1969. 10. sz
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követel: az „odafigyelésnek” , saját metodikánk 
és fogalmi apparátusunk fejlesztésének kötele
zettségét nem szünteti meg.

Rátérve a tanulmányra, a szerzők nem 
kisebb feladatra vállalkoznak, mint hogy kimu
tassák a strukturális módszer teljes használ
hatatlanságát. Eltekintve attól, hogy egy vala
mivel több mint 1 ívnyi cikk nem cáfolhat meg 
egy eddig 120 íven dokumentált metodikát (ha 
csak a három mitológiai kötetet vesszük, de 
a szerzők egy helyen általában beszélnek a 
strukturális módszerről), a szerzők nem vették 
maguknak a fáradságot, hogy a támadott 
irányzat alaptételeit végiggondolják. Már a 
strukturalizmus általános jellemzésekor töké
letesen melléfognak akkor, amikor a strukturá
lis nyelvészet eredeti tudattalanság-koncepció
já t bírálják. Azt fejtegetik ugyanis, hogy abból, 
hogy a nyelvi szabályok nem lebegnek állan
dóan a tudatunkban — vagy éppenséggel töké
letesen ismeretlenek számunkra —, miközben 
beszélünk, még nem következik, hogy a nyelv
nek mint realitásnak, mint rendszernek a lénye
géhez tartoznék a tudattalanság. Ebből csak
ugyan nem következik. Kisnek és Bencének 
azért volna fontos ez a cáfolat, mert a tudatta
lanságnak igen nagy szerepe van a Lévi-Strauss- 
féle mítoszkoncepcióban. Csakhogy a szabály
alkalmazásnak az egyénnél megfigyelhető tu
dattalansága a strukturalisták gondolatvilá
gában — Jakobszontól Lévi-Straussig — a 
rendszer voltaképpeni tudattalanságának csu
pán mintegy fenomenális szintje. A perdöntő 
itt az, hogy a nyelvi szabályok összessége, az 
egész fonetikai, morfológiai, szintaktikai szer
kezet tudattalan produkció. Mert az egyén vagy 
ismeri az igeragozás szabályait, vagy sem. De 
próbálja bebizonyítani Kis és Bence, hogy 
elképzelhető, mondjuk, egy törzsi gyűlés, amint 
éppen bevezeti az igeragozás szabályait.

Másodszor. Miután „kimutatták” a nyelvé
szeti strukturalizmus inherens bajait, kétségbe
vonják a nyelvészeti módszerek etnológiai- 
társadalmi-mítoszelméleti alkalmazhatóságát. 
Ez valódi probléma volna, ha csakugyan meg
fogalmaznák. De kritikájuk megreked azon a 
szinten, hogy sajátlagosan nyelvészeti szak
módszerek mechanikus átplántálásával vádol
ják Lévi-Strausst, holott nem erről van szó. 
Lévi-Strauss életművében a nyelvészetre 
hivatkozásnak két funkciója van. Először, a 
nyelvészet modell. Valamely szaktudományos 6

apparátus akkor lehet modell, ha az átvevő a 
saját területét valamilyen definiált szempontból 
ugyanolyan jellegűnek tekinti, mint amilyen a 
modell eredeti alkalmazási területe. Ebben az 
esetben ebből a szempontból és az általánosí
tásnak egy bizonyos fokán átveheti a szóban 
forgó apparátus bizonyos döntő szemléleteit és 
eljárásait. Lévi-Straussnál arról van szó, hogy ő 
a társadalmi életfolyamatnak azokban a 
szféráiban, amelyeket összefoglalóan kultúrá
nak nevez, jelrendszerek működését látja.5 Jel
rendszer a rokonsági elnevezések rendszere, az 
arcfestés, a totemrendszer, a mitológia, a 
rítus, jelfunkcióval rendelkeznek a település 
bizonyos formái, sőt maguknak a termelési 
feladatoknak, a munkamegosztás követelmé
nyeinek bizonyos elrendezési módjai is stb. 
Miben tekinti saját területének ezeket a szfé
ráit ugyanolyan fajtájú realitásnak, mint a 
nyelvészet a maga vizsgálódási szintjeit ? Nagy
jából a következőkben: a szóban forgó jelen
séghalmaz rendszert alkot; ez a rendszer sík
ban van, azaz rendszerszerűsége nem kívül
ről — alulról vagy felülről — determinált, ha
nem elemeinek tudattalan logikai elrendező
désében rejlik; a szóbanforgó jelenséghalmaz 
egy emberi viselkedési szféra, de a rendszer- 
szerűségét meghatározó logikai struktúra tu
dattalanul érvényesül és „post festum”, mintegy 
„ideológikusan” ölti intézményrendszer alak
ját; az elemek a rendszerben nem „materiali- 
tásukban”, „szubsztancialitásukban” töltik be 
funkciójukat, hanem egymáshoz viszonyított 
elhelyezkedésükben, egymással való általában 
kettős és kettő hatványai szerinti vagy hármas 
— de ekkor is kettő szerint hatványozódó — 
ellentéteikben; az elemeknek e funkciók számá
ra való konkrét mindenkori összeválogatásában 
egy csak még eztán kidolgozandó matematikai 
apparátussal megragadható kombinatorika ér
vényesül. Hadd szögezzem le, hogy véleményem 
szerint Lévi-Strauss alapvető tévedése — amely 
eddigi életművét néhány ponton problemati
kussá teszi — az az illúzió, hogy a szóban forgó, 
általa jelrendszernek minősített társadalmi 
életszférák strukturális magyarázatával meg
adta a magyarázatot e realitások totális deter
minációjára és ezzel a totális társadalmi való
ságra. Ez azonban, bár a konkrét elemzésben 
kétségtelenül sokszor okoz bajokat, elvileg 
egy pillanatig sem csorbítja a módszer alkalmaz
hatóságát addig, amíg szem előtt tartjuk, hogy

6 L ásd  e rre  vonatkozólag O c ta v ia n  C h e fe m :  Le modèle linguistique et ses aven tures extra-linguistiques. (La con
férence des rédacteurs des revues de ph ilo soph ie  e t de sociologie des pays socialistes. Bucarest, le 13 — 16 novem bre 
1969.)
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most a szóbanforgó realitásokat jelrendszernek 
tekintjük, — és lássuk, mire jutunk. Miután 
ezeket a határkarókat levertük, ex cathedra 
nem dönthető el a kérdés, hanem valóban csak 
„empirikus és logikai érvekkel”, — sajnos 
azonban a tárgyalt cikkből éppen ezek hiá
nyoznak. Másodszor, Lévi-Strauss-nál a nyelvé
szeti hivatkozások analógiák, sőt némelykor 
éppenséggel metaforák funkcióját töltik be: 
talán ugyanolyan kacérkodást jelentenek a 
munkásságát ihlető egyik legfontosabb tudo
mányág episztemológiájával, mint Marxnál a 
hegeli kategóriák olykor játékos használata. 
Az is kétségtelen, hogy e tekintetben nem egy
szer pongyolaságokat is megenged magának, 
csakúgy, mint a matematikai és matematikai 
logikai fogalmak használatában,6 de ez megint- 
csak nem érinti a kérdés lényegét: az, hogy a 
társadalmi életfolyamat nem nyelv, még nem 
zárja ki, hogy bizonyos aspektusai, amennyiben 
jelrendszerek, kezelhetők legyenek ugyanolyan 
általános módszerekkel, mint a nyelv, amennyi
ben jelrendszer.

Harmadszor. A szerzők azt az „értelmezési 
módszert” kívánják bírálni, amelyet Lévi- 
Strauss „a mítoszok, mesék és irodalmi alkotá
sok elemzésére dolgozott ki” . Lévi-Strauss 
ilyen módszert nem dolgozott ki. Eddigi 35 
esztendős munkássága folyamán egyetlen egy 
irodalmi müvei foglalkozott: Baudelaire „A 
macskák” c. versét elemezte, ezt is Jakobszon- 
nal közösen. Ezzel pedig bizonyító erejét veszti 
mindaz, amit irodalmi művekre, elsősorban 
Eliot „Átokföldjé”-re hivatkozva hoznak fel 
Lévi-Strauss ellen. Hogy itt milyen megenged
hetetlenüljárnak el, azt kirívóan mutatja, hogy 
fejtegetésük végén még hivatkoznak is — még
pedig helyeslőleg! — Lévi-Straussnak arra a 
Baudelaire-elemzéshez fűzött megjegyzésére, 
amelyben a mítoszok és az irodalmi alkotások 
elemzése közötti elvi különbséget szögezi le. 
Mindenesetre viszont hallgatnak Lévi-Strauss
nak arról az általunk megvizsgált tanulmány
ban tett kijelentéséről, hogy a mítosz mint nyelvi 
jelenség diametrális ellentéte a költeménynek, 
mert az utóbbi abszolúte egyszeri, az előbbi 
viszont szabadon variálható, gyúrható, for
dítható stb.7

Negyedszer. A gyanútlan olvasó kénytelen 
elhinni Kisnek és Bencének, ha maga a szóban
forgó anyagokat nem olvasta, hogy a) a „Struk
turális antropológia” című kötetben szereplő

tanulmány fő tárgya az Oidipusz-mítosz elem
zése; b) a háromkötetes „Mythologiques” 
pontosan azzal a módszerrel dolgozik, amelyet 
Lévi-Strauss ebben a 28 oldalas tanulmányban 
fejtett ki. Sem ez, sem az nem felel meg a 
tényeknek, a) A 28 oldalból 5 oldal, egy sor
ral sem több, foglalkozik az Oidiposz-mítosz- 
szal. Annak anyaga teljesen alárendelt szere
pet játszik a tanulmány gondolatmenetében. 
A ferde beállítás mögött a szerzőknek az a 
tévedése rejlik, hogy Lévi-Strauss itt, módszerét 
mintegy kipróbálandó, az Oidipusz-monda 
megfejtésére vállalkozott. Pedig csak figyel
mesen kell olvasni: „De nem az a célunk, 
hogy valamilyen valószínűsíthető módon értel
mezzük az Oidipusz-mítoszt, sem az, hogy a 
szakember számára elfogadható magyaráza
tot adjunk rá. Ezzel a példával — anélkül, 
hogy magára a mítoszra nézve következtetése
ket vonnánk le belőle — csak egy bizonyos 
technikát szeretnénk illusztrálni, melynek 
alkalmazása egyébként ebben a konkrét eset
ben a mítosz rendelkezésre álló szövegével 
kapcsolatos említett bizonytalanságok miatt 
valószínűleg nem is jogosult. A »bizonyítás« 
itt tehát ne azt jelentse, amit a tudós ért ezen a 
szón, hanem legfeljebb úgy, ahogyan a piaci 
kikiáltó érti: nem eredményt elérni, hanem 
kutyafuttában elmagyarázni annak a kis masi
nának a működését, amelyet rá akar sózni a 
tökfilkókra.”8 Azt hiszem, világos, hogy 
ezzel bizonyító erejét veszti mindaz, amit a 
szerzők az Oidipusz-elemzésre hivatkozva 
állítanak in concreto Lévi-Strauss módszeréről, 
— vagyis az egész tanulmány. (Alább még 
visszatérünk erre az elemzésre.) — b) A szóban 
forgó Lévi-Strauss-tanulmány egy 1955. nyár 
elején tartott előadás sajtó alá rendezett szö
vege. A „Mythologiques” három kötete 1964 
és 1968 között jelent meg. Az 1955-ös tanul
mányban még csak egészen vázlatos alapvetés
ről, szinte csak ötletekről beszélhetünk. Ráadá
sul — mint erre alább mindjárt kitérünk — a 
tanulmány gondolati anyaga inkább egy mitoló- 
gia-elmélet, és a módszertani (a „masinára”) 
vonatkozó elképzelések másodlagosak. Arról 
tehát nem is beszélve, hogy ami Kis és Bence 
cikkének (saját optikai csalódásuk folytán) a 
veleje kellene hogy legyen, az Oidipusz-elem- 
zés „cáfolata”, mindössze három mondat, 
három tagadó deklaráció, — nyilvánvaló, hogy 
ezt az elemzést használni fel annak „bizony!-

e Lásd A n d r é  R e g n ie r : De la théorie des groupes à la „Pensée sauvage” . „ L ’homme et la société” . 1968 1 —II —III. 
r p .  2 0 1 -2 1 3 .

7 Lásd L é v i-S tr a u s s  : La structure des mythes. In : A nthropologie structurale. Plon 1958.
8 Uo.
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tására” , hogy „a javasolt módszer egyáltalán 
nem működik”,9 jóval nagyobb merészségről 
tanúskodik, mint amilyet a szerzők Lévi- 
Straussnak vetnek a szemére elemzéseiben. — S 
ha tudjuk, hogy a strukturalizmus esetében a 
társadalmi életfolyamat bizonyos aspektusai
nak vizsgálatára kidolgozott tökéletesen új 
eljárási rendszerről van szó, akkor nyilván 
azt sem kell bizonyítani, hogy az 1955-től 
1964-ig eltelt kilenc év alatt, amíg a 28 oldalas 
előadás alapötletéből megszületett az első 40 
íves mű, a módszer feltehetőleg némi változá
son ment át. Ha a szerzők nem olvasták a 
„Mythologiques”-ot, akkor azok a kijelentések, 
amelyek az olvasóban azt a benyomást keltik, 
mintha ott hajszálra az Oidipuszon bemutatott 
módszer alkalmazásával volna dolgunk, szin
tén csak bámulatos merészségüknek tudhatok 
be, ha pedig olvasták, akkor szabályszerű 
rejtéllyel állunk szemben. Ez körülbelül olyan, 
mintha valaki az „Anti-Proudhon”-t venné 
alapul Marx közgazdasági elméletének elem
zéséhez. Az 1955-ös tanulmány alapján lehet 
kételyeket bejelenteni a strukturalizmus lehe
tőségeit illetően, de eredménytelenségének 
kimutatására vállalkozni csak a „Mythologi
ques” beható elemzése alapján lehet.

Sajnos, ennek a cikknek a keretében terje
delmi okokból teljességgel lehetetlen pozitív 
értelemben bemutatni Lévi-Strauss mítosz
elemző módszerét. Nem tehetünk egyebet, mint 
hogy az 1955-ös tanulmány és a „Mythologi
ques” alapján nagy vonásokban ismertetjük 
mitológia-elméletének néhány alapgondolatát, 
a „Mythologiques”-ban alkalmazott elemző 
módszerének legfontosabb elveit, majd egészen 
röviden kifejtjük véleményünket azzal kap
csolatban, hogy a társadalmi tudat marxista 
elmélete szempontjából mi a jelentősége a 
strukturalizmus egész problematikájának, vé
gül pedig megpróbáljuk okát adni annak a 
magatartásnak, amely a strukturalizmussal ha 
nem is úgy bánik, mint „döglött kutyával”, de 
lehetőség szerint minél hamarabb elpusztítandó 
kutyával.

Először is tisztázni kell Kis és Bence még 
egy félreértését. Az igaz, hogy a metaszemio- 
tikai rendszer olyan szemiotikái rendszer, mely
nek „kifejezés-szintje” (mondjuk inkább: 
„fonetikai-morfológiai-lexikai” szintje) egy ter
mészetes nyelv a maga teljes valójában, és erre 
rakódik rá egy új „tartalomszint” . De nem 
veszik észre, hogy ebben a pillanatban már 
egy új dichotómia keletkezett, mert ennek a 
(méta-) szemiotikái rendszernek van egy saját

• „K ritik a " . 1969. 9. sz. 34. old.

szintaktikai szintje, sajátlagos kódrendszere, 
amely a mindenkori szemantikai funkciót hor
dozza. És amit Lévi-Strauss bírálói Kistől és 
Bencétől Makariusig és Lefébvre-ig egyszerűen 
nem vesznek tudomásul, az az, hogy Lévi- 
Strausst ez a szint érdekli, és nem a mítoszok 
„szemantikája”. Más kérdés, hogy Lévi-Strauss 
azt hiszi, hogy a mítoszokban ebben az értelem
ben egyáltalán nincs „hír”, hogy „jelentenek” 
ugyan valamit a bennük beszélő nép számára, 
de ez (a „sens”) teljesen érdektelen, sőt, kívül
ről meg sem ragadható; és hogy akkor, ami
kor szintaktikai szinten dekódoltunk egy 
mítoszt, mindent megtudtunk róla, ami meg
tudható. Természetesen ezzel állítja magának a 
csapdát, mert a „szubsztancialista” számára a 
„minden” a „hírt” is jelenti, ergo a „minden
nek” tudását vindikáló Lévi-Strausstól nyom
ban számon is kéri azt: — persze hasztalanul. 
Ez azonban egy szemernyivel sem csökkenti a 
tényleges szintaktikai analízis tényleges kogni
tív értékét. Ha egy más bolygóról való értel
mes lény tanulmányozni kezdi az indo-euró- 
pai nyelveket, és felfedezi, hogy a genitivusnak 
mint alaknak különböző funkciói lehetnek — 
genitivus objectivus, subjectivus, partitivus, 
qualitatis, loci stb., stb. — akkor a kezébe 
kapott egy logikai operátort, amelynek a segít
ségével végtelen számú mondatot tud szintakti- 
kailag megfejteni. Vendégünknek az az esetle
ges illúziója, hogy a nyelv lényegének megér
tése szempontjából teljesen érdektelen, hogy a 
beszélő emberek esetenként mit akarnak mon
dani, mit sem változtat azon a tényen, hogy 
van a birtokában egy igaz tudás a nyelvről. 
Ugyanígy Lévi-Strauss nyilvánvalóan téved 
abban, hogy úgysem érthetjük meg soha, hogy 
a jaguár-motívumnak mi az „értelme” a gé, a 
bororo stb. indiánok számára (társadalmi 
„közérzetük”, „életérzésük” értelmében), és 
hogy ez nem is fontos, — de ettől teljesen 
függetlenül, ennek a mítoszokon belüli relá
cióktól függően különféle „mythémák”, „szin
tagmák” funkcióját betöltő motívumnak a 
dekódolása ma még beláthatatlan horderejű 
vívmány.

Lévi-Strauss kiindulópontja az, hogy a szá
munkra fennmaradt, tehát kutatható mitikus 
gondolkodás, mitikus anyag a 8000—10 000 
évvel ezelőtt lezajlott ún. „neolit forradalom’ 
utáni állapotban kialakult kultúrákra jellemző. 
Mitológia-elméletének megértéséhez tudni kell, 
hogy elutasítja azt a szemléletet, amely a pri
mitív népeket valamilyen állandó emocionális 
feszültség szinte patológikus állapotában élő
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kollektíváknak tekinti. Józan, a maguk mód
ján racionálisan gondolkodó és intézkedő 
csoportokat lát bennük, s ebben az értelemben 
teljesen elavultnak tartja a „természeti népek” 
prelogikus gondolkodásmódjával kapcsolatos 
Lévy-Bruhl-féle koncepciót is: szerinte ugyan
úgy a logika szabályai szerint gondolkodnak, 
mint mi, csak éppen még nem koherensen, nem 
kidolgozottan, nem a verifikációs kritériumok 
ismeretében alkalmazzák ezeket a szabályokat. 
A „Pensée sauvage”-ban (1962) részletesen 
kifejti, hogy a „primitíveknek” a tárgyiasság- 
tól megszabadulni még nem tudó, a tiszta 
absztrakciót még nem ismerő logikája úgy 
viszonylik a mi szigorúan formalizált és tisztán 
fogalmi jellegűvé vált logikánkhoz, mint a 
barkácsoló anyagfelhasználási kritériumrend
szere és technikai eliárásrendszere a tudomá
nyos alapokon dolgozó tervező-, ill. üzem
vezető mérnökéhez: előbbi azoknak az esz
közöknek és anyagoknak a halmazával dolgo
zik, amelyek gyűjtögetése során véletlensze
rűen a kezeügyébe akadtak, sőt, az esetek nagy 
részében ez a halmaz még meg is határozza, 
hogy mit állít elő, — de végső soron ugyanazo
kat a fizikai, mechanikai stb. törvényeket, 
ugyanazokat a szabályokat alkalmazza, mint a 
mérnök. Ezen az alapon nevezi a primitív 
népek logikáját metaforikusán a barkácsolás 
logikájának, pontosabb terminológiával a 
konkrétum logikájának. S mitológia-elméletének 
alapja az a tétel, hogy a mítosz ennek a logiká
nak az operátora, úgy hogy a mítosz ebben az 
értelemben funkcionálisan ekvivalens a for
mális logika ítéletével és következtetésével.

A mítosz tehát Lévi-Straussnál nem a 
mítoszt kitermelő embercsoport önkifejezése, 
életérzésének lecsapódása, történetének sűrí
tett költői megfogalmazása és a többi, hanem 
logikai instrumentum. Ami mármost azt az 
ellenérvet illeti, hogy a mítoszok konkrét kép
anyaga mindenképpen az illető nép életéből 
ered, azt tükrözi vissza, ergo a kutatót az kell 
hogy érdekelje, a maga konkrétságában, képi- 
ségében és történeti-szociális-szociálpszicho- 
lógiai eredetében, — e tekintetben Lévi-Strauss- 
nak az az aforizmája a mérvadó, hogy „a 
tartalom a forma” („Pensée sauvage”). Az 
életanyag (egy élőlény, egy tárgy, egy cseleke
det stb.) nem a maga totális szubsztancialitá- 
sában szerepel a mítoszban, nem önmagát kép
viseli (még csak a csoport életében betöltött 
„hasznossági” funkciója értelmében sem: itt 
utasítja el Lévi-Strauss Malinowskit), hanem 
a) hasonlatképpen van jelen, mégpedig vala

melyik tulajdonságánál fogva, amelynek követ
keztében „olyan mint” az, amit szimbolizálnia 
kell, illetve helyesebben b) nem is magában 
véve tölti be a szimbólum funkciót, hanem a 
mítoszban szereplő valamely másik elemhez 
való viszonya, attól való „differenciális távol
sága” szimbolizálja, reprodukálja, sajátságos 
képi izomorfiával, a mítosz által kifejezni 
kívánt relációt bizonyos általánosságok, pólu
sok között. A szubsztancialitás természetesen 
lényeges. Éppen azért beszélhetünk a „konk
rétum logikájáról”, mert a mítoszba felvett 
életelemek szubsztanciális tulajdonságai szol
gálnak — mintegy metaforák, képi homológiák 
gyanánt — logikai viszonylatok kifejezésére,
— Ahhoz, hogy megértsük, hogyan kerül pél
dául egy délamerikai mítoszba az arapaço 
madár,10 először is tudnunk kell erről a 
madárról, testi mivoltáról, szokásairól, visel
kedéséről mindazt, amit az indiánok tudnak 
róla (Lévi-Strauss a „Pensée sauvage”-ban 
különösen nagy súlyt helyez arra, hogy a 
szóban forgó népek hallatlan alapossággal és 
aprólékossággal veszik számba, osztályozzák 
és rendezik a környező világot), avégett, hogy 
másodszor, felismerhessük azt a szubsztanciális 
tulajdonságát, amely ugyanebben a pillanatban 
deszubsztanciálódva, ha úgy tetszik „formálisan’ 
vagy funkcionálisan tölti be a metaforikus 
szerepet: ez a madár ugyanis rendesen a fák
nak egy bizonyos magasságában fészkel, azaz 
alacsonyabb szférában tartózkodik a mítosz
nak egy másik, és magasabb szférában a 
mítosznak egy harmadik szereplőjénél, vagyis 
a mítoszképző indián gondolkodás középtag
nak tekinti két szélsőség, egy „fent” és egy 
„lent” között. Tehát a madár konkrét szub- 
sztanciálitása (ill. ennek egyik aspektusa) 
formális, logikai operátorrá válik, szélsőségek 
összekapcsolására szolgáló gondolati elemmé.
— Még egyszer hangsúlyozzuk : itt a metafora 
sohasem azt jelenti, hogy XA elem „olyan, 
mint” XB elem (A és В jelölheti akár a „ter
mészetet” , ill. a „kultúrát”, akár A és В nép 
hasonló mítoszát, akár ugyanazon mítosz A 
és В epizódját), hanem mindig azt, hogy XA 
elem „ágy viszonylik” YA elemhez, mint XB 
elem YB elemhez. A mítosz, amelyre fentebb 
céloztunk, igen bonyolult. Szerepelnek benne 
különböző állatok, sorrendben különböző 
természetű feleségek, különböző akciók (nemi 
egyesülés, ürítés, táplálkozás), különböző 
jellegű táplálékok. Mindezeknek az elemeknek 
a reláció-rendszere adja meg a mítosz jelentését. 
Az állatok úgy viszonylanak egymáshoz, mint a

10 Lásd L é v i -S tr a u s s :  L ’origine des manières de table. Plon 1968.
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feleségek, a táplálékok úgy viszonylatiak 
egymáshoz, mint az akciók, — s végül, mint 
Lévi-Strauss kimutatja, mindezek az elemek, 
miután különböző dimenziókban és koordi
náta-rendszerekben megfelelően rendeztük őket, 
úgy viszonylanak egymáshoz, mint az emberi 
közösségek alapvető termelőtevékenységei: a 
gyűjtögetés, a vadászat, a halászat és a föld
művelés. A mítosz (M354) „jelentése” : egy az 
embercsoport alaptevékenységei közötti logikai 
viszonyításrendszer egy fiziológiai (táplálko
zás, ürítés, közösülés), ökológiai (növények, 
állatok, természeti anyagok), szociális (exogám 
házasságok) elemekből összeálló hasonlat
rendszer segítségével. A hasonlatok megkonst
ruálása Lévi-Strauss szerint mintegy intuitív 
értelemben, egy sajátos asszociációs mecha
nizmus szintjén természetesen tudatos ugyan, 
de maga a logika, amely a folyamatban érvé
nyesül és kormányozza azt, az ellentétekben, 
azok összebékítésében és az ekvivalens relá
ciók megfeleltetésében való gondolkodás, ob
jektív, tudattalan, kényszerű.

A tudattalan mechanizmus úgy realizáló
dik, hogy „ . . . a mitikus gondolkodás bizo
nyos ellentétek tudatosításából indul ki, s foko
zatos kiegyenlítődésükre vezet” .11 A „logikai” 
pólusok, a kibékíthetetlen szélsőségek, amelye
ket Lévi-Strauss szerint a szóban forgó népek 
racionalizálni igyekeznek a mítosz segítségé
vel (vagy egyszerű felmutatással, hasonlato
kat dolgozva ki az ellentétekre, vagy közép
tagok — esetleg kumulatív — beillesztésével), 
általában állati és emberi lét, élet és halál, 
egészség és betegség stb. Lehet — és kell — 
vitatkozni Lévi-Strauss-szal azon, hogy csak ez 
van-e a mítoszokban, illetve ha van is más, az 
megközelíthetetlen-e számunkra (azaz csak
ugyan sohasem tudhatunk-e meg semmit a 
mítoszelemzés révén Óceánia és Dél-Amerika 
és Afrika ősnépeinek belülről, szubjektíve 
átélt konkrét világáról, és igaz-e az, hogy leg
feljebb valamilyen — tudományosan érték
telen — szubjektív beleélés lehetősége áll csak a 
rendelkezésünkre), — de egy bizonyos: az, 
amit Lévi-Strauss a mítoszok „szintaktikai 
szintjéről” pozitíve kimutat, az, ahogyan a 
mythémák relacionális-metaforális funkciona
lizmusát a konkrét elemzésekben általában fel
fejti, vajmi nehezen cáfolható. R. és L. Maka
rius szerint ugyan,11 12 hogy ne hallgassuk el ezt a 
szakértői véleményt, éppen ezeket az elemzése
ket általánosságban rengeteg pontatlanság,

főleg pedig pólus- és reláció-rendszerek eről
tetett konstruálása jellemzi, mert, úgymond, a 
Lévi-Strauss által a mítoszokban feltételezett 
logika nem létezik, ezt ő viszi bele az anyagba. 
Bizonyításul egyetlen elemzést hoznak fel 
példának és vesznek szemügyre. Ellenvélemé
nyünket e cikk keretében természetesen nem 
bizonyithatjuk, csak bejelenthetjük. Azzal a 
kiegészítéssel, hogy a szóban forgó esetben a 
jelek szerint részben igazuk van, és hogy két
ségtelenül találhatók még a „Mythologiques” 
három kötetében más ilyen erőltetett, hamis
nak látszó levezetések is. Ezeket azonban — 
összevetve a túlnyomó többséggel, a logikailag 
feltétlenül helytállónak látszó elemzésekkel — 
annak az ismert jelenségnek tudjuk be, hogy egy 
kutatónak felfedezése lázában sok esetben 
eltompul a kritikája: a jelenségeket olyankor, 
olyan szinteken is bele akarja kényszeríteni 
elméletébe, ahol nem férnek bele, vagy esetleg 
elsieti a bizonyítást.

Hogy egy pillanatra visszatérjünk az Oidi- 
pusz-mítoszra, a Lévi-Strauss elméletétől való 
berzenkedés egyik forrása az a nem is jogtalan 
vélemény, hogy ez az elmélet jelenlegi alak
jában és jelenlegi módszertani apparátusával 
közvetlenül nem látszik alkalmazhatónak 
kultúránk közismert mitológiájára, a görögö
kére. Ennek azonban feltehetőleg az az oka, 
hogy ez a mitológia nem ugyanolyan, mint a 
Lévi-Strauss által vizsgált népeké: a szóban 
forgó mítoszokat produkáló hellén népcsopor
tok a társadalmi, kulturális fejlődés sokkal 
magasabb fokán éltek, a legfontosabb míto
szok nagy részében már jelen van a város
állam. Ezek tehát egy sokkal bonyolultabb 
világ sokkal bonyolultabb problémáit ragad
ják meg, nyilván sokkal bonyolultabb struk
túrával. Mindazonáltal a fentiek után annyi 
világos, hogy a Lévi-Strauss-féle — mint lát
tuk, merőben illusztratív, példálózás jellegű, 
mintegy odavetett — Oidipusz-értelmezés sem
miképpen sem „értelmetlen”. Lévi-Strauss 
szerint ez a mítosz (esetleg) egy olyan logikai 
konstrukció, mely az ember létezésére vonat
kozó két lehetséges — és végletességében egy
aránt elfogadhatatlan — magyarázati mód po
lárisán ellentétes, kibékíthetetlen voltát egysze
rűen felmutatja oly módon, hogy hasonlatkép
pen erre a „kozmológiai” polaritásra, ábrázol 
egy szociális polaritást, ti. a vérrokonsági 
kötelék egyformán megengedhetetlen túlhaj- 
tásának és lebecsülésének végletpárját. Nyíl-

11 L é v i - S tr a u s s  : La structure des m ythes.
12 „ L ’hom m e et la société” . 1968. !I —II —III.
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vánvalóan külön kérdés (mint erre maga 
Lévi-Strauss is utal), hogy miért foglalkoztatta 
a szóban forgó társadalmat az „embernek” mint 
lénynek a problémája (a szfinx rejtvénye is 
erre vonatkozik), s az is, hogy a különböző 
szinteken hogyan felelt erre a kérdésre, — ám 
a probléma tartalmi részéhez valóban tudo
mányos módon nem férhetünk hozzá, ha előbb 
meg nem fejtjük e mitológia szintaxisát, kód
rendszerét. Csak akkor tudhatjuk meg, mit 
akarnak mondani a görög mítoszok, ha már 
tudjuk, miről beszélnek. S kétségtelennek lát
szik, hogy ehhez az első lépés a strukturális 
módszer.

Ami a módszert illeti, ennek legelső követel
ménye, mint az olvasó már észrevette, és ellen
tétben a strukturalizmus legtöbb bírálójának 
vélekedésével, a szóban forgó népre vonatkozó 
teljes „etnológiai” (ökológiai, szociális, kul
turális, rituális stb.) tényanyag ismerete, mert 
csak akkor tudhatjuk, hogy mi a szerepe a mí
toszban egy madárnak vagy egy szerszámnak 
vagy egy hegynek, vagy egy hangszernek, vagy 
egy termelési eljárásnak, ha tudjuk, melyek a 
tulajdonságai, milyen tulajdonságait tartja 
számon a szóban forgó közösség, és mi a szerepe 
ennek az entitásnak mint olyannak, ill. tulaj
donságainak e közösség életében. A második 
alapkövetelmény a mítosz összes fellelhető 
változatainak számbavétele és rendezése: tény
leges elemzés csak a változatok egybefogása és 
folyamatos viszonyítása mellett lehetséges. 
Harmadszor el kell szigetelni a mythémákat. 
Negyedik lépésben meg kell állapítani a 
mythémák funkcionális relációit: itt történik 
a „szubsztancia formalizálása” .

Meg kell mondani (mélyebben természetesen 
most ebbe sem mehetünk bele), hogy helytálló 
az a Lévi-Strauss-szal szemben sokak által 
felhozott ellenvetés, amely szerint seholsem 
definiálja, nem rögzíti a mythémák relációba 
állításának formális kritériumait. Az olvasónak 
kétségkívül nem egyszer támad az a benyomása, 
hogy az, hogy, mondjuk (példánk önkényes!) 
ugyanaz a madár ebben a mítoszban azt „jelen
ti” („képviseli”), hogy „középen” , amabban 
azt, hogy „gyűjtögetett ehető táplálék” (mert 
pálmaolajat fogyaszt), egy harmadikban viszont 
azt, hogy „fent” (mert csak nála alacsonyab
ban lakó állatok szerepelnek benne rajta kívül) 
stb., időnként az elemző ötletétől függ: hogy 
tehát az elemzés nem a mítosz valós, immanens 
logikáját tárja fel, hanem a kutató kombinációs

játéka, aki mindig talál valami lehetőséget, 
mert így vagy úgy minden relációba hozható 
mindennel. A magam részéről úgy vélem, hogy 
a kritériumok szabatos rögzítésének elmulasz
tása csökkenti ugyan a „Mythologiques” 
megbízhatóságát, de e kritériumok — Lévi- 
Strauss fejében — léteznek: Lévi-Strauss —
az elemzésekből kimutatható módon — benne 
mozog a vizsgált népek asszociációs rendszeré
ben. Egyébként lehetséges, hogy ezek a krité
riumok explicite csak sok-sok esztendei kutatás 
után lesznek megfogalmazhatók. Paradoxonnal 
élve, a mítosz logikáját feltáró elemzés kritériu
ma maga a mítosz logikája. Azt mondhatnánk 
ugyanis, hogy Lévi-Strauss hipotézise értel
mében a mítoszképződésben az asszociáció tör
vénye működik: a mitikus gondolkodásnak 
arról, hogy XA : YA, mintegy „az jut az eszébe,” 
hogy XB : YB.13. Következésképpen, ha az 
elemző ezen az úton visszafelé akar menni, 
akkor — „próba-hiba módszerrel” — mintegy 
vitetnie kell magát saját (tudatosan a vizsgált 
nép életanyagához idomuló) asszociációitól: 
ide-oda forgatva a mítosz szövegét, hagynia 
kell, hogy egy-egy elemnél „eszébe jusson” 
ennek egy más elemmel való, ilyen vagy olyan 
relációba hozhatósága. A jelek szerint az ilyen 
rész feltevések helyességét Lévi-Strauss szá
mára egy-egy rész eredmény belső logikai 
koherenciája és a vizsgált mítosz -rendszer álta
lános értelmezési rendszerébe való beilleszthe
tősége igazolja.

Összefoglalva. A Lévi-Strauss-féle strukturá
lis elemzés még nem tekinthető véglegesen 
kialakult és koherens, minden pontján alá
támasztott és támadhatatlan elméletnek és 
módszernek. A mitikus gondolkodás problé
májával szemben azonban valamennyi eddigi 
megoldási kísérlet kudarcot vallott. Márpedig 
a mitikus gondolkodás nem valamilyen alá
rendelt epizódja az emberiség szellemi törté
netének: minden emberi kultúra, egészen a 
görög filozófiáig, sőt egy másik szinten egészen 
a racionalista keresztény teológiáig mítoszok
ban gondolkodott, — de azt is tudjuk, hogy a 
mitikus gondolkodás a mi mai, alapjaiban 
fogalmi kultúránkból sem tűnt el (mint azt a 
fasizmusok történetével, a kispolgár politikai 
gondolkodásával stb. kapcsolatos elemzések 
bizonyítják). A strukturális elemzés alapja az a 
véleményem szerint teljességgel cáfolhatatlan 
felismerés, hogy valamely nép (népcsoport) 
mítoszainak összessége rendszer, specifikus

18 Lásd L é v i-S tr a u s s  : Le totémisme au jou rd ’hui. P. U. F . 1965. pp. 129 — 130. 
11 L é v i - S tr a u s s  : La structure des mythes.
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kóddal; hogy a mitikus kódnak általános, 
minden mitológiára érvényes szabályai van
nak; hogy ahnoz, hogy a mítoszok nyelvét 
megértsük, mindenekelőtt meg kell ismernünk e 
nyelv grammatikáját. A kutatás eljuthat odáig, 
hogy megtalálja a mítoszképződés egyetemes 
kulcsát és természetesen egyben a különböző 
bonyolultságú mitológiák differenciált meg
közelítésének kulcsát is. Ezzel definiálhatóvá 
válik, hogy pontosan milyen objektív feltételek 
azok, amelyek az embercsoportot arra kény
szerítik, hogy önnön világon belüli realitását 
mítoszokban ragadja meg és értelmezze, — 
vagy megfordítva: definiálhatóvá válik, hogy 
pontosan hogyan és mi által vált lehetővé a 
nem-mitikus gondolkodás. Úgy látjuk, hogy a 
jelen pillanatban a mitikus gondolkodás rej
télyének megoldásához a strukturális elemzésen 
át, a társadalmi tudat általános működési 
mechanizmusának, egész problematikájának 
tisztázásához pedig a mitikus gondolkodás 
megértésén át vezet az út. Természetesen a 
strukturális elemzést ehhez tökéletesíteni kell, 
meg kell szabadítani bizonyos kinövéseitől, 
önkényeitől, egyben pedig Lévi-Strauss rezig
nált, rousseau-ista ideológiájától, s bele kell 
helyezni egy olyan marxista történelemszemlé
let programjába, amely nemcsak „kívülről”, 
hanem „belülről” is megérthetőnek és megér- 
tendőnek tekinti az embercsoportot.

Ami befejezésül a strukturalizmus bizonyos 
kritikusainak álláspontját illeti, először is meg
lehetősen olcsó dolog a strukturalizmust az 
imperialista-technokrata burzsoázia szcien- 
tista ideológiájának nyilvánítani arra hivat
kozva, hogy egzaktságot és objektivitást 
követel, hogy determinista, hogy a rendszer 
fogalmát állítja a középpontba. Rendkí
vül jellemző, hogy például Lefebvre15 egy
szerűen összekeveri a management-tudo- 
mány rendszerfogalmát Lévi-Strausséval. A 
rendszer minden, az egyén semmi, Lévi-Strauss 
tehát, úgymond, a hibátlanul működő rend
szer apologétája. Holott a két rendszerfoga
lomnak semmi köze egymáshoz. Másodszor, a 
marxizmus semmiképpen sem abban külön
bözik a polgári társadalomkutatástól, hogy 
nem törekszik feltétlenül és mindenáron tudo
mányosságra.

Lévi-Strauss társadalom- és történelemszem
léletének összes valóban problematikus mozza
natai azonban egyetlen pontban futnak össze: 
ez a szubjektivitás, a cselekvés realitásának 
tagadása. Álláspontja ebben a kérdésben elfo

gadhatatlan. Lényegileg azt vallja, hogy a totá
lis emberi valóság megmagyarázható a szubjek
tív elemnek, az aktivitás mozzanatának fel
vétele nélkül. A marxizmus számára ez a prob
léma általános alakjában nem új. Hiszen tör
ténelemszemléletének egyik központi kérdése a 
cselekvés objektív determináltságának és szub
jektív indíttatásának dialektikája. Mármost 
teljesen érthetetlennek látszik első pillantásra, 
hogy amikor a strukturális módszer nem tesz 
egyebet, mint egyszerűen „eggyel beljebb” 
viszi a determinációt, azaz a társadalmi tudat 
alakulásában és működésében, a konkrét tár
sadalmi életformákat berendező tevékenység
ben, szokásrendszerekben stb. is kimutatja, 
akkor marxisták azt hiszik, hogy mivel 
védelmükbe kell venniük a szubjektivitást, a 
szabadságot, el kell vetni a strukturális elem
zés lehetőségeit csak azért, mert a strukturalis
ták a máguk részéről mechanikusan fogják 
fel a determinizmust, és nem értik objektivitás 
és szubjektivitás dialektikáját. A dolog azon
ban csak első pillantásra érthetetlen. Ha utána
gondolunk, világos, mitől félnek a strukturaliz
mus e kritikusai: amíg a determináció az objek
tív külső feltételek szférájára, a tudat szférájá
ban pedig legfeljebb az általános, osztályérde
kek megszabta körre szorítkozik ,addig az ob
jektivitás és szubjektivitás említett dialek- 
tiká jával összefüggő problematika megoldása 
aránylag könnyű, hiszen még mindig megmarad 
az egyén, aki ha determinált is, mégis felfog
ható szabadon döntő, értékeket választó 
lények. Ám ha ezek a szcientisták még olyan 
varázslatos birodalomban is kimutatják a 
determináltságot, szabályszerűséget, forma- 
lizálhatóságot, mint amilyen a mitológia stb., 
akkor az ember eltűnik, és az időtlen, történelem 
nélküli determinizmus fatalizmusánál kötünk 
ki. A strukturalisták csakugyan állítják, hogy 
az ember eltűnik, — de ezt nem kell elhinni 
nekik. S nem azért, mert nekünk az ember 
„érték” — ez ebben a vitában nem volna 
érv —, hanem mert a strukturalista explikáció- 
ban magában fedhetők fel a szubjektív aktivi
tás mozzanatának kiiktatása miatt tátongó 
rések. A marxista kritikának azt kell kimutat
nia, hogy az az elmélet, amely nem ismeri és 
nem ismeri el az ember teleológiáját, a praxist 
mint az emberi létezés konstitutív tényezőjét, 
nem mint ideológia rossz emiatt, hanem elméle
tileg inkoherens és ellentmondásos. Ezzel egy
ben lehetővé válik pozitív vívmányainak adap
tálása.

15 L ásd  H . L e fè b v r e :  C laude Lévi-Strauss ou le nouvel éléatisme. II. „ L ’hom m e et la société” . 1966. X —X I—XII. 
pp. 81 -103 .

32



T A X N E R - T Ó T H  E R N Ő

K ipárnázott o lvasm ány
Jegyzetek Szilvási Lajos: Kipárnázott kaloda című regényéhez

Egy 55 000 példányban kiadott regényre mindig 
érdemes fölfigyelni. A szóban forgó mű szerzője, 
Szilvási Lajos azok közé tartozik, akikről az 
irodalomkritika rendszerint nem vesz tudomást ; 
akiknek azonban tekintélyes olvasótábora van. 
Szilvási Lajos (ezzel együtt) tizennégy regénye 
eddig félmilliónál több példányban fogyott el! 
Ráadásul — legalábbis Szilvási esetében — 
még azt sem mondhatjuk, hogy a kritikai meg
jegyzések amúgy is reménytelenek; szerzőnk 
e müvében nagy gonddal mellőzte azokat a 
hosszadalmas leírásokat, amelyeket néhány 
éve, Egyszer volt szerelem című regényének 
bírálatában, Bessenyei György a legélesebben 
kifogásolt. (Kritika, 1967/1.)

A kipárnázott kaloda írója arra vállalkozott, 
hogy 490 oldalas regényben mutassa be az 
1945—46 telén (tehát viszonylag rövid idő
közben) lejátszódott és érlelődő politikai vál
tozások erővonalait, s ezek terében egy fiatal
ember tudati fejlődését. Az egyes szám első 
személyben elmondott történet húszéves hőse 
politizáló, liberális gondolkozású értelmiségi 
családból származik. Háborús élményei, az 
amerikai fogság „hitetlenné”, szkeptikussá 
tették. Hazatérése után ügyesen föltalálja 
magát a zavaros világban, miközben céltalanul 
sodródik az élet egyik rétegéből a másikba. 
Fölkínálkozik számára a választás számos
— rendkívül csábító — lehetősége, s ő végül
— személyes élményei, gazdag tapasztalatai 
alapján — a kommunisták útját vállalja.

A regény úgy indul, mintha cáfolni akarná 
a szerzővel kapcsolatos előítéleteket: mindjárt 
az első oldalon az amerikai tábor körül 
gyülekező éhes német gyerekek megjelenítése 
írói telitalálat. Ezután különböző epizódokban 
és politikai vitákban fölvillan a korszak szinte 
valamennyi fontos problémája. Szó esik az 
Egyesült Államok és a Szovjetunió világpoliti
kai törekvéseiről, magyarországi céljairól, az 
egyház kérdéséről, Mindszenty szerepéről, 
a reakció aknamunkájáról, szabotázsról, föld
visszakövetelésről, magántulajdonról, a polgári 
baloldal és Bajcsy-Zsilinszky Endre (a regény
ben kedves közvetlenséggel: Zsilinszky Bandi 
bácsi) történelmi tévedéséről, kommunisták 
áldozatos munkájáról és helyes politikájáról.

nyomor és fényűzés ellentétéről, éhesekről’ 
új-gazdagokról, arisztokrata ábrándokról, a 
csehszlovákiai magyarok üldözéséről és így 
tovább. A történelmileg hiteles problémák, 
a marxista szemléletű politikai fejtegetések 
azonban ömlesztve, művészi összetartó erő 
nélkül zsúfolódnak a terjedelmes regény 
lapjain.

A baj talán a nyelvtani hibákkal kezdődik. 
(Szilvási az ikes igék ragozásával például 
egyáltalában nincs tisztában!) Az igényesebb 
olvasó már akkor elkedvetlenedik, amikor 
ilyen mondatokra bukkan: „Van olyan ter
vünk, hogy magyar egyetemi hallgatóknak 
adunk lehetőséget Amerikában tanulni.” (Mel
lesleg: nem értem, a regény közepes képességű 
egyetemista hősét miért csábították volna az 
Egyesült Államokba, amikor a háború utáni 
Európában nyilván volt éppen elég jelentkező 
egyetemi ösztöndíjakra.) De talán még meg
bocsátanánk a szótani és mondattani hibákat, 
ha a lapos, színtelen közlések sorából — a 
szürke német gyerekek képéhez hasonlóan — 
kiemelkednének a leírások. Szilvási azonban 
a továbbiakban képtelen fölidézni, megjelení
teni azt, amit elbeszél. Szövegéből egyaránt 
hiányzik a hangulatteremtés, a feszültség, 
a sodrás, a tömörítés ereje. A szereplők szájába 
adott gondolatsorokat az író ugyanabban a 
formában rögzíti, ahogy azt — talán — adott 
történelmi, társadalmi és személyi viszonyok 
között a köznyelvet használó, „egyszerű” 
emberek is elmondhatták volt. Csak éppen a 
helyzet sajátos, egyedi, soha vissza nem térő 
jellegét, a személyiség testi jelenlétének, a han
gulatnak, a környezetnek a varázsát sikkasztja 
el mellőle. Ugyanaz, aminek egy korabeli 
újságcikkben dinamikus politikai bizonyító
ereje volt, íróilag földolgozatlanul, közvetlenül 
átültetve a regény szövetébe — üres szólamnak 
hat. A szöveg élettelensége alapvetően meg
határozza a regény értékét. Az író közlései 
önmaguknál is kevesebbet jelentenek, tartal
muk a ténylegesnél jelentéktelenebbnek tűnik; 
— éppen ellenkezőleg, mint jobb irodalmi 
alkotásokban, ahol az írói megformálás a nyelv 
segítségével is új dimenziókkal gazdagítja 
anyagát.
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Szilvási regénye közlésekben, ismeretanyagá
ban látszólag egyáltalában nem szegény. De 
csak látszólag, mert a valóságban csupa köz
helyet dolgoz föl. Az emberi személyiség ábrá
zolásának problémáját egyszerűen megkerüli, 
lélektani anyagot szinte nem is használ. 
Információit kivétel nélkül a történelemből, 
mivel pedig a közelmúltról van szó: inkább 
személyes tapasztalatokból meríti, de közismert 
tényeken, jelenségeken, problémákon nem lép 
túl, eredeti szempontokat, új emberi vagy 
társadalmi összefüggéseket nem tár föl.

A regény struktúrájának az elbeszélő szemé
lye körül kellene kialakulnia. Itt azonban egy 
jelentéktelen, közepes intelligenciájú, átlagos 
érdeklődésű, sekélyes érzelmi világú fiatal
ember számol be (ismeretlen okból) véletlenül 
adódó kalandjairól, élményeiről. Kétségtelen, 
sok mindent átél, — de mindez csak lóg a 
történet szálán; nem belülről, a regény világá
ból táplálkozik, életerejét és hitelét kívülről, 
a bonyolult erőktől és törvényektől mozgatott 
történelmi valóságtól kapja. Ugyanígy — az 
emberábrázolás hiánya miatt — a főhőssel 
kapcsolatba kerülő szereplők csupán egy-egy 
politikai gondolat megszólaltatói ; egyéniségük 
fontosabbik része nem kerül bele a regény 
szövetébe, ezért úgy tűnik, mintha kívülről 
szólnának bele a történetbe, gyakorolnának 
hatást a főhősre. A regény szuverén, öntör
vényű világa tehát nem alakul ki, s így az el
mondottaknak nem is lehet művészi igazsága. 
(Legföljebb történelmi-politikai, ennek kifej
tésére azonban más műfaj és a tudományos 
módszer sokkal alkalmasabb lenne.)

A borítón, a regény tartalmi ismertetésében 
ezt olvashatjuk: „Fehér izzásig hevülő szerelem 
egy bankár lányával, éjszakai verekedés vet- 
kőztetők bandájával, leszámolás egy leány
kereskedő bűnszövetkezettel, titokzatos autóút 
Bécsbe hatvanezer dollár miatt, . . Az éjsza
kai verekedés és a „leszámolás” a regény egé
szébe szervetlenül illeszkedő epizódok, még a 
többi részletnél is véletlenszerűbbek. Érdeke
sebb megnézni az idézett félmondat első és 
vele összefüggésben álló utolsó tagját. A „Fehér 
izzású szerelem” többféle emberi kapcsolatot 
jelenthet, csak éppen azt a langyos, belsőleg 
indokolatlan, zavaros viszonyt nem, ami a 
főhőst, egy szovjet érdekeltségű vállalat újdon
sült vezérigazgatójának a fiát és Barbarát, 
a „ravasz ellenség”, a nagyhatalmú bankár 
lányát egymáshoz fűzi. Tény, hogy a két fiatal 
nemi kapcsolatba kerül egymással, és a lány 
néhányszor olthatatlan szerelméről nyilatkozik. 
Ugyanakkor az író — szándékos homályos

sággal, többek között az említett „titokzatos 
autóút” segítségével — azt sejteti, hogy Barba
rának esetleg csak politikai és üzleti célokból 
van szüksége a fiúra. Nincs kizárva, hogy a 
szerelmi nyilatkozatok mögött csak egy ügyes 
csapda rejtőzik. A másik oldalon, a fiú szün
telenül gyanakszik, ellenérzésekkel küzd, leple
zett formában, de kihangsúlyozottan vonzódik 
egy árva lányhoz (aki persze tiszta, nemes, 
szép és politikailag is jobban illik hozzá!); 
az állítólagos fehér izzás egy pillanatig sem 
zavarja, hogy részben jó irányba tapogatózva, 
részben „tévelyegve” szabadon élje a maga 
életét. Részéről a fehér izzású szerelem mind
össze annyi, hogy alkalom adtán lefekszik egy 
szép, fiatal nővel, megissza a Martell konyak
ját, csatlakozik elegáns, fényűző, érdekes társa
ságához.

A titokzatosság, a leírt események többféle 
értelmezésének a lehetősége fontos szerepet 
játszik a regényben. Amint láttuk, a főhős 
és a bankárlány szerelme — az egyetlen, 
aránylag részletesen kidolgozott emberi kap
csolat — lényegében tisztázatlan. Ez azonban 
nem abból ered, hogy az élet bonyolult, 
többszörösen összetett problémáinak mélysége 
felé hatolva a létezés ellentmondásos szféráiba 
jutottunk. Nem arról van szó, hogy egy külön
leges erejű emberi szenvedélybe — a körül
mények nyomása alatt — oda nem illő elemek 
keverednek. Itt egyszerű tények maradnak 
tisztázatlanul, sőt az író szándékosan kuszálja 
össze az egyértelmű szálakat. Ha ugyanis nem 
teremtené meg ama bizonyos autóút titokzatos
ságát, ha világossá tenné a szerelmesek jelle
mét, — vagy a „fehér izzású szerelemről” 
kellene lemondania, vagy a szerelem kibicsak- 
lásához szükséges erőteret kellene megterem
tenie — művészi eszközökkel.

A főhős jellemének és körülményeinek nagy
fokú tisztázatlansága együtt jár azzal, hogy a 
regény alapgondolata is indokolatlan marad. 
Egyáltalában nem magától értetődő, hogy egy 
„szkeptikus” fiatalember nem használja ki a 
kényelmes élet csábító lehetőségeit, nem fogadja 
el „szerelmese” ajánlatát, hogy a békés és 
gazdag Svájcban fejezze be egyetemi tanul
mányait, induljon el a jólét felé vezető biztos 
úton. Természetesen elképzelhető, hogy valaki 
ilyen körülmények között is az itthoni áldoza
tokat kívánó, nehéz életet választja, — de ezt 
megfelelő művészi erővel kellene bizonyítani. 
S itt jutottunk el a legkényesebb pontig.

Szilvási Lajos regénye a Kossuth Könyv
kiadó „Könyvbarátok akciója” elnevezésű 
sorozatában jelent meg; felerészt történeti,
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politikai, világnézeti ismeretterjesztő müvek 
között. Egyik legolvasottabb írónk — politikai
lag kifogásolhatatlan — művétől a Kiadó 
nyilván bizonyos tudatformáló erőt várt. 
A regénynek meg kellene erősítenie a marxista 
világnézetűek tájékozódásának helyességét, és 
— még inkább — meg kellene győznie olyano
kat, akik tévedéseken alapuló emlékeket őriz
nek a koalíciós évekről, illúziókat táplálnak 
még ma is, vagy más nézeteket vallanak maguké
nak. A regény politikai gondolatai, történelmi 
tanulságai azonban egyáltalában nem meg
győzőek. Amint már szó esett róla, egyrészt a 
mű történelmi-politikai érv készlete szegényes, 
közhelyekre szorítkozó; — másrészt hiányzik 
mellőle a művészi igazság.

A Szilvási-féle regény sikerének éppen az a 
fő titka, hogy nem gyakorol érzelmi vagy 
értelmi kényszerítő erőt olvasójára. Kényelmes 
olvasmány, fölvetett gondolatai nem adnak 
okot fejtörésre, nem váltanak ki nagyobb föl
indulásokat. Rábízzák az olvasóra, hogy annyit 
fogadjon el a földolgozott társadalmi és törté
neti nyersanyagból, amennyit akar; sőt bizo
nyos esetekben ő dönthesse el, a történet és a 
hős ilyen vagy olyan beállítását tartja-e igaznak. 
Apróságoknál kezdődik ez az írói módszer. 
Szilvási egy helyen például arról ír, hogy kint 
nyomor, szegénység, létbizonytalanság ural
kodik, a bankár házában „tágas — szalon
szerű, de kényelmesebben berendezett” szobá
ban mulat az aranyifjúság. Az olvasóra bízza, 
hogyan képzeli el ezt a nem lényegtelen hely
színt. (Nem lényegtelen, hisz a fenti szembe
állításnak fontos hatást kell gyakorolnia a 
hősre.) Elképzelheti egy korabeli vagy mai 
kispolgári „szalony” mintájára és egy főúri 
kastély fényűző stílusában. Elképzelheti ízlé
sesen és ízléstelenül ; viszonylag olcsó ál-barokk, 
ál-rokkokó, ál-nemtudommilyen, esetleg mo

dern bútorokkal és méregdrága műremekekkel 
berendezve. (Legföljebb azon törheti a fejét, 
miért kell a szalont és a kényelmet egymást 
kizáró fogalmaknak elképzelnie?) De nem 
csupán ilyen apróságok adnak szabad teret az 
olvasói képzeletnek. A regény szervetlen írói 
világa lehetővé teszi, hogy bármelyik részletét 
kihagyjuk. A kívülről bevitt problémák, külö
nösen a politikai tartalmúak el nem olvasása 
vagy átértékelése semmi zavart nem okoz. 
Ettől még nyugodtan izgulhat a jámbor olvasó 
a verekedések kimeneteléért, a főhős vonzalmai
nak alakulásáért, meghatódhat jószívűségén, és 
fölháborodhat mindazon, ami abban a korban 
fölháborító volt, mindenekelőtt a nyerészkedés 
és az áldozatos munka, a szükség és a bővelkedő
jólét szembeállításán. Fölfedezheti a regényben 
saját élményeit, ráismerhet a valóságból vagy 
filmekből ismert pesti utcákra, jellegzetes figu
rákra. Sőt, aki nagyon akarja (és az ízlésének 
megfelel) enyhe antiszemitizmust is kiolvashat 
a sorok közül. Hangsúlyozom, kiolvashat, 
mert a regény zsidó szereplője ugyanúgy külön
féleképpen értelmezhető szerepet tölt be, ahogy 
Padári-Plesch bankár származása is tisztázatlan 
marad. (Jellegzetes, bizonyos nem lebecsülhető 
számú olvasónak tett engedmény, hogy ügyesen i 
elhullajtott és ugyanakkor könnyen cáfolható- 
homályos utalások a bankár zsidó származására 
vallanak.) Az is nagyon jellemző erre a típusú- 
irodalomra, ahogy Szilvási az erotikát bújtat- 
gatja és a nemi erkölcsöt a kispolgári ízléshez 
igazítja.

Az igényesebb olvasó unalmon kívül mást: 
nem igen találhat Szilvási Lajos új regényében. 
Nem akarom sem politikai jószándékát, sem 
írói igyekezetét elvitatni, az eredmény azonban 
egyik vonatkozásban sem kielégítő. Egyetlen 
elgondolkoztató benne: a sikere.

K r i t i k

Németh László: Az írás ördöge
Tán Bartha László finom és szellemes díszlete is sugallhatta a hivatalos kritikus véle
ményét, hogy „Apáczai—Németh László, Galilei—Németh László, Gandhi—Németh 
László és társaik után most Semmelweis — Németh Lászlóval ismerkedhettünk meg
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Szegeden.” A Szegedi Nemzeti Színház színpadán ugyanis a Történeti drámákat 
jelképező tablók sorakoznak s zárulnak, képenként egymást váltogatva, díszletekké; 
kijelölve szinte a színpadon a szín teret, melyet Németh László teremtő képzelete 
feszített ki az eszmék harcában őrlődő lélek különböző irányú vektoraira. VII. Ger
gelytől a Csapdáig és Semmelweisig menannyi szenvedélyes „önvallomás” , mint a 
kritika annyiszor állította? Bartha László frappáns tablói finomabban és egészen 
más értelemben fogalmaznak: kijelölik a Történeti drámákban meghatározott lélek- 
vektorok irányait.

Az absztrakt, s már majdnem-matematikai fogalmazásra csábító díszlet ellen
pontként hangsúlyozza az első képek konkrét történetiességét. Németh László a bába
növendékeket vizsgáztató pesti tanár körül pompás ökonómiával, úgyszólván néhány 
mondattal teremti meg a nagy fölfedezés hiteles légkörét, s a világ gyorsuló tudomá
nyos fejlődéséhez fölzárkózó kicsi magyar egyetem történetileg hű hátterét. A légkör 
s a háttér történeti hitelességére számos kisebb-nagyobb megjegyzéssel s utalással 
figyelmeztet, mintha csak óvni akarná a nézőt s a kritikust a túlságosan könnyű 
és csábító azonosításoktól. Ahogyan Semmelweis elmondja nagy fölfedezése lényegét 
s körülményeit, ahogyan fölvillan az induló Orvosi Hetilap jellege s jelentősége, 
ahogyan a magyarodó (s magyarkodó) egyetemről távozni kényszerülő kiváló gégész
professzort búcsúztatják („Kapunk egy magyar nyelvű fajankót egy világhírű tudós 
helyett”), vagy ahogyan a vitákba s nyílt levelekbe bonyolódott Semmelweis a Nyugat
ról friss és fontos szakmai hírekkel hazatérő kollégáját fogadja: megannyi pontos és 
hiteles részlet; a tények és helyzetek többsége megtalálható Benedek István funda
mentális Semmelweis-könyvében. Amit itt lát a néző, az nem „Semmelweis —Németh 
László, hanem „Semmelweis és kora” ; a színpadon egy „Semmelweis —Semmelweis” 
mozog, érvel, vitakozik és szenved, a saját kora társadalmi és tudománytörténeti 
környezetében. Ez a dráma egyik valósága. A másik erre épül, de általánosabb, és az 
írás természetéről szól.

Semmelweis eleinte nagyon ódzkodott az írástól. Nagy fölfedezését is csak elő
adta Bécsben, a közleményt kollégája, a belgyógyász Skoda írta meg. A nagy szülész 
Pesten sem írt. Gyógyított, szervezett, tanított. S azután egyszercsak egy hatalmas, 
alapos, szenvedélyes és írásműnek is kiváló könyvvel lépett a tudományos világ színe 
elé. Rejtély, írja Benedek István, „hogy ha 12 éven át konokul hallgatott, mitől oldó
dott most meg ennyire a nyelve?” Ez a rejtély a nyitja a Németh-dráma Semmelweis- 
értelmezésének. Az értelmezés azonban nem oldja föl a rejtélyt: noha jól látjuk a 
szerkesztő-barát Markusovszky írásra unszoló szerepét és az alkalom szívását, 
valójában nem tudjuk meg, miért változott a békés és sikeresen induló szülész
professzor az Igazság megszállottjává és áldozatává. A dráma nem a miérteket bon
colja, hanem a hogyant m utatja meg. Elsősorban azáltal, ahogyan szellemes és szenve
délyes dialógusokban konfrontálja Semmelwesszal Markusovszkyt. Biztató, írásra 
lendítő barát s szerkesztőként elébb, óvó, barátjáért s az ügyért aggódó fékezőként 
később: Markusovszky inkább kíséri s jelzi barátja pályáját, semmint lényegében 
módosítja. Az ő írásra sürgető s presszionáló buzdításából a néző Semmelweisszal 
együtt érzi meg az „alkalom szívását” : a pesti egyetem több lehet elmaradt európa- 
széli városka obskúrus tanintézeténél, tán szervezés s munka kérdése csupán, hogy 
megjelenhessen Európa tudományos színpadán. Markusovszky okos és lelkes bizta
tásából meg kell érteni, hogy a pesti katedráról nemcsak a bábanövendékeket lehet
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s érdemes korholni. De Markusovszky aggodalmából s óvásából értjük meg legjobban 
ennek a lehetó'ségnek a határait is. Nem a többé-kevésbé esetleges kulturális határokat 
Pest s Európa viszonylatában, hanem a lényeges, tudományelméleti határokat, 
általában. A tudomány ugyanis a tévedések útján kanyarogva tanulja meg elkülöní
teni a hamist az igaztól, Semmelweis fölébredt szenvedélye azonban — ezt jelzi a 
tudós barát aggodalma — más dimenziókba vezet.

Németh László Semmelweissze a „muszáj-Herkulesek” sorába tartozik. Az Eszme, 
az Igazság, a Feladat (nevezzük, ahogyan akarjuk, hisz úgyis inkább a dimenziók 
a fontosak, amit ne resteljünk a sokszor kigúnyolt nagybetűvel jelezni) vonzásában 
az ó' pályájuk óhatatlanul parabolába fordul, s jelentőségükkel párhuzamosan távo
lodnak környezetüktől. Semmelweisné ijjedt elhúzódása urától, aki az istentől 
reábízott küldetésre hivatkozik, kitűnően jelzi (s a játék kitűnően kifejezi) ezt a távo
lodást, s egyben a határt is, melyen túl a sors útján rohanót többé követni nem lehet. 
Németh László egybként is ok finom és szellemes jelzéssel érzékelteti, hogyan távo
lodik a hőse pesti professzorság bizakodó biedermayer-világából a muszáj végtelen
jébe. így pl. Balassa János, a híres sebészprofesszor kimért tartózzkodásával, a hű 
asszisztens, Fleischer aggódó buzgolkodásával, azzal, ahogyan az eszméibe s harcába 
bezárt szülész az emigrációból hazatérő kolléga friss tudományos híreit fogadja, 
azzal, ahogyan Jókai regényhőseihez hasonlítja magát, s ahogyan ismételten Széchenyi 
nagy példájára s sorsára hivatkozik.

A hely tehát, ahogyan Semmelweis világgá röpíti szenvedélyes írásait, pontosan 
meghatározott; maga Németh László nevezte egyébként a darab elkészülte után az 
Egészségügyi Dolgozóba írt Semmelweis-cikkében „a magyar romantika nagy vonu
latának”. Ez a pontos helymeghatározás az alap, melyről elindíthatja hősét a birkó
zásra az „írás ördögével” . A birkózás bemutatásával tágul tulajdonképpen a darab 
kor- és jellemhű drámai interpretációból egy egész irodalomnak, a „magyar roman
tika nagy vonulatának” szenvedélyesen vállalt jelképévé. „Az író vállalkozás” — 
hirdette négy évtizeddel ezelőtt, kezdő kritikusként Németh László. A Semmelweis- 
dráma ezt a fajta „vállalkozást” határozza meg illetve jellemzi, mint birkózást az 
írás örödgével. Aki írásra adja a fejét, annak egy reá jellemző viszonyba kell kerülnie 
az írás ördögével. Nemcsak felületesen vagy metaforikusán, hanem lénye legbelső 
lényege szerint. A legtöbb író hosszabb-rövidebb tusakodás után kiegyezik: hiúság 
s megélhatés összeszokásra kényszeríti az ördöggel. Néhányan azonban, fölocsúdva 
az írás mámorából, torkonragadják s fojtogatják az ördögöt: legyőzik magukban a 
„stílus-embert”, s valami más, irodalmon túli cél, valami nagy eszme szolgáltában 
küzdenek s pusztulnak el. Aiasz — ötlik meghatározásként Németh László eszébe 
a történelem és saját ifjúsága mélyéről a sophoklészi dráma hőse ; Aiasz, akit Athéné 
vaksággal vert meg, hogy hősként vagdalkódzon a birkák ellen, s fölocsúdva őrületé
ből önmagát pusztítsa el a reászakadt igazság fényében. A pálya — s a  dráma — itt a 
mítoszok magasságába lendül, s Semmelweis —Aiasz tragédiájából Németh László 
az író-sors jelképét absztrahálja. Az író-sorsét, ahogyan az a „magyar romantika 
nagy vonulatának” hőseiben s áldozataiban jelentkezett. Szenvedélyes vallomás 
tehát ez a dráma, de nem „önvallomás” , a szűkítő „ön” szócskát, melyet oly szívesen 
aggat a kritika évtizedek óta Németh László műveire — a Semmelweis-dráma tanul
sága szerint is — ideje lenne végleg elhagyni. A vélt vagy esetleges személyes vonat
kozások lehullanak az életmű hatalmas tömbjéről, mely immár maga is része „a ma
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gyár romantika” — Csokonaitól s Berzsenyitó'l Illyésig és Veres Péterig húzódó — 
„nagy vonulatának” .

A rendező' Lendvay Ferenc neve a Nagy család emlékezetes veszprémi bemutatójával 
forrott össze Németh László színházával. A „veszprémi példá”-hoz méltó a Semmel- 
weis-dráma rendezése is; az öltözködés legapróbb részleteitől a színészek kitűnően 
összehangolt játékáig minden a dráma szigorú vonalát, kemény egyszerűségét szol
gálja. Nagy Attila Semmelweis-alakítása törés nélkül jeleníti meg a szerep fejlődését 
a kezdő képek konkrét történelmi figurájából az utolsó kép moralitás-drámákra 
emlékeztető páthoszáig, Bicskey Károly Markusovszkyja kontrapunktként, társával 
tökéletes összhangban nő az írásra buzdító szerkesztőből az írás lényegét kérdező 
hanggá, mely akár magából Semmelweisból is szólhatna. Lőrinczy Éva Semmelweis- 
néja a szerető megnemértés finom alakításával, Mentes József Fleischere a buzgó 
és korlátolt tanítvány pontos megfogalmazásával hangsúlyozza a két főszereplő 
dialógusát, s segít kifejezni a tragédia mélységét.

Vekerdi L ászló

A dem okrácia  gyak orlása
— Gyurkó László: Fejezetek Leninről —

Nehéz, s többé kevésbé ismeretlen teljesítmény ünnepi alkalommal — tehát probléma
m entes lekerekítettség nélkül — polemikusán, kíméletlen élességgel arcképet rajzolni, 
hosszú időn át elhallgatott vonásokat felfedni, pontosabban egy már-már megkövese
dett Lenin képet megbolygatva a dokumentumok újonnan feltárt halmazából a való
d it rekonstruálni. Akkor is nehéz, ha ezt a felfedező munkát megkönnyíti az elmúlt 
évek szellemi és közéleti restsége, melynek során ezek a Lenin-dokumentumok nagy
részt felkutatlanok, megíratlanok maradtak, és feledésbe merültek s így később sem 
juthattak  az elemzés kezeügyébe. Ezért késztet elismerésre az a gesztus, mellyel 
Gyurkó László és a Nemzeti Színház éppen ezzel a polemikus újszerűséggel akarja 
élővé tenni az évfordulót, éppen az ünnep kapcsán akar szakítani, mind a meg
emlékezések formális tradíciójával, mind a felejtésből kialakult portréval. Gyurkó 
m ár első Lenin-könyvében, (Lenin, Október) jelezte, hogy tovább folytatja kutatásait, 
nem áll meg az Októberi Forradalom dátumánál, s a szocialista fejlődés kezdeti 
szakaszának, konfliktusainak, a vezetés új normái kialakításának és az új politikai 
struktúra elemzésével fogja folytatni munkáját. A most bemutatott dokumentum
oratórium  ebből a folytatásból ad néhány részletet, főként drámai csomópontokat, 
bár — a játék első része — Lenin száműzetéséhez, emberi karakterének rajzához megy 
vissza. A dokumentumok magva mégis a két tragikus, és megoldásában nagyhord
erejű konfliktus: a breszti béke körüli politikai viták mélységélességbeli bemutatása, 
valamint a kronstadti lázadás memoárokból és Lenin-beszédből montírozott „híradó
filmje” .

Gyurkó Lenin-képének alapszíne az új alternatívát teremtő politikus magatartása : 
úgy oldja meg a konfliktushelyzeteket, hogy új lehetőségeket teremt. Újat, abban az 
értelemben is, hogy olyan döntéseket vállal, melyeket addig mind a politikai gyakor
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lat, mind a kialakult szociáldemokrata előítélet helytelenített, vagy éppen nem tekin
tett marxistának. A breszti tárgyalások, belső' viták ebből a szempontból kapnak 
drámai feszítőerőt. Gyurkó már korábban is publikált részleteket ebből a szocializmus 
fejlődése szempontjából elhatározó jelentőségű vitasorozatból, a probléma hordereje 
azonban most bontakozik ki igazi ébreztő hatással. Mert a dokumentumok mindegyik 
mozaikdarabja ugyanarra a felfedezésre utal: csak úgy lehet kikerülni a konfliktusból, 
ha vállaljuk azok teljes végigjárását, s az ezzel adódó rizikót. A breszt-litovszki béke 
vitája idején a balti köztársaságok kommunistái „zsákutca-helyzetbe” kerülnek: ha a 
béke mellett szavaznak, ez annyit jelent, hogy lemondanak hazájukról, az ott élő 
kommunistákat pedig kiszolgáltatják a németeknek. Nyilvánvaló, hogy ezt a döntést 
morálisan nem vállalhatják — jóllehet a szovjetköztársaságok létét, fennmaradását 
biztosítandó, csak e mellett a döntés mellett állhatnak. Ebből a konfliktusból nyilván
való hogy sem a béke mellett, sem ellene nem lehet az immoralitás veszélye nélkül 
szavazni, hiszen mind a részérdekekre való hivatkozás (sajátjaik védelme, a baltikum- 
ban maradt harcostársak megmentési szándéka) mind az összérdek biztosítása 
(a szovjetállam fennmaradásának támogatása) egyúttal egy „rossz választást” is 
magában foglal: vagy itt, vagy ott vágnak eleven húsba — sajátjukba. A szavazatokra 
ugyanakkor életbevágóan szükség van : a lenini álláspont alig rendelkezik többséggel, 
minden „igen” döntő súllyal esik latba. S Lenin mégis azon az állásponton van, 
hogy a balti kommunisták tartózkodjanak a szavazástól, mert politikailag fontosabb
nak tartja, hogy ne döntsenek immorálisán, fontosabbnak tartja, hogy ne züllesszék 
egy lelkiismeretük ellen való döntéssel saját politikai etikájukat, pártjukat, és a többi 
kommunistát egy „macchiavellisztikusnak” minősíthető lépéssel. S ma már világos, 
hogy ez a látszólag „moralizáló” utasítás, melyben a kommunista lelkiismeret hangját 
méltányolva a béke ügyét is kockára tette, valójában alapvetően politikai döntés volt: 
Lenin tisztában volt azzal, hogy hosszú távon nem lehet kizárni a morál szerepét a 
politikából, mert az maga is politikai funkciót képvisel, — mint ahogy adott esetben 
a moralizálás is vészterhes lehet, ha nem vállalja a plitikum követelményeit. A morális 
mozzanat elhanyagolása demoralizál, figyelembevétele meggyőz — s így lehet politikai 
energiaforrás.

Csakhogy akkor az is világos volt, hogy csupán a konfliktus teljes, kockázattal teli 
vállalásával lehetett megoldani a fenyegető „zsákutca-helyzetet”. Az ügy iránti oda
adásra hivatkozva csak pillanatnyi megoldás születhetett volna — a lenini gesztus 
viszont az egész konfliktus nagyvonalú „felrobbantását” kínálta, s lehetővé tette a 
kommunizmus regenerációját is azokon a területeken, melyeket időlegesen elrabolt a 
német imperializmus. A megoldás ugyanakkor a demokrácia gyakorlásának mély 
tanulságát is magán viseli. Itt derült ki először, mennyire utópisztikus az az elképzelés, 
hogy a nyílt demokrácia a konfliktusok kikerülésének, a többféle vélemény súrlódás- 
mentes és kockázatnélküli együttélésének formája lehet. A lenini, demokratizmust 
biztosító döntés a konfliktus vállalását és egyben felfejtését jelenti. Gyurkó pár évvel 
ezelőtt publikált dokumentumai erre a minden polgári demokratizmusnál fejlettebb 
— és nehezebb — megoldásformára hívták fel a figyelmet.

A Nemzeti színpadán most a morál és politika, valamint a demokratikus döntés
struktúra leckéjéből ad ízelítőt A két út c. jelenetben. A vita ezúttal is a szovjetállam 
létkérdése felett, az életveszélyessé vált háború továbbfolytatása — vagy az ésszerű, 
de kényszerű béke megkötése felett folyik. Az ellenzék a világforradalom illúziójára
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hivatkozva, folytatná a háborút — fegyver, katonaság, s főként a hátország meg
győződése, kitartása nélkül. Lenin hajthatatlan: újra meg újra, különböző megfogal
mazásokban teszi fel szavazásra a kérdést, mígnem sikerül keresztülvinnie akaratát: 
a tárgyalásokat, ha késve is — minek következtében rosszabb feltételek között, már 
ultimátumtól fenyegetve — megkezdik. Az ellenzék ekkor — tiltakozásként — beje
lenti, hogy kilép a Központi Bizottságból. Sőt, még arra is igényt tart, hogy állás
pontját ismertethesse a szélesebb pártközvélemény előtt. Sztálin — szinte döbbene
tesen előlegezve későbbi politikai magatartását és logikáját — fel is veti a kérdést: 
vájjon nem jelenti-e a KB-ből való kilépés egyben a párt cserbenhagyását, tehát a 
párttagságról való lemondást? Számára csak egyetlen, mereven polarizált alternatíva 
létezik: vagy együttszavaznak, vagy nem számítanak a párt harcosainak. Gyurkó 
dokumentum-jelenete filmszerűen pereg, a nevek, akik mellett az „igen” és „nem” 
elhangzik a történelem objektivitásával hangzanak el, s a KB többnapos vitájának 
színpadi képe cseppet sem hasonlít színdarabra. Dramaturgiáját az élet írta — szinte 
kár, hogy tudjuk, nem a művészi stilizálás élezte ki így a karaktereket és döntéseket: 
történelmi fordulópontot láthatunk, szinte egy-az-egyben. Mégsem csak történelmi 
tabló ez : Gyurkó stilizálása révén válik beszédessé a kép : az összevonás, felgyorsítás, 
az egymásra csapódó válaszok dinamikája, művészi anyagkezelése révén. Ebben a 
kontextusban villan fel — csupán néhány mondat erejéig a Sztálin-kép, s mellette az 
ellenzéki Buchariné, a szavazástól tartózkodó Trockijé, s a többieké, akiknek nevéhez 
még ma is hozzácseng a fülünkben néhány sztereotip jelző. S Gyurkó nemcsak ezeket 
a jelzőket hántja le, hanem akkori szerepük dinamikáját állítja helyre: a forradalom 
vezérkarának politikai dinamizmusát, valamint a demokráciának, mint a hatalom 
gyakorlásának képét keresve. Lenin ugyanis ebben az élet-halál konfliktusban, mikor 
egy indulattal teli ellenzékkel és egy életveszélyes döntés lehetőségével néz szembe — 
megintcsak egy új alternatívával kerüli ki az ellenzék „vagy-vagy” kínálatát. Kijelenti, 
hogy a KB tagságról való lemondás nem jelenti a párt sorainak elhagyását, sőt 
megadja az a jogot is, hogy a hátralevő 12 nap alatt agitáljanak saját álláspontjuk, 
a háború folytatása mellett, mert „ennélfogva van mód a párt véleményének kiderí
tésére, s ha a párt az aláírás ellen fog szavazni, akkor a ratifikáció nem történik meg” . 
Egyben kötelezi az ellenzéket — ez a demokratikus vitaszellem és a hatalmon levő 
testület fegyelmének, becsületének új követelménye — hogy dolgozzanak tovább a 
szovjetekben, és csak azokban a munkában ne írjanak alá dokumentumokat, melyek
kel szemben elvi fenntartásaik vannak. Egyébként munkájukra nemcsak szükség van, 
hanem ez a résztvétel hozzátartozik a együttműködés, a közös munka logikájához. 
A merev „vagy-vagy” helyett egy konfliktus teljes, szinte pedagógiai hatású végig
járását vállalja. így tette lehetővé, hogy pár nap múltán — mikor kiderült, hogy a 
szovjetek döntő többsége, a nép egésze az ő álláspontja mellett áll — továbbdolgozzék 
ezzel a vezérkarral: a politikai nyíltság, a morális fenntartások tiszteletbentartása és 
egyben a politikai fegyelem olyan dialektikus egységéből adva leckét, melynek hord- 
erejét mindmáig alig mértük fel.

Ez a döntés tehát korántsem csak morális jellegű: nemcsak az ellenzék „lelki- 
ismereti” agályait tartja tiszteletben. A pártdemokrácia, a részletkérdések feletti 
nyílt és szenvedélyes vita, és az összefogó fegyelem új összetevőit keresi és találja meg: 
az átmenetet az illegális pártfegyelemből a legális, sőt a hatalmon levő párt gyakorlatá
hoz, mégpedig a nehéz helyzet diktálta önvédelem idején. Luxus volt ez döntése?
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Korántsem. Tudta, hogy csak itt, az ülésterem falai között kell győznie — a szovjetek
ben és az elcsigázott tömegek között óriási többség áll mögötte, s ez a politikai logika 
fogja meggyőzni igazán ellenfeleit is, fogja kiábrándítani őket a világforradalom 
illúziójából. Míg ennek az illúziónak mesterséges purgálása több kárt okozott volna, 
mint hasznot. Azt is tudta, hogy ha ebben a kérdésben szembe is kerültek, éles vitába 
is bonyolódtak — ez nem jelenti azt, hogy a többi, kardinális ügyben nem lehetnek 
munkatársak. Tudta, hogy akik ma ellene szavaznak, sőt ellene agitálnak, később 
mellé fognak állni, ugyanilyen elszántsággal, mint ahogy most ellenvéleményüket 
védelmezik: csak végig kell járniok saját konfliktusaik útját: azt a kudarcot, amit a 
tömegekkel való szembesülésben élnek át. Tudta, hogy a konfliktus kikerülése politikai
lag is rossz nevelőeszköz. A kockázat, amit vállal voltaképp a forradalom hosszútávú 
védelmének biztosítéka volt: a mozgalom egészséges fejlődésének védelméhez, 
a „lenn” és „fenn” állandó kapcsolatának biztosításához teremtett lehetőséget, 
s adott formát a nézeteltérések új konfrontálásának és megoldásának.

Gyurkó azonban bemutatja a hatalommal való élés másik oldalát is : a demokrácia 
mozgásterének védelmét. A kronstadti felkelés mozaikképében egyfelől megint a 
konfliktus fájdalmát emeli ki: azok a matrózok lázadnak, akik eddig a forra
dalom büszkeségei voltak, s az ellenük vonuló katonák, kongresszusi küldöttek, 
diákok az elszántság mellett a keserűséget, és fájdalmat is magukkal viszik a tenger
öböl jegére. Kronstadt LeningrádTailcsa — a szovjethatalom itt nem kockáztathat: 
az ultimátumot az ágyuk szava követi, s a felkelés elfojtása azonnal megindul. 
A dokumentunWrawa azonban itt is polarizál, egymásravetíti e válság tényeit: így 
kínája tanulságát. Drabkina visszaemlékezései, lírai-fájdalmas eseménytörténete 
mellett Lenin szólal meg, aki látszólag „másról” beszél: a parasztkérdésről, a NÉP 
megindításának szükségességéről, s egy szóval sem említi a Kronstadti eseményeket. 
De a néző kapcsol: a felkelés többek közt jelzés is volt, olyan ellentmondásokat dobott 
felszínre, melyet Lenin a lázadás fényében azonnal — de stratégiailag orvosolt: 
a paraszti elégedetlenséget oldja meg, a hadikommunizmus történelmi befejezését 
hirdeti meg: számára ez az események egyik legfőbb politikai tanulsága. A tüneti 
kezelés szükségszerűsége nem pótolhatja hosszútávra dolgozó politika ellentmondáso
kat oldó munkáját.

Itt is a hatalommal való élés logikáját emeli ki tehát Gyurkó: bűn lett volna nem 
élni a fegyverek hatalmával, de még nagyobb bűn lett volna emellett nem élni a poli
tikum fegyverével, a szocialista fejlődés új korszakának kidolgozásával. A két kép 
— a breszti és a kronstadti válság — ugyanannak a politikai magatartásnak össze
tartozó, egymásnak felelő mozzanata: a demokratikus és hatalmi lehetőségek széles 
skáláját és egyben valóságos határait mutatva be. A „parttalan demokrácia” több
nyire csak szóvirágként érvényesülő illúziójával szemben a munkatársak, a hatalmat 
gyakorlók, a nép öntevékenységét felébresztő, s fokozatosan cselekvő erővé, autonóm 
módon dönteni képes magatartássá formáló pedagógia képe bontakozik ki a dokumen
tumoratóriumból .

Gyurkó tehát csak látszólag nézi a szocializmus politikai örökségét, a lenini 
életművet a moralista szemével. Az az élet- és problémagazdag dokumentumsorozat, 
melyet már a Lenin, Október c. kötetében is a krimi izgalmával lapoztunk, újra vissza
tér a színpadon, s ez fűti fel a nagyjából hasonló korszakkal foglalkozó — ezúttal 
már lazábban fűzött, poénszegényebb tablót, a Négyszemközt a forradalommal

41



(Szépirodalmi, 1970) c. gyűjteményét is. Gyurkónál a morális konfliktusok a politikum 
építőkövei, átvezetők a világtörténelmi döntésekhez, vagy ezek egyéni megvalósítási 
konfliktusai: függvényei a politikai demokrácia gyakorlásának, a hatalommal való 
élés lehetőségeinek. Annyiszor került már terítékre — és mindig új és új mozzanattal 
telítetten — a hatalommal való visszaélés gesztusa, torzulása, s oly ritkán a hatalommal 
való normális, a szocializmus nagy tradícióit folytató emberi és politikai magatartás 
nehéz, konfliktusokon keresztül vezető önnevelése. Gyurkó ezt, a nehezebb utat 
választotta: a hatalom által ránkruházott kötelesség megvalósítását, emberi kiteljesí
tését, gyakorlásának demokratikus tradícióinak felkutatását. Ezért hiányoltam, hogy 
a Lenin-Gorkij viszony rajzában eltekintett attól a szenvedélyes keménységtől, 
mellyel Lenin olykor szembefordult az általa világirodalmi jelentőségűnek tartott 
költőóriással — „istenépítési” korszakában pl. Csak a barásság „kellemes” perceit 
láthattuk, s hiányzott az a kíméletlen őszinteség és heves vitalégkör, ami a többi 
jelenetben, a proletárforradalom gyakorlatának megteremtésében jellemezte az újon
nan felfedezett Lenin-portrét.

Példaszerűsége miatt hadd szóljunk néhány szót a rendezésről, Marton Endre 
munkájáról. A lehető legnehezebb szöveget vállalta feladatul: megjelenítését mind az 
„eljátszás” hagyománya, mind az oratóriumszerű merevség veszélyezteti. Nincs 
ugyanis tradíciója színikultúránkban ennek a gondolatilag éles, dinamikájában azon
ban kopár, szövegre koncentrált politikai színpadnak. Marton teremtett egy játék
felfogást, s ezzel nemcsak a Nemzeti játékstílusa lépett nagyott előre, hanem egész 
színikultúránk is : felzárkózott, — ha nem lépett messze eléje — a nemzetközi mezőny
ben egyre jobban kialakuló politikai-dokumentum játékstílus vonalába. M ert ami 
ezen a címen Studtgartban vagy Londonban látható, meglehetősen kusza, spontán 
hatásra, és gondolati tartalom mellőzésére épül. Mártonnál fordítva alakul a politikai 
színpad: a jelzések, képek, a színi koreográfia a gondolatot állítja előtérbe, — amit 
csak zenei motívumként kísér, támaszt alá a szereplők mozgása, a csoportok laza 
képződése-felbomlása, a fekete-fehér kosztümök színfoltja, a vetítések poézise. 
Hogy ez utóbbinál maradjunk: nem illusztrációkat — korabeli híradófilmeket — 
vetít a színpadra belogatott három-négy vászonra, hanem lírai hatású természeti 
képeket: felhőket, kopár fákat, zúgó vízesések totálját, vagy távolbafutó sínpárokat, 
havas erdei utakat, megint felhők futását. A színi kép állandó mozgásban van, 
— anélkül, hogy a figyelem erre tapadna: nélküle azonban nem emelődne ki a szöveg 
drám ája. Voltaképp háttér-effektusokkal dolgozik, s mégis élő a színpad: gondolati 
tartalm át teszi — szinte tudattalanra ható benyomásokkal — élvezhetővé, azt is 
mondhatnám: mindenki számára emészthetővé. Úgy adódott, hogy diákelődáson 
láttam  produkcióját — s a  nézőtéren a szokásos zacskózörgés, kuncogás, suttogás 
helyett néma csönd uralkodott. Olyan történelemórát tudott biztosítani, melynek 
originalitása eljutott a nézőhöz, az alig-értőkhöz is. S ebben a sikerben, — amit 
jelentősebb szerzők sem mondhatnak magukénak: jónéhány panaszos levél, újság
cikk a bizonyíték erre — nemcsak az előadás kicsiszolt újszerűsége, hanem Gyurkó 
történelemfelfogása is vizsgázott. Voltaképp itt vizsgázott igazán.

A lmási M iklós
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„Mert az m aga t ű z . . . ”
Kósa Ferenc, Csoóri Sándor és Sára Sándor ítélet című filmjéről.

Már önmagában az is tett, hogy létrejöhetett ez a film — m agyar-román —szlovák 
kooprodukcióban Dózsáról, a parasztforradalom vezéréről, akit magáénak tart 
mindhárom nemzet, s forradalmáról, amelyben egyenlő kíntól hajtva, közös akarat
tal vettek részt magyar jobbágyok, román bocskorosok, szlovák parasztok. A film 
megvalósulása mutatja: józsefattilai gond, bartóki szándék, ami az alkotókat létre
hozására ösztönözte. Ha csak ennyi volna az ítélet érdeme, akkor is örülnünk 
kellene, hogy megszületett. De több ennél. Amikor a szerzők 1968-ban az Új 
írásban közzétették a filmnovellát, vita folyt a sajtóban az ítélet történelemábrá
zolásának hitelességéről. A filmtől azonban csak művészi történelemhűséget kérhe
tünk számon.

Az ítélet történelmi film, bár nem konvencionális értelemben az. Nem azért 
született, hogy történelemkönyvekben szereplő adatokat feldolgozva illusztráljon 
egy kort, hanem, hogy Dózsa korának művészileg hiteles arcát megfestve, napjaink 
kérdéseire keressen választ. A művészetben a történelmi hűség nem azonos a tudósok 
kutatási eredményeihez való ragaszkodással. A művésznek joga — ha nem köteles
sége — , hogy régmúlt korokat ábrázolva, azok lényegét saját kora számára újra
fogalmazza.

Hiteles-e tehát az ítéletben megrajzolt Dózsa-kép? Nincsenek történelmi doku
mentumok, amelyek bizonyítanák, hogy a börtönben Werbőczy Dózsát behódolásra 
próbálta volna rávenni, nem őrzik a könyvek a diák alakját, sem a lisztevését, sem 
a birtoklevelekből álló lakomáét, nincsenek feljegyzések Dózsa György és Lőrinc 
pap vitáiról. Csak az ítélet, Dózsa tüzes trónja az a filmben, amiről a történetírás 
is beszél. S mégis — szellemében, végletesen, szikár-keményen fogalmazott mondatai
ban, nyugalmat sugárzó tájakat, kíntól elgyötört emberarcokat, lobbanó tüzeket, 
rohanó mezítlábasokat, izzó vastrónust, s melegétől lángra lobbanó fagerendákat, 
korbáccsal vert, kiéheztetett parasztok vonaglását megörökítő képsoraiban igaz 
Dózsa-képet ad nekünk.

Korunkhoz szóló, hű képet Dózsa forradalmának máig ható erejéről. Mert tagad- 
hatjuk-e, hogy 1514-nek vannak számunkra döbbenetes tanulságai? Vagy Petőfi 
óta kialudt volna az a tűz, a Dózsa szelleme? A ma forradalmából hiányozhat 
az elszántság, amely Dózsa kaszásainak hadát „félelem nélküli sereggé, halálra is 
vállalkozókká” tette? A filmben Dózsa szájából oly könyörtelenül igaznak ható 
szavak: „a háborúhoz ágyú kell, pénz, jószág, betevő fa la t. . .  De nekünk csak 
az adatott meg, hogy nem kételkedhetünk a győzelemben” nem érvényesek-e a 
huszadik század minden forradalmi háborújára 1905-től Vietnamig? C s a k  ezzel 
a hittel nem győzhetnek forradalmak, ám e hit és elszántság nélkül is bukásra vannak 
ítélve.

A régi módon élni tovább nem tudó nép halálraszánt lázadása nélkül nincs for
radalom.

A film alkotói nem a ma forradalmának elvont modelljét vetítették vissza Dózsa 
korába, nem előre kidolgozott eszmei és etikai sémákat próbáltak Dózsa mozgalmá
nak keretei közé erőltetni, hanem belülről ábrázolták az 1514-es parasztháborút.
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Nincs jogunk tehát a mi huszadik századi forradalmaink teljességét számonkérni 
a filmtől. A kettő nem fedi egymást — az alkotók szándékai szerint sem. Az ítélet 
az elbukott, vérbefojtott népmozgalom szemszögéből ábrázolja Dózsa parasztháború
ját. Őserőként, kitörő vulkánként — éhségtől, láncoktól, kínzószerszámoktól meg
gyötört, szabadságvágyó nép elemi kitöréseként. Csoóri, Kosa és Sára véres vég
leteivel, kényszerűség parancsolta döntéseivel együtt magáénak vallja ezt az elemi 
erejű népmozgalmat, s emberileg korántsem tökéletes hősét — Dózsa Györgyöt.

A  film ábrázolta Dózsa nem tudatos forradalmárként indul. „Egy idegen össze
téveszthetne bármelyik katonámmal” — mondatja Kosa és Csoóri hősével az Új 
írásban megjelent filmnovellában. Ő a keresztes hadak vezéreként a török ellen 
vezetné a kiegyenesített kaszások seregét. Lőrinc és a Diák hatására válik a keresz
teshad Bakócz Tamás által kijelölt vezéréből a forradalom vezetőjévé.

A Lőrinc pappal, ill. Werbőczyvel folytatott vitákban bontakozik ki a meg nem 
alkuvó, kemény hős, a tüzes trón felé egyedül induló Dózsa. E vitákban haladja túl 
a film a népmozgalom ábrázolásának problémáját: itt az alkotók a forradalmi etika, 
nép és vezér viszonya, kompromisszum és áldozatvállalás legmélyebb törvényszerű
ségeit kutatják.

A két vezető vitájából világosan kitetszik, hogy kettejük közül Lőrinc a tudatosabb 
forradalmár. Ő kezdettől fogva világosan látja, hogy a parasztsereg fegyvereit az 
urak ellen kell fordítani. „M it keresed kívül az ellenséget, ha itthon van? Vagy a ha
talm at pusztítod el, vagy a hatalom pusztít el téged” — mondja Dózsának. Ő az, aki 
végig szigorúan ragaszkodik a következetességhez. Tudja, hogy azt a népet foszto
gatni, amelynek nevében a harc folyik, megbocsáthatatlan bűn, s tudja, hogy ha 
a nép elől elhallgatják a baljós híreket, ha kivágják a Diák nyelvét, valami jóvá
tehetetlen hiba történik.

Dózsa Werbőczyvel szembeni konok kitartásában már benne van a Lőrinctől 
tanult szigorúság. Saját elhamarkodott, rossz döntéseire pedig minduntalan vádlón 
figyelmezteti a Diák néma jelenléte. Itt a várbörtönben Dózsa már tudatosan vállalja 
az éhes, mezítlábas sereg harcban, győzelemben, bukásban végletes törvényű forradal
mát. Az üszkösen füstölgő óriás fa — amely alatt a kastélylakók máglyahalált leltek 
— láng, fáklyafény, parázsként izzó szemek, képe látomásként idéződik fel benne, 
amikor a vár sötét csendjében felhangzik Werbőczy nyugodt rafináltsággal érvelő 
szava: „Azzal szolgálod a hazát, ha életben maradsz. Mi megkegyelmezünk neked, 
ha kiállsz a sereg elé és megtagadod mindazt, amit elkövettél.” Súlyosak Werbőczy 
érvei, nekünk, akik ismerjük a következő évszázadok történelmét, különösen súlyo
sak : ha kivégzik a nyolcvanezer kaszást „az ellenség bejön ide, s százévekig a nyakun
kon marad . . .  nemcsak a jelenünket és a jövőnket veszíthetjük el, hanem még a 
múltunkból is kiforgatnak” . De Dózsa hajthatatlan, s nem kevésbé súlyosak az 
érvei: „ha egy ember meghal, élnek majd helyette mások, de ha egy népből kihal 
a szabadságvágy, az a nép előbb-utóbb elpusztul.” így, ezzel a konok meg nem al- 
kuvással hallgatja végig az ítéletet, éli át előre gondolatban, majd a szemünk láttára 
valóságosan is a saját halálát. Innen, a befejezés felől nézve Dózsa olyan hős, akivel 
bátran vállalhatunk közösséget.

*

A film szerkezete, képi nyelve a népballadákéra emlékeztet. Szaggatott, zaklatott 
képsorai szűkszavúan mondják el a történetet. (Néhol túl szűkszavúan, s már nehezen
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érthetően.) A képi váltások asszociációkat parancsoló ereje köti össze az olykor 
nagyon különböző hangulatú képeket. Meggyötört parasztfejekre, lobogó fáklya
fényre a várterem rideg nyugalma felel, az ítélethirdetés arcokon tükröződő rette
netére a hegyek nyugalma, a felülről fényképezett világító táj válaszol. Ott veszít 
erejéből a film, ahol megszakad ez a balladai tömörség. Különösen a vitajelenetek 
itt-ott vontatottan sikerültek. De nem ez a meghatározó. Én még az ítéletvégre
hajtás döbbenetes hatású, monumentális képsorait is balladai tömörségűnek érzem: 
feszültsége, drámaisága, indulata és keserűsége csak a balladák mértékével mérhető. 
Mint ahogyan balladába illő a legutolsó kép is — Dózsa anyja a vadzabbal benőtt 
mezőn, s mögötte a koronás fejet idéző, szerteágazó fagyökér.

K almár Éva

Molnár Antal
A zen eszerző  v ilága

A magyar zenetudománynak van egy már-már 
legendássá növekedett nemzedéke, amely 
Bartók és Kodály zenei forradalmával pár
huzamosan igyekezett kimunkálni a zenei 
tudat forradalmát is. Nem egyszerűen a zenei 
jelenségeket tették vizsgálat tárgyává, hanem 
a zene és az emberi lét, a muzsikálás és a tár
sadalom kapcsolatának jelenségeit. A „hagyo
mányos” vizsgálati elvek mellé bevonták fej
tegetéseik körébe a lélektant és az esztétikát is, 
s a sokféle vizsgálati elv szimultán alkalmazá
sából alakították ki eljárásukat, melynek 
olyan nagyszerű példái vannak, mint például 
Csáth Géza Zeneszerző portréi, a tudományos 
ismeretterjesztés e korai, zseniális remekei. 
Molnár Antal, aki hivatásos zenészként kezdte 
pályáját, a világhírre emelkedett Waldbauer- 
vonósnégyesben, Kovács Sándor és Csáth 
Géza útját igyekezett követni első írásaiban. 
És amikor társai és mesterei 1918-ban be
következett halála után magára maradt, 
akkor is töretlenül kitartott a zene társadalmi 
és lélektani vizsgálatának módszere mellett, 
és változatlanul lelkes zászlóvivője maradt 
Bartók és Kodály törekvéseinek. Molnár 
Antal mellé később új harcostársak, kivételes 
jelentőségű zenetörténészek nőttek fel: Sza
bolcsi Bence és Tóth Aladár, s most már velük 
együtt vívta harcát a zene széles rétegekben 
való elterjesztéséért, népszerűsítéséért. „Ol

vasni sokan tudnak, szinte mindenki — szokta 
mondogatni Kodály —, miért ne tanulnánk 
meg a zenét is anyanyelvi fokon ismerni?” 
Molnár Antal egész életművével e törekvés 
megvalósítója: azt szeretné elérni, hogy
mindenki lássa, érzékelje a zenei folyamatok 
változásait a történelemben, tehát, hogy ne 
csak olvasni tudjuk a zenét, hanem ismerjük 
történetét és a művészetek fejlődésében ját
szott szerepét.

Most, hogy a hazai és nemzetközi zenei 
világ Molnár Antal nyolcvanadik születés
napját ünnepli, s tanítványai összeállították 
müveinek — megjelent és még fiókjaiban levő 
alkotásainak bibliográfiáját, megdöbbentő 
nagyságú lajstrom tárul szemünk elé, melyben 
a zenetörténeti vizsgálódások épp úgy kép
viselve vannak, mint a lélektani, művészet- 
történeti fejtegetések. E sokfelé ágazó kutató 
munkára, életműre tette fel a koronát A zene
szerző világa című könyvével, amelyet a 
Gondolat kiadó nyolcvanadik születésnapja 
tiszteletére jelentetett meg. A szerző maga 
figyelmeztet rá, hogy élete főműve ez az alkotás, 
amelyben a legsalaktalanabbul sikerült meg
valósítania a filozófiai, esztétikai, etikai és 
lélektani vizsgálódási módszerek szintézisét, 
s ezek együtteséből sajátos, emberközpontú 
zenetörténet körvonalait kibontakoztatnia. 
(A zeneszerző világa voltaképp folytatása 
— az időben visszanyúlva — Molnár Antal 
Az új zene című könyvének, amelyben elsőnek 
értékelte korunk bonyolult zenei irányzatait, 
s kísérletet tett a zene etikai mondanivalójá
nak tisztázására.)
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Nem a hagyományos értelemben vett zene- 
történet ez, amelyben a jelenségek kérlelhetet
len logikával illeszkednek egymáshoz. Sőt, 
Molnár Antal mintha sokkal jobban kedvelné 
az egymástól első pillantásra távoleső művelt
ségi anyagok szimultán felhasználását, mert 
ezzel az eljárással a tudományosságnak még 
a látszatát is elkerüli — s teszi ezt úgy, hogy 
ugyanakkor szigorúan tudományos marad, 
csak nem a felszínen, nem a szavak választékos 
megválogatásával, hanem a dolgok lényegében, 
a történelmi fejlődés menetének szemléletében 
és kifejtésében. Ha az auditív zenei típusról 
szól, először kifejti, mi az előnye és jelleg
zetessége ennek az alkotó egyéniségnek, majd 
kitér arra, hogy Babits „botfülű” volt, Goethe 
pedig csak szerette a zenét, érteni nem értett 
hozzá. Olyan igazságok ezek, és amiket köny
vében másutt is megfogalmaz, amelyeket 
ismerünk ugyan, mégsem merjük őket em
legetni, mert béklyóz valami kispolgári ér
telemben vett félénkség, tisztelet. Pedig nem 
ártunk az irodalom e nagy klasszikusainak 
sem, ha megmondjuk, hogy noha nem ér
tettek a zenéhez, mégis bámulatosan szépen 
zengő sorokat írtak — mint Babits —, s 
tökéletesen tudták kifejezni a klasszicizmus 
művészetelméletét, mint Goethe tette.

Molnár Antalnál sosem zenei korok vál
togatják egymást, hanem a történelmi fejlődés 
szükségszerűségének megfelelően új és új 
embertípusok, amelyek tehetségük, elhivatott
ságuk és környezetük igényeinek megfelelően 
alakítják a zene történetét. „Tipologikus” 
vizsgálati módszer ez, de annál sokkal színe
sebb, érdekesebb, mert az író hirtelen szem elől 
téveszti a zeneköltőt, hogy néhány elragad
tatott szót ejtsen a kor csodálatos képzőmű
vészeti remekeiről, tudományos felfedezései
ről, s csak azután talál vissza ismét a zeneszerző 
höz, aki kora számtalan szerteágazó jelleg
zetességét igyekezett adekvát zenei nyelven 
megfogalmazni. Remek lapok szólnak a könyv
ben Bachról, ffindelről és Vivaldiról, a 
barokk három óriásáról, akik a maguk módján 
beteljesítették az előttük alkotók módszerét. 
M olnár Antal szerencsés érzékkel választja 
ki közülük annak a típusát, aki a következő 
kort is megtermékenyítette; mert hisz Bach 
művészetének lényegét csak a korai romantika 
ismerte meg, de zenei hagyományai Mozartot 
és a klasszicizmust is megtermékenyítették. 
Vagy milyen felejthetetlen egyszerűséggel

elemzi Verdi és Wagner alkatának és művésze
tének különbségeit! Verdi végtelenül egyszerű 
ember maradt sikeres esztendeiben is, birtokot 
vett, s „az áldott anyaföldet” művelte, mert 
nem tudott elszakadni attól a közegtől, amely 
dallamainak, áradó zenéjének alapját adta. 
Wagner ellenben „előre felfújta magát, s csak 
később nőtt bele e térfogatba” , ám akkor 
viszont utasításokat fogalmazott a jövőnek, 
kultikus intézményt hagyományozott művei 
előadására, maga pedig bíborban-bársonyban 
járt, mert hiú ember voit.

Sokszor van olyan érzése az olvasónak, hogy 
az író maga is kedvét leli egy-egy szokatlan 
stílusfordulatban, eljátszik a szavakkal, szíve
sen párosítja az egymástól távoleső eszménye
ket. Wagner, a felfújt béka; Rossini és 
Debussy az ínyencek, Philip Emmanuel Bach, 
a nagy humorista, és sorolhatnánk még ezeket 
a hallatlanul eredeti — és tegyük hozzá 
nyugodtan: merész! — képzettársításokat, 
amelyek végeredményben Molnár Antal egész 
habitusának, íróművészetének és zenetörté
netének igazi varázsát adják. Az olvasó ugyanis 
mosolyogva kerül közel a komoly dolgokhoz, 
úgy tanul, hogy észre sem veszi a fáradalmakat. 
Az ismertterjesztésnek olyan magas művészi 
foka ez, amelyre nagyon kevés hasonló példát 
találhatunk.

Vannak, akik azért vásárolják a Fil
harmónia Műsorfüzeteit, hátha Molnár Antal 
valamelyik kritikájával találkozhatnak. Olyan
kor szinte bizonyos, hogy egy karmester 
teljesítményét méltatva nem feledkezik meg 
Napóleonról sem, s valamelyik csatájáról, 
a zongoristát pedig körüljárja, megcsodálja, s 
mint valami természeti tüneményt idézi vissza 
játékát. Vannak, akik a rádióban csak az ő 
zenetörténeti előadásait szeretik hallgatni, 
amint sajátos humorral fedi fel egy-egy zene
szerzői egyéniség emberi jellemvonásait, s 
anekdoták sorába csomagolva mondja el róla 
nagyon is mély, és nagyon is alapos mondani
valóját. Gondolom, sokan lesznek olyanok, 
akik zenét A zeneszerző világa alapján fogják 
igazán megérteni és megszeretni. Akkor pedig 
Molnár Antal, a magyar zenetudomány 
nyolcvan esztendős nagy öregje elérte élete 
egyik legszebb és legnagyobb célját, melyet 
annyi tehetséggel, kedvességgel, humorral és 
tudással szolgált, eddig is, és — kívánjuk 
— ezentúl is. (Zeneműkiadó, 1970)

R ónay László
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H e r m a n n  István
S zen t Iván éjjelén

Egyre szűkül a háló, amit a kritika sző 
jelenünk hazai drámairodalma köré. Gyara
podik a színibírálók tábora, sokasodnak 
a kritikai fórumok, gyülekeznek a kötetek. 
Már-már több kritikus van, mint drámaíró, 
több vita, mint értékes mű, több figyelem, 
mint izgalmas színházi előadás. E viszonylagos 
túltermelés ellenére sem akadt eddig olyan 
kritikai gyűjtemény, amelyben legjelenté
kenyebb élő drámaíróink túlnyomó többségé
nek szellemi-szakmai portréját megtalálhatná 
az olvasó. A „Szent Iván éjjelén” éppen erre 
vállalkozik: portrékat sorakoztat egymás mel
lett, s így alakítja ki a felszabadulás utáni idő
szak magyar drámairodalmának tablóját.

Aki csak egyszer is megpróbálkozott azzal, 
hogy végigkísérje gondolatban a magyar 
dráma útját, az jól tudja, milyen esélyei vannak 
Hermann István kötetének. Az egyik nehézség 
azzal kapcsolatos, hogy a magyar irodalom 
értékrendjében mindig a dráma volt legalul. 
Ez a — puszta elvontságában igaz — körül
mény sok csapdát tartogat, mihelyt a drámák 
jelentőségét nem más műfajú teljesítmények
hez mérjük, hanem például a nyugat-európai 
drámafejlődéssel vetjük össze. Nem csoda, 
ha egyesek arra a következtetésre, jutottak, 
hogy a „Bánk bán”-on vagy Madách művén 
kívül nincs jelentős magyar dráma (így sikkad
hatott el a színházművészet számára hosszú 
időn át például Thury Zoltán ,,Katonák”-ja), 
mások viszont — sérelmesnek találván az 
előbbi ítéletet — másodrendű drámaírókból 
klasszikust csináltak (így történt például 
Csiky Gergellyel). A megítélés hamis végletei 
persze nemcsak történeti érvényűek. Hermann 
jól figyelte meg: „Alig születik meg valaki 
irodalmi értelemben, vagy alighogy meghal 
fizikai értelemben, legott új messiás lesz belőle. 
A beköszöntő kritika és a nekrológ az a két 
kritikai műfaj, amelyben leglelkesebben szó
lunk az írókról és művészekről.” (12. 1.) Ez 
a megállapítás színikritikusokra fokozottan 
érvényes. Dunai Ferenc vígjátékát, „A nad- 
rág”-ot óvációval fogadták a bemutató idején, 
s csak néhány hónap elteltével, a második 
Dunai-darab bemutatója után módosult a 
kritika álláspontja, most már sokkal igaz
ságosabb mércét alkalmazva e vígjátékokra. 
(A „Szent Iván éjjelén” szellemesen adomá
nyozza a „A nadrág”-nak a „szocialista 
Osztrigás Mici”-címet.)

t\  másik nehézség abból adódik, hogy a 
dráma mindig és mindenhol „rendhagyó” 
műfaj, hiszen írott alakjában nem kés és az 
írók maguk sem elsősorban olvasásra szánják. 
A színház újraalkotja, saját közegébe ülteti át, 
s ily módon lesz az irodalmi alkotás egy másik 
művészet [részesévé. A drámakritika ítéletei
nek tárgya tehát nem ugyanaz, mint a színi
kritikáé. E kettősség okozta szempont eltérések 
a kötetben is nyomon követhetők, Hermann 
István a drámaíró-portrék igényei szerint 
dolgozta át eredeti színikritikáit, de például 
az Ulyés-portré esetében ez az átdolgozás nem 
sikerült maradéktalanul.)

Végül, a harmadik nehézség: az élő dráma
írás jelentőségének megítéléséhez kívánatos 
távolság [hiánya. A magyar dráma esetében 
különösen nagy gondot okoz ez a nehézség. 
Például a századforduló sikeres szerzői közül 
Bartók Lajos vagy Somló Sándor, Bérezik 
Árpád, Rákosi Jenő, Váradi Antal műveivel 
ma már a szakemberek sem törődnek, koruk 
kritikusai viszont nem feledkezhettek meg 
róluk, hiszen a közönség látta darabjaikat 
a Népszínházban, a Vígszínházban, de még 
a Nemzetiben is. Az egy évadnyi szenzációk 
folytonos légkörében nehezen lehet ragasz
kodni az igazi értékrendhez, és gyakran ünnep- 
rontónak számít az, aki szempontként a 
maradandóságra hivatkozik egy drámai mű 
jelentőségét illetően. De ez a légkör végül 
mégsem akadályozhatja meg az értékrend 
kritikai érvényesítését. Hermann is abból 
indul ki, hogy a színház létformája ugyan jelen
idejű, de létének tartalma a jövőt célozza. 
Az értékrendhez való ragaszkodás végigkíséri 
a „Szent Iván éjjelén”-ben olvasható portré
kat. Ez a ragaszkodás természetesen nem 
eredményezheti azt, hogy Moliére-rel mérjük 
Fehér Klárát: „A két szint összekeverése egy
szerűen a komikum alábecsülését jelenti. 
A komikum mint művészi komikum, véle
ményem szerint éppen olyan súlyos írói és 
ábrázolt egyéniségeket feltételez, mint bár
mely más esztétikai kategória, a könnyű műfaj 
viszont legfeljebb a napi zsurnalizmusnak felel 
meg.” (47—48. 1.)

A portrékötet a mai olvasónak szól, aki 
egyre inkább rászorul a helyes orientálásra. 
Hiszen akár megnyugtatónak tartjuk a mai 
magyar dráma helyzetét, akár nem, az vitat
hatatlan, hogy sosem volt annyira sokhangú 
a dramaturgiai skála, mint napjainkban. 
Hermann három nagy szeletre bontja a skálát. 
Az elsőbe, a „tündértáncok” címet viselőbe 
tartoznak a vígjátékok (Tabi László, Illés
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Endre, Gyárfás Miklós, Gáspár Margit, 
Karinthy Ferenc, Fehér Klára, Dunai Ferenc 
vígjátékai), Görgey Gábor abszurd komédiái, 
Örkény István és Thurzó Gábor színművei. 
E darabok belső világának jellegzetességét 
tisztázandó vázolja fel a szerző a művészi 
komikum epikureizmusának vonásait: „A köz
napi életben a furcsaságot nem feltétlenül 
epikureus vonások jellemzik. Az úgynevezett 
operettgegek, a nagy bemondások semmiféle
képpen nem epikureisztikus jellegűek . . .  
Sokkal egyszerűbb dolog könnyedén vidám 
intonációkat adni, sztoikusán elmélkedni és 
szellemeskedni, mint epikureusan átélni a 
komédiát, mely nem más, mint a tragédián 
túli terület. A művészi komikum tehát, éppen 
azért, mert epikureus magatartás szülötte, 
a tragikum leküzdése.” (50—52. 1.) Ez a 
gondolatmenet követhető a „tündértáncok” 
portréiban. Gyárfás Miklós darabjait elemezve 
— e csoport talán legjobb portréja ez — Her
mann szellemesen dolgozza ki ítéletét arról, 
hogyan elegyednek itt a Priestley-féle drama
turgia szerkesztési technikái kitűnő ötletekkel, 
a szakmai kiválóság jegyei az alkalmankénti 
gondolati restséggel. Valóban, a „Változnak 
az idők” , az „Egérút”, a „Kényszerleszállás” 
olvasásakor vagy színházi bemutatóin nem 
szabadulhatunk az élményzavaroktól, attól, 
hogy Gyárfás humora egyik alkalommal tartal
mas indulatokra sarkall, másszor viszont 
gondolatpótlék kíván lenni. A művészi ;- 
világnézeti gyengeségekből adódó kettősségek 
s velük járó befogadói élményzavarok ter
mészetesen nemcsak Gyárfásnak — a „vásott 
drámaíródnak — darabjaira jellemzőek, 
hanem Karinthy Ferenc vagy Thurzó Gábor 
több müvére is. Az előbbi szerző portréjának 
címe — „Életjáték és színpadi játék” — jól 
fejezi ki a „Bösendorfer” , a „Dunakanyar”, 
s az újabban született vígjátékok belső hetero
genitását. E játékok mindegyike egy-egy 
határesetet visz színre, s e minőségükben illik 
rájuk Hermann megállapítása: „novellisztikus 
komédiák.” Nem tartom „természetellenes, 
erőltetett és indokolatlanul ’ördögi’ (108. 1.) 
darabnak a „Bösendorfer”-t, de arról meg
győzött a „Szent Iván éjjelén” Karinthy- 
portréja, hogy e határesetek színi kibontakoz
tatása elé gátat emel e műfaji ellentmondás, 
a konfliktusok novellaszerű megragadása.

„Haláltáncok" a címe annak a csoportnak, 
amelyben Illyés Gyula, Füst Milán és Háy 
Gyula drámáiról olvashatunk. Történelmi 
színművek tartoznak ide, méghozzá olyanok,

amelyeknek közös jegye az illúziótlanság 
keresése. A már említett Illyés-portréból ki
derül, hogy a „Fáklyaláng” csakúgy, mint 
később a „Kegyenc” olyan történelmi forduló
pontot ábrázol, ahol a haladás igazi alter
natívái hamis szempontok sokaságával kerül
nek szembe. Kossuth és Görgey, Maximus, 
Valentinianus és Júlia sorsukban testesítik 
meg a „történelem elmulasztott vagy rosszul 
megragadott lehetőségei”-t, és Illyés drámaírói 
jelentőségét éppen e sorsok ereje, evokatív 
hatalma példázza.

A kötet utolsó csoportja „mai táncok"-ról 
szól. Németh László, Sarkadi Imre, Mester
házi Lajos, Hubay Miklós, Darvas József, 
Dohozy Imre, Szakonyi Károly és Déry Tibor 
darabjainak elemzései közül azért emelném ki 
a Hubay-portrét, mert véleményem szerint 
Hermann István itt írta körül az egész mai 
magyar drámaírás egyik fő kérdését. A kérdés 
a drámai hősök jelenlétére vonatkozik, s 
néhány évtizede talán még teljesen értelmetle
nül hangzott volna : lehetséges-e dráma drámai 
hős nélkül? Ma viszont szerte a világon egyre 
több drámaíró pislant hitetlenkedve minden 
kísérletre, amelynek célja a hősteremtés. 
Hubayból hiányzik ez a — végeredményben 
terméketlen — szkepszis. Valamennyi darabja 
egy-egy — sikeres vagy sikertelen — terv mai 
hősök megalkotására. E tervek az íróra valló 
stilizált formavilágban vannak jelen. Ez a stili
zálás rokonítja a Hubay-darabokat a librettó 
műfajával, s nem véletlen, hogy közülük a leg- 
jobb-ból, az „Egy szerelem három éjszakájá”- 
ból kitűnő musical lett. A hősiesség stilizált 
ábrázolása sok esetben nem használt Hubay 
darabjainak, de e művek ethoszát mégis nemes
nek érezzük. Ráadásul Balázs Béla korai 
darabjai óta ez a drámafajta „szünetelt” 
a magyar irodalomban, és Hubay-é az érdem, 
hogy kitart az újbóli meghonosítás nehéz 
kísérletei mellett.

Hermann István is honosítást próbált a 
„Szent Iván éjjelén” megjelentetésével. Huszon
egy portréjából álló tablója, korunk magyar 
drámairodalmának arcképgyűjteménye az 
érettségizők újabban divatos, rajzos tablóira 
hasonlít: nem fényképszerűén tárgyilagos
portrék ezek, hanem minden vonásukban el
árulják a tablókészítő ítéleteit. A jelige sem 
a „Találkozunk öt év múlva”, hanem sokkal 
inkább ez: „ így találkoztatok a ,Szent Iván 
éjjelén’-ben, 1969-ben.” (Szépirodalmi, 1970)

Somlai Péter
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Gáli István
A napim ádó

Tüneti kezelésnek nevezik a gyógyászatban az 
orvoslásnak azt a módját, amikor a betegséget 
— mert kórokozóját nem ismerik, vagy ha 
ismerik, elpusztítani nem tudják — nem ere
dendő gócánál, hanem megjelenésének vala
melyik helyén csillapítják. Amíg az antibioti
kumokat föl nem fedezték ilyen tüneti kezelés 
volt a fájó torokra rakott vizesborogatás és 
ilyen ma a rák esetében az operáció. De tüneti 
kezelés az is, ha túlhajszolt állapotban ideg
nyugtató tablettát nyelünk le, hogy aztán 
gondjainkat bajainkat könnyebben viseljük el. 
Ahogy előrehalad az orvostudomány úgy csök
ken a tüneti kezelés szerepe is, helyét a meg
előzésre szolgáló okos gyógyszerek és a lehet
séges ártalmakat gyökeresen megszüntető 
gyógymódok foglalják el. A tüneti kezelés 
tehát a tehetetlenség és a még nem elegendő 
tudás jele: átmeneti pótlék.

I Ilyen tüneti kezeléssel kezdődik A napimádó. 
A férj arra ébred — és amint értesülünk róla 
nem is első éjjel —, hogy feleségének nehéz 
álma van, sóhajt, nyöszörög, hányja-veti magát 
az ágyban. A múlt kísérti, emlékek gyötrik, 
amelyeket úgylátszik nem csillapít az idő, 
negyedszázad múltával visszajárnak, lelkét, 
idegrendszerét rombolva. Mit tehet a férj? 
Legalább a szimptómát megszüntetheti: fel
kelti feleségét — a nehéz álomnak ezzel vége 
szakad, az asszony visszatér a talán biztonsá
gosabb jelenbe, s ha majd negyedóra múlva 
ismét elalszik, az álom törvényei szerint már 
aligha ugyanazok a képek jelennek meg.

Ha igaz az, hogy életveszedelemben, vagy a 
halál előtt agyunk másodpercek alatt vissza
pergeti életünk filmjét, akkor elképzelhető, 
hogy a kényszerű ébrenlét idején a férfi és a nő 
levezeti élettörténetét képzeletének mozijában. 
Egy álmatlan éjszaka akár az egész történe
lemmel való szembenézésre el elegendő, nem
hogy két emberi sors megelevenítésére.

A nő apai ágon zsidó származású s 1944 
lidérces napjaiban, mint kisgyermek egy vörös- 
leresztes iskola menhelyén tartózkodott. Neki 
kikerült megmenekülnie, de egy kisfiút a szeme 
sáttára gyilkoltak meg brutálisan a németek, 
s ennek emléke kísérti azóta is elüzhetetlenül. 
у  férfi egy bányásztelepen nőtt fel, s akkoriban 
leventekorban volt. Az erőszakrendszer és a 
háború őt is utólérte s az ő lelkében is kitöröl
hetetlen nyomot hagyott.

Aztán mindkettőjük életében küzdelmes,

lázas, nehéz évek következtek: az új’társada
lommal együtt váltak felnőtté. Amikor sok
sok esztendő múlva megismerkedtek egymással 
a nő már túl volt egy rosszul sikerült házassá
gon és hajszolt idegekkel, trombózissal küsz
ködve vágyott a napfényre, a tevékeny, meleg 
világosságra. Munkavágyát, életszeretetét és az 
emberek megjavíthatóságába vetett hitét nem 
apasztotta el semmi, de lidérces álmai sem 
szűntek meg. Talán mert oly súlyosan ültek a 
lelkén, s talán mert a fenyegetettség nem csök
kent kinn a világban sem, hanem átalakult 
és még ijesztőbb, már emberen túli mértéket 
öltött. A regény a férfi szavaival zárul: „tudom, 
hogy álmodom, tudom, hogy ébren vagyok, 
ha kell, én is németeket álmodok és kutyákat, 
de mégis inkább Júliával álmodom, vagy fel
ébredek és szorongok érte, mert ő az én 
történelmem, csak azt nem tudom az ilyen 
rohadt éjszakán, hogy ébren vagyok vagy 
álmodom, és van-e remény?”

Gáli István tehát három idősíkon játszatja 
a cselekményt: 1944-ben, a múlt időben, 
a háború utáni években, az éledő és átalakuló 
ország félmúltjában és a jelenben. A keret- 
történet, az álmatlan éjszaka elbeszélése teremti 
meg az idősíkok váltásához és az emlék
asszociációkhoz szükséges lélektani alapot.

A fasizmus végóráiról, a felszabadulásról, 
az ország talpraállásáról, a Rákosi-korszakról, 
1956 őszéről és az elmúlt évtized eseményeiről 
beszámolt már prózairodalmunk. Gáli István 
nem bővíti történelmi ismereteinket, s ezt már 
csak azért sem róhatjuk föl neki, mert nem is 
feladata a regénynek. De nem járul hozzá 
epikánk eszközeinek fejlesztéséhez sem, nem 
indul el új úton, nem építkezik új anyagokból. 
Hiszen a keretes történet, az idősíkok váltoga
tása és az emlékképek felbontása nem mai 
találmány, hanem — századunk utolsó harma
dában — a regényírás hagyományos techniká
jához tartozik. Az meg természetes, hogy Gáli 
István évtizedes írói gyakorlattal, négy kötet 
után biztos kézzel használja az eddig meg
teremtett szerszámokat. Úgy érzem, csak le
fokoznám az írói rangját, ha hosszabban elidőz
nék annak megállapításánál, hogy hibátlanul 
szerkeszt, arányosan építkezik, gazdaságosan 
bánik az 'anyaggal, tehát írásmódját a célja 
szerint szabja meg és hogy gondot fordít a 
finom kimunkálásra.

Lefokoznám, mert ez a regény mégis több 
az elbeszélt történetnél és több a korrekt 
epikus szerkesztésmódnál. Szószoros értelem
ben több, mivel nemcsak epika van benne jelen, 
hanem líra is. Köztudomású, hogy az epikában
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mindig akkor tör fel a líra, amikor az író nem 
vállalja tovább a krónikás részvétlen szerepét 
és elhagyva megfigyelőállását belép a történetbe.

A napimádó az utolsó oldalakon az epikus 
harmadik személyből lírai első személybe vált 
át. Az elbeszélő íróból beavatkozó ember lesz, 
részvételre késztetve olvasóját is. A szavakat 
tekintve csak az igeragok változnak meg, 
egyébként megismétlődik a kerettörténet, az 
álmatlan éjjel elbeszélése. De ha a tartalmat 
figyeljük, az emberi magatartáson mérve új 
megvilágításba kerül az egész cselekmény. 
Most m ár nemcsak két emberi sorsról, nem is 
negyedszázad történelméről szól ez a regény, 
hanem — s itt lép be a múlt, a félmúlt és a 
jelen mellé negyedikként a jövő idő — a fele
lősségről. Ehhez kell az igeragok megváltozta
tása, mint a negyedik dimenzióhoz a viszonyí
tási rendszeré.

A felelősség harmadik személyben, mint 
felelősségre vonás: jogi formula; egyes szám 
első személyben: társadalmi erő, az egyik 
kötőanyag, amely az egyénekből közösséget 
formál. Mindenki felel önmaga és embertársai 
előtt azért, amit tett, és amit tesz mindenki 
felel azért amit tehetett volna és amit tehetne. 
Olyan igazság ez, amely sajnos előbb vált köz
hellyé, mint hogy tudatosodott volna. Újra
fogalmazása és életrekeltése valószínűleg az 
írókra vár, mégpedig sürgős feladatként, mert 
manapság visszapillantásokban és történelmi 
fölmérésekben, tudományos és publicisztikai 
indulattal túl sok szó esik, egyoldalúan, a kollek
tív felelősségről, egyszer alibi, másszor flagel- 
láns vezeklés gyanánt. Holott termékenyebb 
lenne a másik oldal ápolása. Az egyéni felelős
ségtudat növekedése alighanem sok társadalmi 
betegség tüneti kezelésétől vezetne el a radiká
lis megelőző gyógymódhoz. Hogy erre figyel
meztet, ez Gáli István regényének maradandó 
értéke. ( Szépirodalmi, 1970.)

Kenyeres Zoltán

Jókai A n n a
T artozik  é s  k ö v e te l

Jókai Anna első regénye a „4447” figyelem
re méltó esemény volt. A kritika ritkán 
észlelhető, majd egyöntetű elismeréssel szólt 
a könyvről: a fölfedezés józan örömét az 
igényes, körültekintő elemzések hitelesítették. 
Feltűnt az írónő etikus szenvedélye, amellyel 
egy szétzüllő kispolgári családról készített 
— a tényszerű realizmusigény vonzásában

— rétegfelvételt. Feltűnt az írói eszközök 
széles skálája, magabiztos kezelése: atmosz
férikus erejű ellenpontozó technikája, karak
tert rajzoló, életteli dialógusai, meg az is még, 
hogy a belső meditációk és pszichologizálások 
helyett a cselekedetekben méri választott 
hőseinek személyiségét. . . Bizonyos, hogy 
ez a regény túlnőtt a pályakezdő művek, az 
„első könyv” általános jelentőségén.

Az indulás körülményeinek felemlegetésé
vel korántsem a folytatás sikertelenségének 
hatásos — burkolt és szokványos — hang- 
súlyozása a célunk. Inkább a folytatás, a má
sodik regény külső és belső körülményeit 
gondoljuk tisztázni. A „Tartozik és követel” 
megszületésének pillanatában egy fokozott 
igényességű elvárással találta magát szemben
— méltán. Az elvárás intenzitását, szintjét 
a „4447” művészi eredményei fokozták. 
Az indokolt elvárást Jókai Anna új regénye 
egyenetlenül, némely részletében képes csak 
kielégíteni.

A „Tartozik és követel” egy rokonszenves, 
fiatal házaspár „világmegváltó” útjáról szól. 
Egyszerűbben: arról az embert próbáló küz
delemről, amelyet ez a korosztály személyisége 
kiteljesedéséért, vágyainak megvalósulásáért 
vív. Egzisztenciáért, kiegyensúlyozott élet- 
körülményekért, tehetséget igazoló munka- 
lehetőségekért — a fiatal évek fölszabadult 
mosolyáért. A regény hősei az értelmes, szép 
élet akarásában találkoznak — csak a harc
modort gondolják másként. Azt az igazságot 
tehát, amellyel az élet mind szorítóbb kérdéseire 
válaszolni lehetséges. Ildikó, konok céltu
datossággal a dolgok rendjére figyel, Miklós 
a humanitásban hisz, lágy vonásokkal, úgy 
általában . . .

Jókai Anna e két magatartásforma jellegét, 
igazságát, hatásfokát méri cselekedeteikben
— az élettel és egymással való konfliktusaik
ban. E konfliktusok természetét a társadalmi 
és ezzel együtt a szubjektív meghatározott
ságok, „kötések” tettenérésével próbálja föl
deríteni. A módszer első regényének magas- 
izzású légkörét ígéri: a „4447”-ben a múlt 
karakterisztikus erejű jellemrajzok formájában, 
eleven valóságként tanúskodott az ellentett 
igazságok pőrében. Ott a kispolgári létforma 
önpusztító reflexei egészen Karolin anyó 
idióta, szenilis pedantériájáig realizálódtak. 
Még fontosabb, hogy e pedantéria groteszk 
megjelenítése jóval túlmutatott a hatáselem 
funkcióján: végső soron egy magatartásforma, 
az időben ugyan gesztusokat váltó, de lényegi
leg bevégeztetett csődjét példázta.
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Az írónő új regényében is kulcsszerephez 
jutnak Ildikó és Miklós személyiségének, 
harcmodorának meghatározói: Tercsi és
öregmiklós. Ildikó görcsös, olykor fékevesztett 
prakticizmusában anyja mind szétmállóbb 
életének elrettentő intése, a kiszolgáltatottság 
és a nyomorúság torokszorító ébredéseinek 
vissza-visszakisértő reflexe munkál. Miklós 
más égtájról érkezik: nevelőapja példája
nyomán a szeretet és a ragaszkodás lélek
nemesítő erejét hozza magával. Mégis, e regény
ben az egymásnak feszülő magatartásformák 
„alapozása” erőtlenül motivált, ellentmondá
sos. Tercsi és öregmiklós személyisége, tár
sadalmi jelentése nemigen képes a regény 
szövetének szerves alkotóelemévé válni. E 
regényben mindkettőjük „szerepe” megreked 
a hatáselem szintjén — mindkettőjük meg
jelenítésében érezni valamiféle szándékolt 
túlrajzoltságot. Egyaránt gondolunk Tercsi 
gyermekmániájára, szerelmére, öngyilkossá
gára és Öregmiklós tehetetlen életbölcsességére, 
szemérmesen vállalt elhagyatottságára. A kül- 
sőséges motiváción a két fiatal reakcióinak 
társadalmi és emberközeli hitelessége fut 
zátonyra. Ildikónak, torzszülött húgával való 
törődése egyfajta pszichopata, mániákus tar
talmat hordoz — az adott helyzetben éppen 
nem a tényekkel való szembenézés erejét 
példázza. Vázlatosan motivált Miklós „tehe
tetlen lányságának” jelentése is: ráérő áb
rándozásai, veszélytelen élvezetei ezen a szin
ten aligha részesek közös életük elmérgesedésé
ben, de még nevelőapja halálában sem.

összefoglalva: ha a kritika a „4447” eseté
ben a morbiditás iránti hajlamról szólt, 
hozzátéve, hogy a regényben a morbid elemek
nek (Nusi és Jenci „kettőse” ; Szapper úr 
figurája) jól érzékelhetően funkcionális hite
lük van — a „Tartozik és követelőben e 
hasonló természetű elemeknek önmagukért 
való, jórészt külsőségeiben mérhető jelent
kezése figyelhető meg (főképpen Tercsi, Tru- 
dika és Öregmiklós jeleneteiben).

A két magatartásforma szándékolt disszo
nanciájának kártétele igazában akkor szembe
tűnő, ha a regény problematikájának tár
sadalmi érvényességét, súlyát, valamint műfaj
technikai eredményeit vizsgáljuk. A két fiatal 
gondjaiban Jókai Anna mindvégig a kérdés 
hétköznapi életközeiének vonáskörén belül 
szól a mai fiatalok „általánosságban” jelent
kező problémáiról. Arról a konfliktusról, 
amely a kis fizetés, az albérlet, a társadalmi 
ranglétra makacsul tilos jelzései és az induló 
évek tetterős vágyai között feszül. E konfliktus

S mészete azonban a kétféle harcmodor 
morális tartalmainak felületes kimunkálása 
folytán a társadalmi valóság hatóereje, jellege 
felől is tisztázatlan marad.

A fordulatos és egyben önmagát vallató 
cselekmény rajzolja ebben a regényben a tár
sadalmi és szubjektív hatótényezők ütköző
pontjait. A tárgyilagos leírások, helyzetjelen
tések a dialógusok szaggatott ritmusát kottáz- 
zák. Egy-egy villanásnyi gesztus sorsot, élet
pályát rögzít: Ildikó szemceruzájával a papír- 
szalvétára rója a „bevétel” és „kiadás” szám
oszlopait, Miklós rózsacsokrot vesz a félre
tett pénzen . . . Jókai Anna eredeti tehetségét 
bizonyító művészi erények ezek — annál 
inkább föltűnő, ha valamiféle kívülről el
tervezett modell, szándékolt beállítás „érte
sítését” szolgálják. A regény néhány jeleneté
ben „megkönnyülnek a sorok” : arc nélküli, 
bizonytalan indulatú dialógusokra, lélek
tanilag, de szituáció szerint is megalapozat
lan belső monológokra gondolunk (foglal
kozások Trudikával; bonyodalmak Tercsi 
abortusza körül; a két fiatal meditativ asszisz- 
tálása Öregmiklós halottas ágyánál. . . . ) .

Nem a „mindazonáltal” szokványos for
dulata segített előtűnni a regény erényeinek: 
az írói eszközök szuggesztív felhasználásához, 
az elhivatott problémaérzékenységhez a 
„Tartozik és követel” esetében sem férhet 
kétség. Kétség férhet e regényben az írói 
szemlélet árnyaltságához, a jellemábrázolás 
apró munkájához, bizonyos hatáselemek arányt 
tartó felhasználásához . . .  Végeredményben 
az a szándék vezetett, hogy mai prózánk egy 
jelentős, sokat ígérő tehetségének fellazultabb 
alkotóreflexeit — lehetőségeinkhez mérten 
— tettenérjük, regisztráljuk. Mert „elvárjuk”, 
hogy Jókai Anna az indulás művészi ered
ményeit jelen regényénél jóval magasabb, 
egységesebb szinten teremtse újjá. (Szép- 
irodalmi, 1970)

Majoros József

Bálint Tibor
Z okogó m ajom

A romániai magyar irodalom egyik klasszikus 
vitája, még 1929-ben, a „vallani és vállalni” 
kettős jelszavát írta követendő példa gyanánt 
az írástudók elé. Ez a vita a valóság ábrázolá
sának vallomásos szenvedélyére és a kialakult
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világ vállalásának parancsára figyelmeztetett. 
Az ábrándoktól és a heroizálástól — vagyis 
a romantikától — óvott. Úgy tetszik, a kettős 
jelszó manapság ismét időszerű lett: újra egy 
ábrándokból szőtt képet kell szembesíteni 
a valóság nyersebb és bonyolultabb formáival. 
Újra „vallani és vállalni” kell: fel kell kutatni 
a valóságos élet természetét, összefüggéseit, 
s be kell számolni róluk, vállalva akár a szocio- 
gráfikus fogalmazás kötelmeit. A romániai 
magyar irodalomban később ért meg ez az 
igény, mint nálunk; irodalompolitikai okok 
tartották életben az idealizáló-heroizáló 
romantikát. Az „új hullám” azonban annál 
hevesebb figyelemmel és elkötelezettséggel 
fordul a valóság és a valóságos társadalmi 
meg nemzetiségi gondok felé. Sütő András 
új regényében (Anyám könnyű álmot ígér), 
Szabó Gyula, Veress Zoltán és Веке György 
György újabb műveiben ölt ez a realista igény 
alakot. S közéjük tartozik Bálint Tibor 
regénye is: a Zokogó majom.

Bálint Tibor a harmincnyolc-negyven
évesek nemzedékéhez tartozik, vagyis — gene
rációját tekintve — Sánta Ferenc, Fejes 
Endre, Kamondy László és Somogyi Tóth 
Sándor társa, rokona. Néhány kötet elbeszélés 
és egy fantasztikus-futurologikus regény
parabola után írta meg a Zokogó majom közel 
hatszáz oldalát. A terjedelem is széles körű 
képet, igazi „nagyregényt” ígér; s valóban, 
Bálint egy szociográfiai réteg teljes felmérésé
nek igényével fogalmazott. Ő is „vallani és 
vállalni” akart: a kolozsvári szegénynegyed 
életének szociográfiailag és emberileg teljes 
körképét akarta megteremteni: „a hősök
sorozatgyártása helyett — mondja — oda kell 
hajolnunk a panaszló szájak elé.” A hivatás 
—- az írói szolgálat értelme éppen ez Bálint 
szerint. Önábrázoló elemekkel felrajzolt fő
hőse, Vincze Kálmán, így döbben rá külde
tésére, midőn családjáról írott iskolai dolgo
zata dicséretben részesül: „Kálmán . . . ami
kor rájött, hogy ez az elismerés tartós, föl- 
újjongott; hisz íme, mindaz a féltés és szeretet, 
amely már kicsi korában kivirult benne édes
anyja és egész környezete iránt, nemcsak hogy 
nem tört ellene, mint ahogy már rég sejtette, 
hanem kiderült, hogy érték, melyet óvni kell 
minden sérüléstől, és tovább kell mélyítenie, ha 
önmaga meggyötrése, a szüntelen szenvedés 
árán is.” Bálint is bizonyára így választott 
hivatást, s ennek a hivatásnak az etikájával 
formálta meg a regényt.

E regény ott játszódik, ahol Nagy István 
önéletrajzi sorozatának első kötete: „a sánc

alatt”. Görbe utcákon, düledező proletár
viskókban, küszködő, megnyomorított embe
rek között. Itt él a Vincze család, s benne Vincze 
Kálmán, aki környezeténél többre tör: ki 
akar emelkedni, de csak azért, hogy a nyil
vánosság elé tárja övéinek küzdelmes sorsát, 
terhes életét. Kálmán a népi értelmiség kép
viselője, aki idegeiben a „nem menekülhetsz” 
parancsát hordozza. Ezért ragaszkodik a 
igazsághoz, a tények igazságához akkor is, 
midőn a felszabadulás után újságíróként kell 
megküzdenie szektás főnökeinek hazugságára 
biztató utasításaival.

A Zokogó majom története Kálmán sorsa 
köré épül, az ő életét kíséri nyomon kis
gyermek korától a férfit érlelő próbák küz
delméig, a harmincas évek közepétől Sztálin 
haláláig, 1953-ig. A regény főszereplője mégsem 
Kálmán, hanem maga a külváros, a külváros 
népe: munkások, kiskereskedők, munka-
nélküliek, lumpenproletárok, az a szociog
ráfiai körzet, amelyet Bálint Tibor bemutat. 
A teljességnek ez az igénye okozza, hogy 
a regény légiónyi szereplőt vonultat fel, s hogy 
a széles sodrású és a modern epizodikus szer
kesztés vegyületéből teremti meg sajátos alak
zatát. Bálint az emberi sorsok egész szöve
vényét deríti fel, de éppen ennek a „szövevény
nek” az ábrázolása, szociográfikus lefényké
pezése és „neorealista” feltérképezése révén 
sikerül kitapintani és megláttatnia a bemuta
tott társadalmi szelet általánosabb törvény- 
szerűségeit. „Az írónak — mondja egyik nyilat
kozatában (Utunk, 1970.) 6. sz. — nem az a 
feladata, hogy világrengető bölcsességeket 
mondjon, hanem hogy felszíni eszközökkel 
a mélység hatását adja.” Ez a — mesterség 
lényegét érintő — megnyilatkozás arra utal, 
hogy az ábrázolt világ realista teljességéből, 
a részletek stendhali értelemben vett bőségéből 
kívánja kibontakoztatni a társadalmi élet 
mélyebb igazságait, elvontabb szabályait.

Valóban ezt teszi. S ennek az írói célnak 
a szolgálatában áll a Zokogó majom epizodikus 
szerkezete. Az epizódok egymást követő 
sorának mélyebb értelme — mondhatnám: 
információközlő szerepe — van: arra utal, 
hogy a külváros népe is mintegy „epizódok
ban” éli a maga életét. Ez az embercsoport 
nem él a szó valódi értelmében szervezett és 
folyamatos életet: inkább csak vegetál, a 
napi gondokat váltogatja; nem ér rá arra, 
hogy önmagával törődjék, hogy megtervezze 
és megvalósítsa humánus önmagát. Éppen ezért 
mintegy a történelemből is kimarad, nem 
csinálja, legfeljebb elszenvedi a történelem
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rapszodikus fordulatait: az átcsatolást, a
visszacsatolást, a rendszerváltozást. E sajátos 
helyzetet van hivatva kifejezni az írónak az az 
ötlete, hogy a történelmi események jószerivel 
ki is maradnak a regény epizódjai körül, és 
szándékos „szervetlenséggel” a fejezetek közé 
iktatott újsághírmontázsokban öltenek alakot. 
Ilyen montázsok adják hírül a történelem 
változó fordulatait; azokat a fordulatokat, 
amelyekben a külváros lakóinak legfeljebb 
passzív része lehet.

Bálint Tibor a történelemből kimaradt 
emberi közösséget mutatja be tehát, mégsem 
lehet azt mondani, hogy hősei humánum 
nélkül élnek, hogy sorsuk valami emberalatti 
világ törvényei szerint folyik. A Zokogó 
majom történetében igenis él a humanitás, 
szereplői között jelen vannak a tudatos embe
rek, akik szerencsétlen körülményeik között 
is meg akarják őrizni emberségüket és jó 
lelkiismeretüket. Bálint nemcsak a naturaliz
mustól tanult, hanem Gorkijtól, sőt Dosz
tojevszkijtől is: az egyiktől reményt, a másiktól 
részvétet; s igenis azt kutatja, hogy világát, 
hőseit miként emelhetné a történelmi sors 
magasába, miként válthatná meg a szegénység 
és a szomorúság terheitől. Már idézett nyilat
kozatában jelentette ki : „Nemcsak regényeim
nek, de inaskori novelláimnak is mindig 
visszatérő kérdése az, hogy a kisember, ebben 
a kavargó világban, amikor annyi minden 
történik a szándéka ellenére, hogyan őrizheti 
meg lelki érzékenységét és humánumát, 
a maga életében és a külső dolgok megítélésé
ben.” A Zokogó majom lapjain is ezt a kérdést 
kérdezte, s Vincze Kálmán sorsában erre 
a kérdésre felelt. ( Irodalmi Könyvkiadó, 
Bukarest, 1969)

Pomogáts BÉLA

Kalász M árton
Viola d’am our

A címben adva van a hangszer: viola d’amour, 
az egyhúrú hegedű, a mottóban pedig — 
Balassi: Amatorium carmen: De virgine
Margareta c. versének egyik versszakában 
— a versforma mintája, „felmenő ági rokona”. 
Kalász Márton az idézett, eredetileg 9 soros 
Balassi-strófa alapján nyolcsoros versszakokat 
alakított magának, háromszor 33-at, meg még 
egyet, hogy kerek legyen. Ez a Dantera emlé

keztető, s játékosan kikerekített számmisztika 
adja a nyolcsorosok külső rendszerét.

Ilyen következetesen ismétlődő, szigorú 
formában épített ciklusokat vagy kezdő, vagy 
vagy virtuóz költők szoktak alkotni. A kezdők, 
akik verselési gyakorlatnak és tehetségük 
próbájának szánják az építményt, s a poéta 
doctusok, akik tökéletesen „érzik” a formát. 
A kifulladás, monotónia, unalmasság veszélye 
mindkét esetben fennáll.

Bár egyhúrú a képletes „hangszer”; 
Kalász Márton kötetében mégis rendkívül 
változatosan szólnak a nyolcsorosok: sok-sok 
hangszín, szólam zeng egymás mellett, a vib
ráló Feleseléstől kezdve a megnyugvó Meg
felelésig. Érzelmi gazdagságát tekintve a Fele- 
selés c. ciklus a legizgalmasabb mindhárom 
közül: megszólaltatja az elégikus rezgést, s
— szándékosan hamisan megcsendítve — az 
öniróniát, aláfestésként a humort, a bájosát 
és a vaskosát — több változatban is.

Nem hivatkozik külsődleges megnyilat
kozásokkal, látványos önmutogatással s ön
elemzéssel ez a szerelem, bár nem hiányzik 
belőle az önleleplezés bátorsága. Nemcsak 
sokértelmű s mégis tiszta gondolatiságával 
hat egy-egy nyolcsoros, hanem nagyszerű 
nyelvi leleményeivel, egy-egy felsziporkázó 
képével, s pompás nyelvi „rájátszásaival” is. 
Archaizáló mívesség (cserzette szivem; vala, 
vala; est véli), tájnyelvi ritkaságok (puszpángaid 
csimasz, zsizsegek, mondolavesszejét), han
gulattal telített neologizmusok (sunyfa), sőt; 
az almanachlíra valaha divatos szavai (parány, 
negédei) épülnek be más és más szereppel a 
versekbe, s válik általuk egy-egy nyolcsoros 
sokat sejtető „áttünések” foglalatává.

A szenvedély állandó mozgásán, a sok- 
szólamúságán kívül külön variációs lehetőséget 
biztosít a versépítkezés változatossága. A rövid 
legkézenfekvőbb szerkezeti megoldása a frap
páns, poentirozó érintkezés. Kalász Márton
— épp a monotónia elkerülése céljából — 
mértéktartóan él ezzel a módszerrel, s mellette 
egyéb szerkezeti modelleket is alkalmaz: 
egyetlen szuggesztív képből kiindulva egy
mással asszociatív-vizuális "kapcsolatban levő 
rendszerré bővíti a kép-ötletet, vagy ugyanezt 
ötvözi a csattanóra épülő változattal. Végül 
van egy leíró-analizáló verstípus, amelyben 
harmonikusan olvad egybe az érzelem és az 
értelem.

Szemérmességével, belső gazdagságával, s 
ennek teherbíró képességével vonzó ez a 100 
vers. Olyan mikrokozmosz bontakozik ki 
a nyolcsorosokból, amely befelé és kifelé egy
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aránt nyitott. Mikrokozmosz, akárcsak az élő 
szervezet építőköve, a sejt, amely olyan gyak
ran  tér vissza ezekben a versekben. Sűrített- 
ségükre, sokféle kapcsolatlehetőségükre jel
lemző, hogy e tematikailag szerelmes versek 
tágabb érvényűek: a vallomás a szerelemről, 
e kettős kapcsolat vállalása egyben a költő 
világot vállalásáról is árulkodik. Hiába érződik 
tehát a hármas számmisztikában, a Balassi- 
utalásokban, az udvarló költészet mímelésében 
egyfajta archaizáló „rájátszás” a humanista 
szerelmi költészetre, Dante és Petrarca egy- 
oldalú-himnikus szerelmi lírájára, minden 
játékos régieskedés ellenére igazi XX. századi 
„új humanizmus” szerelmi etikája bontakozik 
ki a kötetben. A kölcsönös felelősség gondo
lata adja a kötet belső ívét, az ellentétek dina
mikus vibrálása is e kölcsönös felelősség 
feszültségében oldódik fel.

Menjek-e? (Váltva nem változom.) 
Kötlek, tulajdonod.

A megtartás mozzanata nyelvtanilag az 
idézet utolsó sorában érhető tetten: az igén 
az egyes szám első személyű, a névszón a 
második személyű személyrag vonatkozik 
ugyanarra a logikai első személyre — utalva 
a már említett kölcsönösségre.

S éppen abban különbözik ez a nagysza
bású lirai kompozíció irodalmunk hasonló 
szándékú vállalkozásaitól, hogy eleve a 
szerelem megtartó erőire apellál. Mert nem 
hisz az állandó szerelemben — elébe megy 
a bekövetkezhetőnek, s a kapcsolat romolhatat- 
lanságát az együttmozgásban találja meg:

Megtanultam kedvedért lépegetni — 
ne szállj most! Lépkedj velem.

A társhoz fűződő „egyszemélyes” kapcsolat 
egyben értékmérője és jelzője a költő és a 
világ közti egyetemesebb viszonylatoknak is. 
Éppen ezért Kalász Márton költői pályája 
szempontjából e könyv egészének, a versekből 
kialakuló teljességnek van jelentősége, holott 
természetes, hogy száz vers között vannak 
kiemelkedőek s «kevésbé jelentősek. Azért 
az egésznek, mert a szerelemben kiküzdött 
harmónia egyúttal egy teljesebb emberi har
mónia megszenvedettségére is utal. A Változa
tok a reményre c. kötete Forduló c. versében 
írta:

Kimondtam; nyugodtan gáncsoljatok! 
Értelmet vele nekem adtok.
Dolgokról itt akkor is én beszélek, 
ha az üvöltésbe beleszakadtok.

Úgy tűnik, a reményre írt „változatok” 
után Kalász Márton ezzel a kötetével jutott el 
az igazi fordulóhoz, a harmóniához. Egy 
korábban kialakított szuverén költői világ 
után költészetének törvénytermő és teremtő 
korszakához.
(Magvető, 1969)

M arafkó L ászló

Kiss Dénes
Arctól arcig

„És aki lennék, hol marad?” — e kérdésre 
válaszol Kiss Dénes Arctól arcig című új 
kötetében azzal, hogy megrajzolja lírai ön
arcképét korunk időkoordinátái között.

Már-már szemérmetlenül kitárulkozó ez 
a költő. Közüggyé teszi gyermekkorát, tűnő
déseit, gyarlóságait, köznapi reflexióit. Sem
mit nem titkol előttünk. Szüleit sem kíméli. 
Elveti a hagyományos anyaalakot is: „Ölében 
alig volt fejem” — vallja. (Ahogy anyám.) 
Balladás családfa c. versében azon is eltűnődik, 
hogy anyja szerette-e, szereti-e a „csavargó 
Kiss Ferit”, a gépek közt tántorgó, arcán 
utakról sárnyomot viselő apát. Időn túli 
messzeségből idézi az életet adó, felnevelő 
szülőket s gyermekarcú önmagát. A nosztalgia, 
az idill csak a gyermekjátékokon s a zalai 
tájon delel. S az öröm csak villanásnyi: 
„mocsaras szivárványban” gázol. A gyerek
korral együtt eltűnt a „nyárfák ducolta” zalai 
ég, el az ámuló, csodáló szemmel látott szülők, 
akikre feltekint a gyermek. Kíméletlennek kell 
lennie, és keménynek. Témája: önmaga és a 
világ.

A kitűnő kompozíciójú kötet első ciklusa 
(Térjáték), azt a költő-prizmát jellemzi, amely 
a múlt és a jelen színképeit szétbontja, s azt 
a költő-retinahártyát állítja középpontba, 
amelyen egy-egy élmény versképet alkot. 
S azért a fokozott tudatosságú kötet-szerkesz
tés, mert a költőarc, a szándék, a maga 
teljességében nem egy versben jelenik meg. 
Költeményei általában nyitott végűek, le
záratlanok,. Néha csak hangulatok rögzítése. 
Az „ez is én vagyok, ez is hozzám tartozik” 
attitűdjével. Ezért, hogy a kötet 135 verse 
közül csak egy zárul ponttal, s a képek, gon
dolatok tagolását is csak 2-ben jelöli vessző.

A kötet ciklusaiban zárt körökben kering 
a vers, a kép, a gondolat, a lírai sóhaj, s a néha
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már-már prózai reflexió. Sok vers úgy buggyan 
elő, mint sérülésen a vér. A szemlélet egyik 
pólusa a születés, a gyermekkor, a másik: 
a közelítő halál, a sejtelemben felködlő: 
„Meghalunk úgyis nemsokára / Indián
arcunk mint eldobott maszk / kivágott erdők 
alján hever (Ifjúság).

A második ciklus (Csillagok csöndek) vezér
motívuma a kor és a költő. Önmagát, költő
voltát is a már jelzett kérlelhetetlenséggel 
közelítgeti: „Énekem is csikorog” . Maga
tartását a mindennel való azonosulás s elé
gedetlenség jellemzi, valamint romantikus el
vágyódás: „Ide kevertek engem e korba” . 
Vasszíve az űr s a haza felé ver. Ez tájékozó
dásának a két fix pontja. Az önmagában s a 
világban tapasztalt ellentmondásokat: „Az 
ember öl vagy az embert ölik” görgetik az 
Óda az űrhöz c. költemény váltakozó hosszú
ságú sorai. E lezáratlanságában is nagy versé
ben a világűr a „végleges elemi rend” szim
bóluma. A képi megformálás ereje s a gondolati 
töltése révén Kiss Dénes költészetének egyik 
csúcsa, a kötet egyik pillére ez az óda. Méltó 
párja a másik, az ötödik, a záró ciklusban 
(Koromrózsa) található a hazához írott vallo
más. (Hazám)

A cím sa  gondolat József Attilla- iihletésű: 

hazám
segítsd hogy szivemben rend legyen 
az szüljön meg engem valahára

— fohászkodik a költő. Érett, komoly szavú 
férfiének ez.' Felsorolásaiban ott lüktet vala
mennyi motívuma: a honi táj szépsége, a 
gyermekkor örömei és kínjai, az ifjúság 
indulata, nemzeti múltunk s méltó ünnepeink 
élménye, a férfi tettvágya s tanácstalansága 
a „tettek hült hamuinál” . Felhangzik a forró 
vallomás :

Hazám
míg élek: érted kínozzon a szó

Meglelve a hazát, az emberekre is rátalál 
a költő. E két nagy vers s a kötet még jónéhány 
darabja: Nem panaszként, Ifjúság, ifjúság, 
Hajnali vers, Van Gogh, Népdalok, Aszály, 
Balladás családfa, s a többi költemény kitűnő, 
friss szemléletű képi részletei Kiss Dénest 
a 45 után induló második nemzedék, „a har
mincasok”, figyelemre méltó költőjévé avatják. 
A személyiség ereje és hitele folytán.

A népnyelvben gyökerező, mindent fel
használó, a névelőket „irtó” s így helyenként

nagy tömörségű nyelvezet és formai válto
zatosság jellemzi. Szereti az oldottabb, szaba
don lüktető versépítést, de míves szonettet is 
ír, s a dal műfajában is otthonos. Erősen hat 
rá a modern képzőművészet. (Vö. a negyedik, 
a Tárlat ciklus darabjait.) A Vágyak a kamasz
korból c. harmadik ciklus versei figyelmeztet
nek a hibákra. Előfordul, hogy az elsőként 
talált, felötlött kép, rím, gondolat kerül a 
könnyebb megoldást választva a versbe. 
A költemények néha csak képek, reflexiók, 
gondolatok nem eléggé összefogott halmaza. 
Talán ez is az önjellemzés eszköze? Vagy 
bizonyos alkotói-gondolati válság jele ? A meg
oldást az Arctól arcig kötet nagy tudatosságú 
kompozíciója s az elemzett versek ígérik.

Az Arctól arcig: harmadik kötete a költő
nek, szerves folytatása a Porbarajzolt szoba
falak (1962) és az Arcom a föld (1965) motí
vumainak. összegezés, egyéni költői világ 
építése. Mondjuk ezt még akkor is, ha egyes 
versek mögül Ady, Juhász, Nagy és Weöres 
költőarca villan fel. S a recenzió elején feltett 
kérdésre a kritikus csak azt válaszolhatja, 
hogy Kiss Dénes a személyiség ereje és hitele 
révén e kötetében megvalósította költő
önmagát, jelen van korunk költészetében. 
S e megállapítást nem kérdőjelezik meg az 
egyes költemények érdességei, májfoltjai sem. 
(Szépirodalmi, 1970)

Cynolter Károly

Bényei József
Sugárverésben

Bényei versei tizenöt éve jelennek meg 
folyamatosan. Első könyvét mégis csupán most 
adták ki. Lassan külön kasztot képeznek azok, 
akikhez eme értelmetlen és indokolatlan késés 
révén tartozik; az utóbbi évtized magyar 
költészetének mostohagyermekei ők.

Furcsa paradoxon! Mert noha költészetünk 
mostohagyermekei közé számítanak, tár
sadalmunknak édesgyermekei valahányan. Ki 
bogozhatná ki ennek a titkát?

Mindez azt bizonyítja, hogy valóban hama
rabb illett volna megismernünk Bényeit.

De miért kellett volna?
Válaszként kizárólag az értékekre hivat

kozhatunk. Teremtett-é olyan értékeket Bényei,
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amelyeknek híján a hatvanas évek ismert, 
számontartott költészete szegényebb maradt?

Azt hiszem, igen.
Nem rendkívüli költészet az övé. De sajá

tos és tartalmas. Legfőbb értéke abban áll, 
hogy korszakunk egyik általános emberi 
konfliktusát fejezi ki, egyszerre fogalmazván 
meg a kérdést és a választ.

Kérdés és válasz: az élménynek ez a meg
ragadása és kifejezése gondolati költészetre 
vall. Bényei valóban ezt műveli. Alkata, igénye, 
eszközei az értelmező, a minősítő jellegű lírá
ban találkoznak.

Már a nyelve, a szókincse is. Nála a szavak 
elsősorban megnevező szerepet töltenek be. 
Szerkezeteik különös, új asszociációkat nem 
hordoznak.

Képalkotása is hasonló természetű. A motí
vumokat tárgyiasan írja le, és logikai rendbe 
foglalja. Az érzékelhető valóságból annyit 
tartalmaznak ezek a képek, amennyit az át
világító és fogalmakat kapcsoló gondolkozás 
befogadhat, s fordítva, a képbe öntött valóság 
minden elemét mérlegre teszi és minősíti a 
fegyelemhez szoktatott értelem.

Nem lehet meglepő, hogy ebből a lírából 
hiányzik a hangnemek bősége, sokszínű 
összefonódása. A hangnemeknek azt a szűkebb 
skáláját találjuk itt, melynek határát a tár- 
gyiasság, az érzelmesség, az ironikusság, az 
elemző gondolatiság rajzolja ki. Végletekig 
fokozott hangon nem szólnak ezek a versek.

Bényei viszonylag szűk körű, ám annál 
egységesebb költészetében a lírai helyzeteknek 
meglehetősen kevés változatát járja be. Több
nyire visszafelé néz. Lezárt helyzeteket, ki
bontakozásig jutott állapotokat választ tárgyul.

De nem mozdulatlan helyzeteket, nem egy
nemű állapotokat. Épp ezekben találjuk meg 
Bényei világának jellegzetes mozgásait, 
feszültségeit, erőit. Valamennyi a lírai jellem 
és a vele érintkező valóság viszonyából ered, 
ennek a viszonynak az anyagában testesül meg.

Természetes volna, ha ez a viszony a nyugal
mas harmóniától a dühödt ellenkezésig ívelne. 
De nem így van. Bényei szeretné, akarná 
a harmóniát, de nincs része benne. Olykor 
már-már a teljes szakításig sodródik, de az 
utolsó köteléket nem engedi el. Jellemző álla
pota a konfliktus, mely hol épp csak árnyalja 
a nyugalmat, hol elégikussá csitul a belátás 
révén, hol drámaivá éleződik, ám anélkül, 
hogy túllendülne a megoldás lehetőségének 
végső pontján.

Melyek e folytonos konfliktusnak a forrásai ? 
Legtöbbet a természethez, a falusi tájhoz, a

régi paraszti világhoz, a szerelemhez fűződő 
nosztalgikus élmények fednek föl belőlük. 
Bényei fájdalmasan, megdöbbenve, panasz
kodva vallja be, hogy ezekben az elemi kap
csolatokban sem őrizhette meg a harmóniát, 
vagy nem juthatott el a harmóniáig. Mint 
ahogy másban sem. Világából hiányzik az érin
tetlen, könnyű, oldó harmónia. A természet
hez, az első környezethez, az emberekhez fűző 
elemi viszony megszakadt valahol.

Ami ebben konfliktusnak számít, nem más, 
mint igény és lehetőség összeütközése.

Vajon mi ellensúlyozza, mi ellensúlyozhatja?
A másfajta kapcsolat a lírai jellem s a világ 

közt. Bényei ezt a dolgok, az anyag, a társa
dalom világának rendjében, erejében, megbíz
hatóságában tudja. Azt, amit az értelem kíván 
a világtól, a világ megadja számára vagy leg
alább ígéri. Életének s a többi ember életének 
külső körülményei a valóságban és a lehetőség
ben egyre biztatóbbak. Ebben áll az a meglévő 
kapcsolat, mely képes ilyen vagy olyan mérték
ben ellensúlyozni a másik kapcsolat hiányát.

Igény és lehetőség sajátos viszonyba kerül 
így. A lírai jellem a világgal való eredendő, 
hiánytalanul harmonikus viszonyt igényli; 
ehelyett arra nyílik lehetősége, hogy az őt körül
vevő valósággal a gondolkozás, az erkölcs, 
a cselekvés szintjén azonulhasson. Fájlalja 
a teljes harmónia hiányát; vállalja a meglévő 
s a lehetséges kapcsolatokat. Ez a mérlege.

A világképe inkább.
Mert Bényei, miközben átélte, tudatosí

totta és belső egységbe is foglalta helyzetét. 
Ezért hiányzik költészetéből a végletesség 
vegyítetlen megfogalmazása: a tragikum s az 
ujjongó öröm. Elégikusságának, íme, ez az oka, 
a gyökere.

Itt kell megemlítenem a még távolabbi okot, 
az élmények eredetét. Bényei a faluról városba 
került, a paraszti sorból értelmiségivé tanult, 
az ősi szokások, érzületek, viszonyok világá
ból a modern társadalom és civilizáció sod
rába lépett ember helyzetét, állapotát élte 
meg. Olyan történelmi szakaszban — 1955 
és 1962 közt, költészetének megalapozásakor 
■—, melynek ez a folyamat épp a fontos meg
határozói közé tartozott. A falu, a paraszti 
világ változásának második nagy hulláma 
esett erre a szakaszra ; a faluról városba kerülő 
fiatalok második nemzedéke lépett a törté
nelembe akkor. Ezért volt különös jelentősége 
az „oldás és kötés” hiteles, tisztázott és tisz
tázó megfogalmazásának.

Jelentőségét, hitelességét, tisztázó hatását 
természetesen ma is érezhetjük.
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A tudatosan élő ember elsősorban a világ
hoz fűződő viszonyát méri föl. Benne is azt, 
hogy miről kell lemondania, s hogy mit 
lehet megkapnia. De könnyü-e eligazodni 
ebben a helyzetben, könnyű-e összekapcsolni 
és eleven rendbe illeszteni a részleteit? Erre 
ad hasznos példát a Sugárverésben költője. 
Nem a világot magyarázza meg, hanem csupán 
az eligazodni akaró ember egyetlen kérdését, 
helyzetét, konfliktusát fejezi ki. Ezt azonban 
éretten s meggyőzően.

Kissé megkésett, de jó indulást reprezentál 
Bényei első verseskönyve.
(Szépirodalmi, 1970)

Székelyhídi Ágoston

Ser főző Simon
Nincsen nyugalom

A kötet címe mintha önmagával vitatkozna. 
Mert ha nincs is egészen nyugalom benne, 
sokkal nyugodtabb az első kötet szikrázó- 
robbanó-berobbanó nyugtalanságánál. És rög- 
töb hozzá is tehetem: sajnos. Nem mintha 
csak a felfokozott nyugtalanság teremhetne 
jó költészetet, de a csökkenése jelen esetben 
nem megnyugtató, éppen a lírai termés tükré
ben. Nemcsak a feszültség szállt alább, nem
csak az indító-élmény anyaga fakul, kimerülő
ben. A különbség, amit a második kötet 
(ami szerintem mindig döntőbb, mint az első) 
hozott, inkább az olvasóra, kritikusra nyug
talanító. Ügy, ahogyan egy tehetségesen indult 
költőt féltünk az elszürküléstől. Meghökken
tően hangzik elszürkülésről beszélni olyan 
költőnél, akinek éppen sajátos, jellegzetesen 
költői képalkotása és szó-mágiája a legsajá- 
tabb egyéni jegye. Mégis megkockáztatom. 
Mert éppen ennek a káprázatnak a csapdája 
fogta meg.

A négy éve megjelent első kötet után érdek
lődéssel vettem kézbe a másodikat. Először 
örömmel fedeztem fel jellegzetességeit: a nép
mesével egy fán termett szürrealista kép
látomásait, a gyerekkor előtóduló élmény
anyagát, suta-fura rímeit, sor- és versvégeit. 
Aztán „beleolvasva” magam az új kötetbe, 
egyre jobban úgy láttam, hogy nem tovább 
lépett: körbejár. Körbejárja az élményeket, 
a megtalált költői kifejezésmódokat — egy 
versen belül is, a szédülésig. Miközben ön
maga is beleszédül, és végül görcsös csomót

köt a vers végére, megfojtja vele az egészet, 
hogv abba tudja hagyni.

Élményanyagát a gyermekkorral együtt 
múltba tűnő tanyai világ adta. Ez már nem új 
a magyar költészetben, de Serfőző eredeti 
tehetségét felszínre hozta: tudott újat adni 
a már megénekelt tanyai (Illyés), a már fájdal
masan elbúcsúztatott régi paraszti (Nagy 
László) élet költői ábrázolásában. A csavargás, 
életformaváltás a szegényember-magány él
ményeit, elveszetten is jövőbe néző remény
kedését énekeltette vele. Aztán (ha relatív is) 
a nyugalom következett. És életének válto
zásai, mint az ebből fakadó új költészet fel
tétele. A nyugalmat csak az önismétlésekkel 
tudja tagadni: kevésbé van jelen ezekben a 
versekben a korábbiak valódi, eredeti keserű
kereső nyugtalansága. Pótszer: visszafordulni. 
Költészete éltető forrása még ma is az az él
élményvilág, amiből már kilépett. Ha a hangu
lat mai is, a kifejező kép és szóanyag a koráb
biból merít, abból építi fel önkifejezését. Ez 
a visszafordulás sok esetben helyes lehet, de 
az új életformához mégiscsak új kifejezés- 
módot kell találnia, ha nem akarja gyengébb 
hőfokon önmagát ismételni. Nem hiszem, 
hogy a származás vállalása azt jelentené, 
hogy a régen aszfalton és szerkesztőségben élő 
költő ma is az emléktanya küszöbéről nézzen 
a sáros—libás—baltás világra. Az elpusztult, 
keservesen szép paraszti heroizmust azoknak 
kell felragyogtatni és elsiratni, akik átélték, 
ismerték — való igaz. De továbblépni és az új 
életmód ízeire (nemcsak az édesekre, termé
szetesen !) ismerni is azoknak kell. Egy, az élet 
keserű ízeire érzékeny költőtől nem kérhetek 
számon öröm-ódákat, de talán a múltbeli képei 
túlságosan átitatják a jelenét is — korai ez egy 
fiatal költőnél. Sem időben, sem élmény
anyagban nem nagyon távolodott el tőle. 
Félreértés ne essék: nem hűtlenségre, nem a 
múlt megtagadására, elfordulásra bíztatnám. 
Hiszen a hűség, a sorsvállalás pozitív és igen 
értékes emberi tulajdonság. Költői tulajdon
ságnak is pozitív, amíg nem csábít önismét
lésekre.

Pedig nemcsak átérzett, hanem valóban átélt 
is minden azonosulása: ő és a környező világ 
(nemcsak az emberi, hanem a teljes világ) 
ugyanaz. Egyesül benne az objektív és szub
jektív: ő teremti meg a világot és viszont: 
„ . . .  szememben nézheti meg magát / s bennem 
a világ.” És ennek az azonosulásnak a fordí
tottja, amikor a dolgokat egyenrangú tár
sakká emeli. Ez az azonosulás egyik legpozití
vabb vonása, egyik lehetséges költői út.
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De pózzá is válhat, és akkor már csak csinált 
mesterség, szózuhatag. Sajnos, éppen ez egyik 
buktatója: a képteremtő fantázia megugrik, 
öncsapdájába esik, és körbejárva képtelen 
képekbe torkollik, befejezni sem lehet. Ez a 
szózuhatagos az egyik verstípusa. Ez a kép- és 
személyiség-halmozás elevenné is teszi és 
költői lehetőségeiben szinte önmagától lendíti 
tovább a verset (akaratlan is Ginsberg vers
elmélete jut eszembe), de valahogy az a baj, 
hogy versenyfutás ez: a vers előbb fullad ki, 
mint a költő. Abba kellene hagyni, de még 
tovább űzi, zavarja, és így a vége lezuhan, 
lapos. Arra is gondoltam, talán szándékosan? 
De attól sem jobb. A halmozás a versen belül 
is lelassítja magát. Ilyenkor a lélegzet utáni 
szóáradat újra felszökik, zavarossá, fárasz
tóvá lankítja a verset, töltelékké a részleteket. 
(Nincsen nyugalom, Megfogyatkozom, Ahová 
eljöhet, Kitéve az időnek stb.) Ez a szómágiára 
csábítja, ami erőltetett verset, szörnyű, 
görcsös, sziszegő, kimondhatatlan sorokat hoz 
létre, amik között elvész a gondolat is. (Olvas
suk hangosan az Itt címűt.) Ezért születtek 
a mondat-versek: sok verse egyetlen hosszú 
mondat, csak a végén van pont, de közben 
rengeteg a vessző. Okát keresem. Kifejezhetné 
a dolgok összetartozását és egyiknek át
járását a másikba, az azonosulást, nem az el
különülést. De éppen a kihagyó lélegzet miatt 
szakadnak el az összefüggés szálai. Ebből a 
típusból egyik jól sikerült vers az Éjszaka. 
Szürrealisztikus, álomszerű képvilága remek 
szinkronban van a témával: „leér halottak 
/ szívéig a sötét / gyökerek tapogatnak / 
a mélyben . . . ” De az egész vers reménytelen 
éjszakaságának ellentmond és hiábavalónak 
tűnik a befejezés ál-optimizmusa. (Egyébként 
ezen a versen szemlélhető legjobban Juhász 
Ferenc hatása.)

Az ellenkező módon leegyszerűsített majd
nem prózavers (Kassák példája) sem válik 
mindig valóban költészetté (Felnőttem volna 
c). Legjobbak a rövidre fogott, formázott 
versek, tömörebb, kerekebb mivoltukban 
(Egész nap, Nyár, Itthon).

Másik jellegzetessége az abszurd, a gro
teszk, az ötletre építő versalkotás. Népi ihletésű 
szürrealista látásmódja természetesen adja 
ezt a lehetőséget is. Mindenre rácsodálkozik, 
felfedez semmiségeket. A szerelem is az 
azonosulás lehetőségeit és korlátjait mutatja 
az abszurditásig, néhány szép versében 
( Szerelem, A tieddel élek ).

Mintha formában is tudatosan keresné 
a groteszk megoldásokat. Hatásában minden

esetre az (Reggel, Állok). De csúnya, értelmet
len sorokat is bőven találunk (fölénekelje, 
nézi bele a napba stb.). A vers végének le
csapását már említettem. (Az ágynál balta, 
Próbát teszek, Származásom, stb.) De a sor 
végén a rímek is gyakran ilyen suta-furák, 
ragrímek vagy másként szegényesek. Aki 
annyi szép képet és sort tud alkotni, részle
tekben, és olyan kerek, jó verseket, mint a 
Késő ősz, Eső, Szerelem, Reggel óta, Táj — az 
bizonyította költői tehetségét. De a kötet 
azt is bizonyítja, hogy a költő nemcsak a világ
nak és önmagának kiszolgáltatott múltjával, 
jelenével együtt, hanem kiszolgáltatott saját 
verseinek is. Csak így lehetséges, hogy a jó 
és a rossz tartalmi-gondolati megoldásokban, 
a költői kifejezés módjaiban, formáiban egy
aránt keveredik a kötetben.
( Szépirodalmi, 1970)

Sinka Erzsébet

Andrej
Vozny  e sxenszkij
T ükör-világok

Pór Judit új Voznyeszenszkij-válogatása a 
Fémszirén verseitől a Tükör-világok kötetéig 
visszatérő, jól megértett — Rab Zsuzsa által 
kiválóan fordított — versekre támaszkodik. 
A Mesterek, Ellen-világok, Vernek egy nőt 
című versek, és a Nagyvilág által közöltek: 
Lettországi vázlat, Nomádok, Ataskenti riport
füzetből, Meggyűrűzött daru, A. Voznye- 
szenszkij költészetének főáramlatát jelentik, 
ezért térhetnek vissza most is az Európa 
Könyvkiadó sorozatbeli kötetébe. A Tükör
világok verseiben, a sok helyütt iróniával vér
tezett alapötlet, módszer nyomán, a valóság 
anyagi köre kitágul, a világegyetem új arcu
latából eredő hatásokat érezzük. Ebben a vi
lágképben az álmok, a vágyak, a látomások, 
a látszatok, és a „visszatükröződések,’’ is sze
rephez jutnak. „Tükör-világok, őriznek vala
mit” . [A taskenti riportfüzetből] — fedezzük 
fel mi is ! Nyilvánvaló volt már a kezdeteknél : A. 
Voznyeszenszkij „orosz poézise” természetes, 
konkrét eredetű; dekadenciától mentes, alkotó 
szándékú; nemzetközi érvényű, egyetemesség
ben gyorsuló-önmegismerő. — Az olvasót, aki 
megismerhette a külön lüktető költeményereket 
ez a válogatott kötet úgy éri már, mint ver- 
folyam Amit kell: rombol. Ahol kell, ott: épít.
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Ahol rombol, nem alkuszik. Amit talál, abból 
épít. önmagát-hordozó: Egy Néva, egy Volga, 
egy Jenyiszej.

Mit végeznek a Voznyeszenszkij-versek? 
— Szinkronizálják a földi viszonylatrendszere
ket, s ugyanígy vállalják a világegyetem 
bennünket érő — egyre inkább pusztán 
elméletileg belátható — hatásainak a földiek
kel való összeigazítását. Az összefüggések, 
a kölcsönhatások, az ellen-világok tudata 
elengedhetetlen az életben. Az idők futása 
máris nagyot feszített az emberiség létkérdésein. 
A. Voznyeszenszkij ismeri világunkat (az 
„ellentétes idő” a kisujjában van), elutasítja kor
szerűtlen posztulátumait. Innen ered cselekvő- 
képessége, tenniakarása. „A líra szent ag
ressziója” révén alakítja át a konkrétumokat 
általános igazság-ítéletté: egy rekviemmé, egy 
balladává. Lelkiismereti kérdés számára az 
emberi cselekvés — azon belül is az önfel
áldozás — motívumait kutatni, hiszen másokat 
is cselekvésre indít. (Lírai hitvallás, Nyeiz- 
vesztnyij-rekviem, . . . ,  Fejvesztő ballada, 
A taskenti riportfüzetből) Hite szerint a 
tettekre késztető eszközöknek nélkülözniük kell 
mindent, ami a tömeget mint médiumot érinti. 
Ellen-világok, Napkelte-nyugta, Uljanov és 
Lenin, Nyilvános strand №2 című versei 
tördelik a legjobban a világ képeit, hogy fel- 
ismerhetőbb legyen belőlük a tett iránya. 
Ezek ellenpontozó dinamizmusa, automatikája 
(gondolatmenetek cseréje: fogalmak, dolgok 
visszája; jelzők ellenjelzői; költői képek egy
másba torlódása) segít a tájékozódásban. 
A. Voznyeszenszkij aktivizmusa minden versé
ben ott munkál, még a kötet „anti-versében” 
is (Lustaság), mivel a tétlenség csak a külvilág

mozgása révén rögzíthető. A versek sajátossága 
az is, hogy tudatosság és érzelmi állapot együtt 
járnak, mint az igen hevülékeny Nomádok 
befejezésében is: „Rejtektanyák, de utállak 
már titeket! / Képeket hasogassak? / Fel
gyújtsam a függönyöket ? / Csapkodjak falhoz 
edényt, / hogy zengjen a ház?! . . .  / — Nem 
a mienk a tányér. Vigyázz.”

Hová lettek az orosz klasszikusok verselési 
szabályai? — Azt az orosz prozódiát a sebes
ség zilálta szét: „Gyorshajtásért büntettek 
meg, érted ezt, / mert a nagy sebesség feldúlt 
hangulatban. . .  ”, „De éljen a dal-röptű
hajtás”, „Diákkorom óta álmodom én / arról, 
hogy majd a házak / százlépcsejű / rakétaként / 
a mindenségbe szállnak!” . — Azt az orosz 
prozódiát a világkép robbanása hánytorgatta 
meg: „házak ürköbméter-lelkei szállnak”,
„A valódi: kimondhatatlan” .

A. Voznyeszenszkij forrása a szovjet valóság. 
— „Vissza: minden folyó a forrása felé robog” . 
(Voznyeszenszkij: OZA—Európa, 1967) — Ezt 
a gondolatot vizsgálja utószavában, tágabb 
megfogalmazással — a világ és haza — a 
kötet másik fordítója Garai Gábor, s méltán 
idézi a Meggyűrűzött daru sorait.

„Szabad-rabon felhőkbe vág,
tisztán — és gyűrűsen — suhog,

mélység fölött kiált szegény, 
két sorsot kell siratnia: 
az égi tájon — földi lény, 
a földi téren — ég fia” .

(Európa, 1970)
Benkes Mihály

T á j é k o z

K önyv a k ife jezé sek  
esztétik ájáró l

Frantisek Miko A kifejezés esztétikája (Este- 
tika vÿrazu. Bratislava, Slovenské pedagogické 
nakladatel’stvo 1969; a nyitrai Irodalom- 
kommunikációs Kabinet kiadványa) című

könyve a szépirodalmi művek esztétikai sajá
tosságainak a leírásával, az esztétikum miben
létének a felfedésével foglalkozik. A szerző 
már a bevezetőben megállapítja és leszögezi, 
hogy az esztétikum nem elementáris sajátos
sága a szövegnek; csak a témával összefüggő 
emocionális, expressiv stb. stiláris kifejező- 
eszközök által fejeződik ki, e komponensek
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ben van intim módon elrejtve. S éppen ezek 
a stiláris együtthatók determinálják a szöveg 
esztétikai erejét, értékét. Miko kutatási terü
letének a nyelvből eredő és származó eszté
tikai sajátosságok felgöngyölítését és „tetten
érését” választotta főképpen, de a szövegek 
nyelvi analízise sehol sem mentes a témával, 
a nyelven kívüli „világgal” való összekapcsolás
tól s összeegyeztetéstől. A funkcionális szem
pont itt tehát nem deklaratív kinyilatkoztatás 
csupán, hanem valóban döntő és meghatározó 
kritérium a mű témája és a téma nyelvi esz
közökben realizálódó jelentésének, minden
fajta mondanivalójának a megfejtésére, identi
fikálására. S éppen az egyes nyelvi eszközök és

stilisztikai sajátosságok funkciójának és funk
cionálásának a leírása és empirikus meghatá
rozása az, ami Miko könyvében új, s ami e 
könyvet értékessé teszi.

De vajon mi is az alapja Miko sajátos, 
eleddig ismeretlen stilisztikai koncepciójának? 
Legnagyobb érdeklődésre kétségtelenül ki
fejezésrendszere (lásd az ábrán) tarthat szá
mot, hiszen nemcsak stíluskoncepciójának, 
hanem esztétikai felfogásának is ebben rejlik 
a nyitja. A kifejezésrendszer (vyrazová sús- 
tava; Ausdruckssystem) mindmáig egyedül
álló kísérlet arra, hogy az irodalomtudomány
ban és a stilisztikában már régóta használt

(konvencionalitás)
t

disztingváltság
t

étosz
t

Szociati vitás
(kommandó)

t
felhívás

közlés <- OPERATIVITÁS
4

értékelés

Szubjektivitás

expresszivitás
I

emocionalitás
I

(irracionalitás)

A kifejezésrendszer* 

(formalizálódás)
t

deduktivitás
t

absztrahálás
t

Fogalmiság
4

tényszerűség

I ,
—» IKONITÁS —> összefüggés —» szélesség -> teljesség

;
szabatosság

I
részletesség

r
Élményszerűség —> cselekményesség

I
aktualitás

J, yf kolorit
markánsság ^-»-intenzitás 

4 ^  figurativitás
kontraszt

MÉRTÉK
4

variabilitás

Megjegyzés: A kifejezésrendszer egyes termi
nusait (operativitás, ikonitás, fogalmiság, 
markánsság stb.) az eredeti alapján saját 
magamnak kellett megalkotni. Enélkül 
ugyanis aligha lehetne Miko stíluskoncepció
já t és esztétikai felfogását ismertetni, 
szakkifejezések koherens rendszerré ötvöződ
jenek s álljanak össze. A rendszer a jakobsoni

bináris oppozíciókra emlékeztető módon épül 
fel, de az alapkategóriák (operativitás — iko
nitás) megértését főként Kari Bühler organon- 
modelljének az ismerete teheti lehetővé. 
A nyelv Bühler által meghatározott funkciói, 
az ábrázolás—felhívás—kifejezés közül azon
ban Miko az utóbbit nem tartja alapvető és 
elsődleges funkciónak, csak az operativitás
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továbbfokozott válfajának. De a felhívás is 
csak az operativitás realizálásának fokaként 
kap helyet a kifejezésrendszerben. így a 
kifejezésrendszer modelljének alappillére és 
magva az ikonitás (ábrázolás) és az operativi
tás között fennálló oppozíció. A szerző szerint 
az operativitás és az ikonitás közötti különb
ség a beszéd elsődleges stilisztikai ellentétét 
alkotja. Operatív kifejezésmódról szerinte 
akkor beszélhetünk, ha a hangsúly az infor
máció-átadó és az információ-átvevő közt 
létesült kommunikációra helyeződik, tehát 
a gyors és közvetlen hírközlés, illetőleg hír
továbbítás válik primérré, elsődlegessé. Ebből 
eredően Miko az operativitás realizálásának 
három fokát különbözteti meg: a közlést, 
felhívást és az értékelést. Az információ- 
átadás legegyszerűbb formája a hírközlés, 
ennél bonyolultabb és stilisztikailag pregnán- 
sabb a felhívás és az értékelés. Persze, a ki
fejezésrendszerben az operativitás a beszéd 
funkciójának aspektusai szerint is tovább 
differenciálódik. A differenciálódás alapjául 
a szociativitás (társadalmi aspektus) és a 
szubjektivitás (egyéni aspektus) szolgál, 
amelyek beszéd- vagy szövegbeli jelen valóságát, 
meglétét úgy kell elképzelnünk, hogy ha az 
egyik közülük érvényre jut, akkor a másiknak 
törvényszerűen háttérbe kell szorulnia, erejét 
kell vesztenie. A szociativitást sok tekintetben 
a társadalmi etikett korlátozza és szabja meg, 
s főleg abban az esetben dominál, ha túlságo
san ügyelünk a meglevő normákra, előírásokra, 
szokásokra. íme, két mondat illusztrálásképpen 
arra, amikor teljes mértékben előtérbe kerül 
a hírközlés szociatív (társadalomközösségi) 
szempontja, aspektusa: „Parancsoljon helyet 
foglalni!” ; „Tessék szíves lenni leülni!” 
(Persze, ez csak akkor igaz, ha a kifejezett 
tartalomhoz hozzáidomul a beszélő hanghor
dozása is.) A szociativitás határesete a kon- 
vencionalitás, amely az irodalmi alkotások
ban közismert és elnyűtt sémák, szerkesztés- 
módok, kifejezőeszközök használatában gyö
kerezik.

A XX. századi szépirodalomban — egy-két 
kivételtől eltekintve — sokkal nagyobb szerepe 
van a szociativitás ellenpólusának — a szub
jektivitásnak. A szubjektivitás felerősödése 
expresszivitást, további erősödése emocio- 
nalitást eredményez. Határeset itt is akad: 
az irracionalitás. Az irracionalitás azonban, 
véleményünk szerint inkább az expresszivitás 
terméke, mint az emocionalitásé. Mellesleg 
érdemes itt felfigyelni arra, hogy hol helyez
kedik el az expresszivitás (kifejezés), amely

Bühler szerint a nyelv három funkciójának 
egyike. A kifejezésrendszerben a nyelv három 
funkciójának egyike. A kifejezésrendszerben 
azonban csak a szubjektivitás alatt szerepel, 
tehát nem alapkategóriaként. Ez azonban 
nem azt jelenti, hogy a szerepe csökken, el
enyészővé válik. Korántsem! A kifejezésrend
szer sajátos konstellációja folytán ugyanis 
a peremhez közeledő kategóriák stilisztikai
lag tartalmasabbak, telítettebbek, mert maguk
ban foglalják a sor előttük álló kategóriáinak 
stílusjegyeit és jellegzetességeit is. Eszerint 
a szubjektivitásban fellelhető az operativitás, 
az expresszivitásban az operativitás és a 
szubjektivitás, és így tovább. Gondoljunk 
itt Szabó Dezső műveire! Alkotásai expresszi- 
vitása kétséget kizáróan erősen szubjektív 
valóságlátásában, egyéni világszemléletében 
gyökerezik, s ezt a szubjektivitást egyáltalán 
nem nehéz összefüggésbe hozni a mikoi 
operativitással.

Most már méltán merülhet fel a kérdés: 
mi hát az ikonitás az operativitással szemben ? 
A két egyenrangú s egyenértékű kategória 
között tulajdonképpen ilyen viszony áll fenn: 
operativitás — operativitás-nélküliség (a köz
lés, felhívás stb. teljes hiánya); ikonitás — iko- 
nitás-nélküliség (az ábrázolás hiánya). E stílus
kategóriák egyikének vagy másikának a fel
erősödését a szövegben bizonyos stiláris 
együttható egyirányú funkcionálása hozza 
létre s idézi elő. Az ikonitás az operativitás 
ellenében akkor lép fel, ha a nyelvi érintkezés
ben a leírás, elbeszélés vagy magyarázat válik 
fontossá és szükségessé. Ilyenkor a beszéd
aktus monologizálódik, ennélfogva nagyobb 
szerephez jutnak benne az összefüggésre, 
teljességre, részletességre stb. támasztott köve
telmények. A gyermek az iskolában pl. eleinte 
éppen az operatív kifejezésmódról szokik le 
az ikonikus javára, vagyis fokozatosan meg
tanulja és elsajátítja az önálló, összefüggő, 
tartalmi teljességre törekvő beszédmódot és 
beszédkészséget. Ez annyit jelent, hogy lassan- 
lassan elhagyja a lakonikus közlésmódot, az 
egyszerű figyelmet felhívó vagy értékelő, 
esetleg olykor parancsoló (kommandó) ki
fejezésformákat; s ehelyett a súlyt a tárgyak, 
jelenségek leírására, ábrázolására kezdi 
helyezni. Mindez azonban csak az ikonitás 
„technikai” része, kivitelezését illető oldala. 
De már ez is arról tanúskodik, hogy az in
formáció-átadás primér célja itt már nem 
a közvetlen, az információ-átvevőt operatív 
módon befolyásolni akaró kommunikáció 
(persze a kommunikáció azért mindig fontos !),
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hanem a valóság dolgainak a nyelvi eszközök
kel történő megjelenítése, ábrázolása. Ez az 
ábrázolás Miko szerint kétféleképpen valósul
hat meg: vagy a fogalmi eszközök (fogalmiság; 
Begriffshaftigkeit), vagy az élményből fakadó 
s ezért élményt is sugalló eszközök (élmény
szerűség; Erlebnishaftigkeit) előtérbe kerülé
sével, ilyen stiláris komponensek fokozottabb 
használatával. A fogalmiság egyes fokozatai 
a következők: az absztrahálás, deduktivitás 
és a formalizálódás. Az utóbbi szakkifejezés 
azokra az esetekre utal, amikor az egyes tudo
mányágakban — így a matematikában, a for
mális logikában stb. — a természetes nyelv 
kifejezőeszközeit számok, illetőleg képletek 
helyettesítik. E terminusok egyébként is 
a tudományos stílusra vonatkoznak. Az él
ményszerűség viszont a szépirodalom éltetője, 
hiszen ebből táplálkozik s ezen keresztül hat 
leginkább. A sor végén helyezkednek el azok
nak a funkcionális stíluskomponenseknek 
a terminusai, amelyek a szépirodalmi mű 
esztétikai sajátosságainak és erejének a hor
dozói, s amelyek alapján az esztétikum meg
fejthető és dekódolható. Miko szerint az 
esztétikai sajátosságok, tulajdonságok a kont
raszttal kezdődnek, a mértékkel folytatódnak, 
s a variabilitásban érik el hatáskeltő erejük 
tetőpontját. E kérdéskomplexumról azonban 
érdemes lesz bővebben is szólnunk!

Miko a kontraszt és az esztétikai mérték 
részletes tárgyalásának egy külön fejezetet 
szentelt; s benne saját elméletét fejtette ki a 
szépirodalmi alkotás esztétikai értékét illetően 
(K problému estetiky jazyka; 184—197). Ki
indulópontnak Jan Mukaïovskÿ világszerte 
elismert esztétikai felfogása szolgált, amely 
tulajdonképpen három összetevőre épül. Jan 
Mukaïovskÿ az irodalom s általában a művé
szet fejlődését, valamint hatáserejét a funkció- 
norma-érték kategóriái alapján magyarázza 
(vö. Mukaïovskÿ, Jan: Studie z estetiky. 
Praha, Odeon 1966; 17—88). A szerzőnek ez 
a tanulmánya az ún. prágai iskola legjelentő
sebb tudományos hagyatékai közé sorolható. 
De a tudomány fejlődése feltartóztathatatla
nul halad előre, s ez szükségessé tette, hogy 
a világhírű cseh esztéta tanaiban rejlő tisztá
zatlan kérdések sem maradjanak érintetlenül. 
Művében különösen a funkció magyarázata 
homályos kissé, az ezt tárgyaló részben fedez
hetők fel kisebb-nagyobb következetlen
ségek, amire egyébként már Horálek is rá
mutatott. Miko bírálata is főképp erre irányul, 
amikor azzal foglalkozik, hogy a prágai iskola 
az irodalmi művek funkciójának magyaráza

takor már-már a lényegre tapintott, de egy
némely kérdésben mégsem tudta felszámolni 
és túlhaladni azt, amit az orosz formalizmus
tól örökölt. Mert vajon valóban annyira 
immanens, önmagáért való, a nyelven 
kívüli valóságtól elvonatkoztatott-e a nyelv 
segítségével realizálódó szépirodalmi alkotás? 
Miko a feltett kérdésre negatív választ ad; 
s a fentebb említett fejezetben éppen azt fej
tegeti, hogyan és miként kötődik az alkotás 
ún. „immanens” tartalma a valósághoz. 
A fejtegetés s magyarázat szerfelett újszerű, 
szokatlan.

A szerző ráadásul nemcsak az immanencia 
eddigi értelmezését bírálja, hanem kétségbe
vonja azt is, hogy a mű esztétikai értékének 
alapja egyedül és kizárólag az innováció. 
E kérdés felvetése manapság nagyon is idő
szerű, mert se szeri, se száma az olyan kísér
letezésnek, amelyet elsősorban az újszerűség 
igénye ihlet mindenfajta belső, igazi élményből 
fakadó kényszer nélkül. Amikor Miko a 
kontrasztra alapozza esztétikai felfogását, 
tulajdonképpen hadat üzen elméleti szinten 
a funkciótlan és céltalan kísérletezéseknek is. 
Szerinte a kontraszt mindenekelőtt a témában 
rejlik; a mű tematikai-tartalmi ellentét
rendszeréből dekódolható leginkább. Az esz
tétikai élmény kiváltója és előidézője az alkotás 
zavaró eleme (rusivÿ prvok; Störungselement) 
és a kiegyenlítő eleme (vyrovnávajúci prvok; 
Ausgleichselement) között létrejött ellentét. 
A zavaró elem feszültséget, nyugtalanságot 
és nem utolsósorban megoldás-várást vált ki 
az olvasóban, tehát konfliktus, bonyodalom 
formájában jelentkezik. Kiegyenlítő elemnek 
Miko a feszültség és bonyodalom feloldását 
és megoldását, a kiegyenlítődés, a megnyugvás 
és az egyensúly helyreállítását nevezi. E két 
elem együttvéve alkotja azt, amit Miko esz
tétikai kontrasztnak tart. De a kontraszt még 
önmagában nem elégséges ahhoz, hogy esz
tétikai hatásról, sőt esztétikai kontrasztról 
lehessen beszélni. Az esztétikai élmény ki
váltásához az igazi életmotiváció, vagyis a 
témának a való élettel való szoros összefüggése 
szükséges. Az összefüggés persze lehet köz
vetlen is, de ugyanakkor burkolt, áttételes is. 
Tehát egyáltalán nem a realista ábrázolásmód 
merev és idejétmúlt értelmezéséről van itt szó!

Miko a kontrasztból eredezteti és származ
tatja a többi esztétikai kategóriát is. A zavaró 
és a kiegyenlítő elem megfelelő szimmetriájá
ból vezeti le, az egyensúly következményének 
tartja az esztétikai mértéket, amelyet kiter
jeszt a prózára is. (A krimiben például hiány
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zik az esztétikai mérték, mert benne egyrészt 
a „külső”, motiválatlan tartalom túltengését 
tapasztaljuk, másrészt a megoldás előre adva 
van.) A kifejezésrendszerben csak az esztétikai 
mérték alatt található meg az, amit egyes szak
emberek is a jó művészi alkotás legfőbb krité
riumának vélnek. Miko azonban az innováció 
(Max Bense terminusa) helyett a variabilitás 
szakkifejezést használja. S a variabilitás fokát 
szerinte az határozza meg, hogy a konfliktus, 
a kontraszt mennyire újszerűén ágyazódik 
bele az alkotás struktúrájába mind tematikailag, 
mind nyelvileg. Bizonyos témák idővel elévül
hetnek, egy adott normából származó szer
kesztésmódok és (vers)formák automatizálód- 
hatnak, s ilyenkor lép fel az innováció igénye. 
Mindez kétségtelenül összefügg a társadalom 
fokozatos előrehaladásával is, hiszen éppen 
a fejlődés hoz létre új konfliktusokat és ellen
téteket, ami az irodalomban új témák és élet
jelenségek feldolgozásában nyilvánul meg. 
Ezzel egyetemben természetesen az esztétikai 
mérték is változik, ugyanakkor a variálás 
lehetőségei is megnőnek. Szükséges még meg
említeni, hogy Miko szerint a kontraszt az 
alkotásban mikro- és makrostrukturális szin
ten egyaránt jelentkezik; éppúgy megnyilvánul 
a témában, mint a nyelvi-stilisztikai kifejező- 
eszközökben. Ennek kapcsán a tartalom és 
forma megkülönböztetését elveti; s igazi egy
ségüket, összeforrottságukat és elválaszthatat-

lanságukat hirdeti. Az erőszakos kettéválasz
tás szerinte merő dichotómia csupán!

Miko A kifejezés esztétikája c. könyve s a 
benne tárgyalt kifejezésrendszer tehát mind 
alapjaiban, mind részleteiben jól átgondolt, 
sokéves tudományos kutatómunka összegezé
sét tartalmazó mű, amelyben a stílus tágabb, 
a témára és a nyelvre egyaránt kiterjedő értel
mezését találhatjuk. A stílus efféle értelmezése 
persze nem új. A csehszlovák strukturalizmus 
az ún. prágai iskola fellépése óta végső fokon 
mindig is a stíluskutatás és stílusvizsgálat 
ilyen fajta értelmezésének a híve volt, ami a 
nyelvészek és irodalmárok antagonizmus nél
küli, szinte párját ritkító együttműködését 
vonta s vonja most is maga után. Éppen ezért 
Miko könyvének értéke inkább a funkció 
mibenlétének világosabb és érthetőbb magya
rázatában rejlik. Nem egészen valószínűtlen, 
hogy a kifejezésrendszer egyik-másik terminu
sát idővel újabb cseréli fel, némely szakkifejezés 
elhelyezése is megváltozhat. (Kisebb-nagyobb 
korrigálásra már eddig is több ízben sor került.) 
De ez semmit sem csorbít jelentőségén, mert 
hiszen a terminusok rendszerbe foglalása elő
segítheti a modern stilisztika terminológiai 
rendszertelenségének a felszámolását. Ugyan
akkor a kontraszt, a mérték és a variabilitás 
mikói magyarázata a szépirodalmi mű esz
tétikai értékének a felfedésében, mibenlétének 
a felderítésében is jó szolgálatot tehet.

Z silka T ibor

63



K o m m e n t á r
Párbeszéd  a  telefonrom bolásról

„A  megcsonkított telefonok mögött lázadó szellem lappang” — mondta vagány ismerősöm. 
„K ik lázadnak?” — érdeklődtem. — „Hát a telefontalanok.”

A legrosszabb pillanatban ért ez a közlés. Éppen telefonálni akartam a Rákóczi-úton, de csak 
nyomorék huzalokra leltem, tehetetlenül fityegő csuklóidegekre és erekre, melyekről levágták 
a kezet, vagy olyan roncsokra, amelyekről rendszeretőbb lázadók még a zsinórt is tőből letépték. 
Láttam  összezúzott készülékeket, telefonkönyvek megtaposott hulláit, és találkoztam ükanyai 
süketségű hallgatókkal, rejtelmes célzatú zörej-kompozíciókkal is.

„Talán inkább a telefontulajdonosok lázadnak” —- véltem jámborul. „Kiváltságaikat féltik 
a nyilvános telefonhálózat plebejus rendszerétől.” — Ismerősöm rámbámult: „Nem rossz. 
Csakhogy akinek már telefonja van, az nem húz ujjat a Postával. Az már nemcsak láncait veszt
heti el, hanem a telefonját is.”

„Tehát fenntartod, hogy a telefontalanok lázadnak?” — Bólintott. — „És kik ellen?” — 
firtattam tovább. „Talán csak nem hiszik azt, hogy a Váci utcai kisiparosok, a nőgyógyászok, 
a miniszterhelyettesek, továbbá telefonhálózatunk felelős vezetői a Rákóczi útra szoktak gördülni 
kocsijukon, ha telefonálni akarnak?” — „Túl ésszerűen okoskodsz” —- mondta. „A telefontala
nok telefontalanságuk ellen lázadnak.”

„A  telefontalanok a telefontalanok ellen lázadnak” — feleltem. „Ők persze nem tudják ezt, 
ők homályosan azt érzik, hogy jogos düheiknek adnak kis kockázattal kifejezést. De csak tanács
talanságukat, elveszettségüket fogalmazzák meg, olyan energiák alaktalan gomolygásáról adnak 
hírt, amelyeknek mindegy, milyen tett körül csapódnak le.”

„Büszke vagy, hogy ezt kisütötted?” — kérdezte ismerősöm. „Szerintem jó, ha a dühök, akár
hogyan is, hírt adnak magukról.”

„Ugyan. Nincs lesújtóbb, mint az olyan lázadás látványa, mely sem önmaga célját, sem követ
kezményeit, de még ellenfeleinek szociális hovatartozását sem mérlegeli.”

„Kisokos vagy” — mondta ismerősöm. „Reménytelen eset vagy” — és szánakozva végigmért. 
Keményen visszanéztem rá. Domborodó zsebéből egy huzal csücske lógott ki.

„M i az, mit bámulsz? Ott az a fülke még jó. Abban még telefonálhatsz.”
R itka párbeszéd volt ez: happy endes. Bementem a fülkébe. Telefonáltam.

Eörsi I stván

H elyreigazítás

A júniusi számban közreadott „M it tanuljunk a régiektől” cimű közleményünkben ismer
tetett könyvek az Európa kiadónál jelentek meg.
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(Déry modernsége)
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Tibor a Kafka- és Proust- ösztönzéseket.
1970. 175 oldal. Fűzve 17, —  Ft

10. SZÉLL ZSUZSA

VÁLSÁG ÉS R E G É N Y
Kísérlet Rilke. Kafka, Musil és Broch epikájának értelmezéséhez.
1970. 103 oldal. Fűzve 1 0 ,-  Ft

A K A D É M I A I  K I A D Ó ,  B U D A P E S T



ГТУР

к ^ УУУУППП!

Sn±ZSnDV *0Z6 I 
WVATOJAp MIA



K R I T I K A
Vili. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM 
1970. AGUSZTUS

A
Magyar Tudományos Akadémia 
Irodalomtudományi Intézete, 
a Magyar
Irodalomtörténeti Társaság 
és a M agyar írók Szövetsége 
folyóirata

Szerkesztő bizottság :
D A R V A S  J Ó Z S E F  

N Y Í R Ó  L A J O S  

SŐTÉR  I S T V Á N  

S Z A B O L C S I  M IK LÓ S  

Z O L T A I  D É N E S

Szerkesztik :
ALMÁSI M I K L Ó S

D IÓ SZ E G I A N D R Á S
(felelős sze rk esz tő )

WÉBER A N T A L

Szerkesztőség:
Budapest XI., Ménesi út 11/13. 
Telefon: 467—962

TARTALOM
Németh Lajos: Schaár Erzsébet szobrai 

a Műcsarnokban (műmelléklettel) 1
Körner Éva: Szántó Piroska kállítása 3
Sőtér István: Az irodalomtudomány dilem

mája 5
Nácsa Klára: Utak kezdetén 17
MŰHELY
Hont Ferenc: Dialógus a színházról 24

VITA
Radnóti Sándor: Közvetlen demokrácia 

Magyarországon 30
Berény Gábor: Korszerű mezőgazdaság

— falvak nélkül 32

KÖRKÉP
Kántor Lajos: A romániai magyar dráma

— új mércével 34
Sziklay László: A „Vox humana” i rój aj

(Fábry Zoltán) 39

KRITIKA
Csorba Győző: A lélek évszakai (Rába 

György) 41
Az ízlés kritikája avagy a kritika ízlése 

(Miklós Pál) 45
SZEMLE
Körkép 1970 (Kurucz Gyula) 48
Miroslav Krleza: Kálvária (Lőkös István) 50
Szemlér Ferenc: A mirigy esztendeje (Pomo- 

gáts Béla) 52
Thurzó Gábor: A hal és a háló (Rónay 

György) 53
Szabó Magda: Ókút (Görömbei András) 55
Ratkó József: Egy kenyéren (Borbély Sándor) 56
Kalász László: Parttól partig (Vasy Géza) 57
Színház dramaturggal (Berkes Erzsébet) 59

TÁJÉKOZÓDÁS
A strukturalizmusok és az] „irodalmi ter

melés elmélete” (Kelemen János) 60
Angol folyóirat különszáma Wyndham 

Lewis-ról (Kada Júlia) 62
A címlapon: Szántó Piroska: Mák-szvit 
(Foto: Selmeczi Tóth János)



NÉMETH LAJOS

S ch aár  E rzsébet szobrai 
a  M űcsarnokban

Régen, vagy talán még nem is igen volt ilyen rangos kiállítási szezon a Műcsarnok
ban, mint a mostani tavaszi. Kondor Béla, Barcsay Jenő, Szántó Piroska, Schaár 
Erzsébet, majd utána következett Vilt Tibor, közben a többi teremben is érdekes 
bemutatkozások — a képzőművészetünk sorsát aggódva figyelők most nem panasz
kodhatnak. Persze ritkán adódik ilyen izgalmas sor, képzőművészetünk se bírná 
sokáig szuflával, nem sokáig folytathatná hosszabb távon a hasonló rangú művészek 
felsorakoztatását.

Akiknek csak a kiállításokon van módja nyomon követni képzőművészetünk 
fejlődését, azoknak a legnagyobb meglepetés minden bizonnyal •Schaár Erzsébet 
bemutatkozása volt. Az elmúlt tárlatokon jobbára csak portrékkal és néhány kis
plasztikával szerepelt, utolsó egyéni kiállítását öt éve rendezte a székesfehérvári 
István Múzeumban. Egy nagyobb kompozíciótól eltekintve ott csak kisplasztikákat 
állított ki. Sikere volt, a kritika dicsérte plasztikai és pszichikai érzékenységét, új- 
szerűek voltak szecessziós-naturalisztikus reliefszerű kisbronzai. Amit azonban az 
elmúlt öt évben alkotott, ahhoz minden korábbi műve csak előkészületnek hat. 
Nyugodt szívvel leírhatjuk: az elmúlt öt év alatt Schaár Erzsébet nagy szobrásszá 
érett.

A Székesfehérváron bemutatott anyaggal kapcsolatban gyakran felmerült Giaco
metti neve. Schaár Erzsébet maga sem tagadta, hogy Giacometti inspirálta, azt lehet 
mondani, hogy új plasztikai problémakört nyitott meg előtte, felszabadította bizonyos 
szobrászati konvenciók alól. Hogy mi lett a „hatásból” — azt a mostani kiállítás 
gazdagon dokumentálja. És az eredmény figyelmeztetés azoknak, akik valamiféle 
lombikban csinált, absztrakt eredetiséget keresnek minden alkalommal. A művészet 
története viszonylatok rendszere, egy adott művészi kor lehetőségek és problémák 
erőtere, ahol hol egy művészben, hol egy műben fogalmazódnak meg vagy tömörül
nek bizonyos igazságok, amelyek a felismert igazságok evidenciájának az erejével 
gyakorolnak vonzást a kortársakra. A kisebb egyéniségek nem is tudnak szabadulni 
e vonzástól és bolygókká válnak. A nagyobbak érintkeznek, inspirálják egymást, 
egyszerre vonzódnak és taszkodnak, a mások által megfogalmazott igazságokat 
asszimilálják és új igazságokat ismernek fel. így kapcsolódott Schaár Erzsébet is 
Giacometti művészetéhez. Korábban nem igen törődött a plasztikai tér problémájá
val, elsősorban az érzékeny mintázás és a pszichikai tényező foglalkoztatta, sőt a 
fekvő alakokat jelenítő szobraiban már-már elvetett mindenfajta szerkezetet, tér
koncepciót, és csupán a mintázás tatiklis érzékenysége hordozta a plasztikai gondola
tot. Giacomettinél ezzel szemben az emberi figura térbe láncoltsága, a feszített tér
viszonylatok hálózata kardinális jelentőségű, nem véletlenül kereste Sartre is épp a 
téranalízisen keresztül a Giacometti és az egzisztencializmus közötti kapcsolatot. 
Schaár Erzsébet plasztikai tere nem azonos Giacomettiével, de nincs anélkül. Az ő 
tere — mint ahogy Веке László nyomdában levő kis monográfiájában remek analí
zisekkel bizonyítja — lírai tér, teljesen a művészhez, sőt konkréten egy meghatározott
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öreg ház atmoszférájához, tárgyi világához, léptékéhez és emberi viszonylataihoz 
kötött.

E „voyage autour de ma chambre” attitűd — amelynek dokumentuma a kiállítás 
számos darabja, az ajtó-, ablak-, szék- és falsaroksorozat — arra utal, hogy Schaár 
Erzsébet művészete elsősorban alanyi, lírai művészet. A tárgyi világ számára emóció
val telített, sohasem a dolgok puszta halmaza, hanem emberre vonatkoztatott, huma
nizált. A tárgyak asszociációs szférafókuszai, jelentésük egyszerre pszichikai és 
plasztikai. A bármily logikus térszerkezet sosem elvontan geometrikus, nyoma sincs 
a mérnöki számításnak, az elvont konstruktív értékek hangsúlyának. A székek, az 
ajtók körvonala finoman rezegtetett, az érzékeny felület még a bronzban is megőrzi 
a dolgok „epidermiszét” , az idő és a használat koptatta anyagnak az emberre vonat- 
koztatottságát. Ez határolja el egyébként Schaár Erzsébet szobrait a pop art forma
körétől, minden esetleges külső rokonság ellenére is. Ahogy Schaár Erzsébet huma
nizálta a tárgyi világot, ugyanúgy humanizálta a pop art néhány módszertani sajátos
ságát. Míg a pop artban a dolgok egymáshoz való viszonya a véletlennek vagy a 
művészi szeszélynek szolgáltatódott ki, tudatosan kizártak minden emberre vonat- 
koztatottságot, sőt még az abszurd jelentést is, Schaár Erzsébetnél ellentétes folyamat 
játszódik, minden elem emberi viszonylat sugallója, a tárgyi világ tehát humanizá- 
lódott. Az első években ez a „voyage autour de ma chambre” — vagy talán helyeseb
ben „voyage autour d’une maison” — szellemében történt, az újabb művekben 
— különösen az üveg „épületszobrokban” — a közvetlen alanyi jelleget szélesebb 
dimenzió váltotta fel, a közvetlen pszichikai meghatározó és a vele adekvát lírai tér 
helyét a szimbolikus tér foglalta el, a szobasarok már-már kaífkaian zárt teréből 
sosem volt vallás templomának cellája alakult, ahol a tükröződések amolyan Van 
Eyck-i „világtükör”-szimbolikát sugallnak.

E szobasarok, „kis-épület” bronz- és üvegsorozat is bizonyítja, hogy Schaár Erzsé
bet legújabb korszakában már messze maga mögött hagyta a Giacometti-inspirációt, 
és plasztikaértelmezése is eltér az itthon honos műfaji normáktól. Méginkább meg
mutatkozik ez a méreteiben is nagyszabású asszony-architektúra kompozíciókban, 
amelyek új utat nyitottak a modern magyar monumentális plasztikában. E nagy 
kompozíciókon a kisbronzok zárt térkoncepciója a szcenikus térhez közeledett. 
A képzőművészeti és a szcenikai térértelmezés a régi korokban áthatotta egymást, 
az idők során azonban külön utat jártak be. Még a festészet inkább megtartotta a 
kapcsolatot, a szobrászat azonban — amely pedig tényleges három dimenzióbeli 
kiterjedése miatt elvben közelebb áll hozzá — mindinkább elhatárolta magát a szceni
kus tértől. Az európai — és így a magyar — szobrászatban is a tér kubusszerű értel
mezése vált uralkodóvá, tehát lényegében a klasszikus görög szobrászatnak az elve, 
amely szerint a kontrapposztós mozgás a kubusszerűen zárt térén belül zajlik le, 
a kompozíció mikrokozmikusan zárt. A görög szobrászatnak ezt az elvét művészi 
gyakorlatában Maillol, elméleti síkon pedig Hildebrand élesztette újjá, szükségszerű 
reakcióként Rodin és a naturalista plasztikával szemben, amelyeknél a térviszonyla
tok kimerültek a véletlenben, és hiányzott a mikrokozmikus zártság is. A magyar 
szobrászok túlnyomó része a hildebrandi műfajértelmezés talaján állt, még akkor is, 
ha esetleg bizonyos megfontolásból az arányokat expresszíven torzította is.

A  szobrászatnak és azon belül a plasztikai térnek az effajta értelmezése azonban a 
plasztikai gondolkodás történelmileg kialakult lehetőségeinek csupán az egyik össze
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tevője. Gondoljunk csak a jobb szó híján „primitívnek” vagy a „természeti népek” 
művészetének nevezett plasztikára, amelyben a szobrászat a rítus része, és a plasztika 
és a tánc nemcsak hogy kiegészítik egymást vagy egymás mellett élnek, hanem mind 
tartalmi, mind formai értelemben szüntelenül át is hatják egymást. De utalhatunk a 
középkori misztériumjátékok és a faszobrászat kapcsolatára, a gótikus oltárkonst
rukciókra, a permszki faszobrokra, a breton kálváriákra vagy általában a stáció 
szobrokra, a spanyol és különösen a mexikói barokk szobrászatra — ezek bizonyítják, 
hogy a szobrászati térnek a szcenikus értelmezése egyáltalán nem új keletű, és koránt
sem vétek a szobrászati princípium ellen —, persze lehet az is, mint példázza az aka
démikus emlékműszobrászat. De hogy ne csupán a régi korokra utaljunk: Degas 
balerinanövendéket ábrázoló, felöltöztetett remek szobra legalább olyan közel állt a 
háncsszoknyába bújtatott néger figurákhoz, mint Despiau-hoz, frappánssága pedig 
lepipálja a felöltöztetett pop art figurákat. Degas-tól egyébként egyenesen vezetett az 
út Manzú-hoz, akinek legújabb műveit ugyancsak inspirálta a pop art gondolat.

A szobrászatnak tehát nemcsak a mailloli, a klasszicista vagy az expresszionista 
útja lehetséges, a szcenikus tér plasztikai megvalósítása újszerű megoldásokat tesz 
lehetővé a köztéri plasztikában, mint ahogy Schaár Erzsébet két kivitelezett munkája, 
az agárdi és a tihanyi nagy kompozíció ténylegesen is bizonyítja. E nagy kompozíciók
nak és a még nem kivitelezetteknek is — amelyeknél ugyancsak egy maszkszerű méltó- 
ságos nyugalmú női figura és az architektonika közötti feszültség alkotja a kompozíció 
fő problémakörét — megvannak az érintkezési pontjai a pop arttal, különösen Mari- 
sol műveivel, de az eltérés itt is szembeötlő. Míg Marisolnál a tér többnyire semleges, 
véletlenszerű, banális, illetve plasztikai értelemben nem is létezik, összemosódik a 
naturális térrel, Schaár Erzsébetnél e hallgatag asszonyok megkonstruált térbe kerül
nek, annak fókuszai, léptékének a megszabói. Másrészt a figura és környezete 
— ajtó, ablakátvágás, kapuzat vagy tükröző szobasarok — között és a figurán belül 
is pszichikai feszültség húzódik. A maszkarcú és egy tömbből faragott testű asszonyok 
a Kékszakállú asszonyaiként sorakoznak, minden illusztratív, fogalmilag is appercep- 
ciálható utalás nélkül szimbolikus — többnyire tragikus — sugallatúak, illetve szim
bolikus tartalmakat érintő asszociációs sorokat indítanak meg. Ezért a kisbronzokhoz. 
hasonlóan itt is a többrétű és bonyolult jelentés dominál.

K Ö R N E R  ÉVA

S zá n tó  Piroska k iá llítá sa
Műcsarnok 1970 május

Szántó Piroska mintegy harminc esztendős művészi pályája során mindig is jelentős 
magyar művészeti áramlatok tagja volt; korábban a Szocialista Művészcsoportté, 
majd Szentendréé. Mégis szuverenitása mindig megőrizte határozott, nagyon is meg
különböztető körvonalait. Mindig függetlenítette legszorosabb szellemi társaitól és 
az izmusokban pregnánsan megnyilatkozó szemléleti kontrasztoktól is.
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Bár Szántó Piroska festészete szüntelenül megújult, de belső törvényei szerint 
asszimilált személyes élményeket és művészeti hatásokat, s a változatos eseményekből 
végül is organikus évgyűrűk épültek.

A Műcsarnokban megrendezett kiállítás nem tette lehetővé, hogy az évről évre, 
minden nyáron új növekedésnek induló festészet belső egységét bizonyítsa, mert csak 
az utóbbi évek terméséből adott ízelítőt, de aki Szántó Piroska régebbi képeit is 
ismeri, meggyőződhetett a nőies változékonyság mögött rejlő következetességről.

M ert női művészet a Szántó Piroskáé, elsősorban és feltűnően az. Ebben rejlik 
ereje, még akkor is, ha természetéhez tartozik, hogy dúsan termő spontán megnyil
vánulásai nem mindig maradandóak és a jól működő önkiválasztás folytán egy 
részük elhullik. Női művészet ez abban az igazi értelemben, hogy képes a világnak 
csak nő számára megjelenő összefüggéseit, képeit feltárni. Ez témaválasztás kérdése 
is, de főleg a téma értelmezéséé.

Hiába tartozott Szántó Piroska kezdetben egy par excellence realista, majd egy 
par excellence szürrealista irányzathoz, realitás és szürrealitás az őt érintő pontokon 
nem egymással ellentétes, hanem egymásbafonódó, egymást kiegészítő szemléleti 
kategóriák.

Szántó Piroska realizmusa szenzuális értékeiben nem volt azonos a szocialista 
csoportbeli társai társadalmi program szerint, spekulativen alakított realizmusával, 
szürrealizmusa meg nem alkalmazta az elvonatkoztató, intellektuális szisztémát, 
melyet barátja és példaképe, Vajda Lajos alakított ki.

Az anyagi-kézzelfogható dolgok, a matéria szeretete elementáris fokon, az ízelő
érzékelő tapasztalat Szántó Piroska festészetének fő mozgatója; és magva a nagy 
természet-termékenység-mítosz átélésének képessége, ez a női adottság, mely arra 
kényszeríti, hogy nemcsak a hagyományosan kialakított mitikus-mondái témákban, 
hanem a legfelületibb jelenségben is az örök körforgás, egy kikerülhetetetlen törvény 
megnyilvánulását fogja fel. Mégpedig nem tudatos kívülálló szemlélőként, hanem 
magán keresztül, a természetet magába fogadva, és magát a természetbe átömlesztve.

így vált ennek a női művészetnek fő szereplőjévé a természet, és kapott formát egy 
sajátos „histoire naturelle” , melyben az emberi : a társadalmi és személyes realitások 
szokatlan távlatai és relációi bukkannak föl.

A korai, harminéas évek beli képeken is összemosódott társadalmi és természeti 
tematika. A terhes proletárasszonyok, a Kofahajó fáradtságtól leigázott utasai, a 
Bajótiak éppúgy a természet nagy áramkörének részecskéi, mint az Almafa ágazata, 
koronája.

A Műcsarnok-beli kiállításon az egyik legkorábbi, 1963-ban datált kiemelkedően 
erőteljes képen a Konvex-konkáv címűn, a virág-világ elemeiből az embert magába 
foglaló szilárd szerkezetű mikrokozmosz ötvöződött. Valamivel későbbiek, 1965 — 
67-ből származnak Szántó Piroska szentendrei kertbirodalma lakóiból született vál
tozatos ambivalens antropomorfizációk. A Halak miséje (1965) arról tanúskodik, 
hogy ez a képvilág mennyire rokon a kelta természetmítosz megfogalmazásaival.

Külön csoportot alkotott a Balaton környéki korpuszok ihlette sorozat 1968-ból, 
amelyben az önmagában jelképes témát a szín és forma fokozott expresszivitása 
szólaltatta meg új-személyes hangon.

1969-ben születtek az utolsó, a feketearany festmények. Ezekben a természeti 
képekben a sors lírai és drámai szituációi jelennek meg, a semmi és az örök élet két
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végső pontot idéző szimbolikus színében, melyek alkalmasak végső tények felidé
zésére. De más, ellentétes tényezők is szót kapnak. A vonalakat szövő, dús, érzéki, 
konkrét ecsetvonások a végleges definíciókat a jelen esetleges elevenségébe oldják.

A művész semmit nem zár le, semmit nem véglegesít, a spontán megnyilvánulások 
a vegetáció szerves éltető, építő erejére bízza magát.

S Ő T É R  I S T V Á N

Az irodalom tudom ány dilem m ája*
í.

Nietzsche szemére vetette a filológiának, hogy a szövegeket néhány kiválasztott 
számára gondozza és tartja tisztán, akik mindig „eljövendők”, de soha sincsenek 
„itt” . Ez az in шит Delphinorum-munka éppoly „előkelő” , mint kilátástalan. Egy
másra halmozódó építőanyag, melyből nem épül ház, s az előállítók nem is hiszik, 
nem is akarják már, hogy épüljön valaha.

Mi lenne mégis, ha a soha meg nem születő Dauphin helyett tettre kész vállalkozók 
tennék rá kezüket a filológia raktáraira? Vajon ilyen vállalkozó lehetne-e ma az iro
dalomtudomány? Az irodalomtörténet és a filológia az építkezés reménye nélkül 
szállítja anyagait, az irodalomkritika viszont építőanyag nélkül akar építkezni.

A New Literary History első számának szerzői, s különösen Robert Weimann 
(Past Significance and Present Meaning in Literary History) a történeti és a kritikai 
munka egyesítését sürgetik. Mai válságából az irodalomtörténet-írást csak ez ment
hetné meg. Amióta a 19. század német, majd francia iskolái a kritikai-filológiai mód
szert az irodalom tanulmányozásába is átvitték, többé már nem lehetett megtartani a 
műkritika módszeres érzékenységének azt a szintjét, mely Goethénél és néhány 
kortársánál oly finom, oly harmonikus — és oly kevéssé pedáns kritikai eljárást ered
ményezett. Harry Levin figyel föl arra, hogy a műalkotás elemzése Taine-nél már 
tartalmi ismertetéssé szegényedett (The Gates o f Horn, 1966, 12. 1.) —, azóta pedig 
még ennél is kevesebbet láthatunk magából a műből: az irodalom a művelődés-, 
az eszmetörténet, a szociológia, a biográfia, a forrás- és hatáskutatás és egyéb tudo
mányok gyakorlóterévé vált. A múlt század pozitivista és egzakt igényű irodalom- 
tudományi szemlélete — miután szellemtörténeti és szociológiai köntöseit is elnyűtte 
már — jó lelkiismerettel marad fenn napjainkban is, és elvégezetlen feladatait válto
zatlanul fontosaknak érzi. Elűzte magától az irodalomkritikát, és magából az iroda
lomból csak annyit tűr meg, amennyit példatárként felhasználhat. Az irodalom e 
tudománynak inkább az ürügyévé vált, semmint lényege szerinti ügyévé. Az irodalom- 
kritika viszont megrögződött abban a hiedelmében, hogy tudományra — tehát az 
elvek következetesen felépített filozófiailag-esztétikailag is, történetileg is meg
szilárdított rendszerére — egyáltalán nincs szüksége.

* Ez a tanulmány egy amerikai folyóirat felkérésére készült. Hivatkozásait és prob
lematikáját ez némileg megszabja,
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Az, hogy a humán tudományok egyre inkább szakkörökhöz szóló tudományokká 
válnak, talán arról árulkodik, hogy maguk is kételkednek abban, vajon igazán 
szükség van-e még rájuk? Az ilyen kétely azért veszélyes, mert elsó'sorban a kétkedó't 
rontja meg. Olyan tudományágak, melyek valamikor éppoly széles körökhöz szóltak, 
mint egy regény vagy egy színmű, ma csak az ismeretterjesztő' művek áttétele révén 
érintkeznek a közönséggel. Az ismeretterjesztő műfaj kialakulása csak még inkább 
elszigetelte a tudományt, mert egyik legfontosabb hivatásának terhét vette le a 
válláról. Ezt a terhet a tudománynak kellett volna mindig viselnie, mert kié az 
ismeretek elterjesztésének hivatása, ha nem az ismeret megteremtőjéé? A történetírás 
valamikor a szépirodalom egyik műfaja volt, és Michelet nagy freskója a francia 
forradalomról épp úgy nem veszített mindmáig színeinek erejéből és frisseségéből, 
mint Balzac vagy Stendhal regényei. A történetírás azonban ma csak különféle köz
vetítők segítségével lehet az élet tanítómestere.

Az embernek úgy kell használnia a kultúrát, mint a saját izomzatát. Ha nem hasz
nálja, elsorvad a kultúra is, az ember is. A művészetek tudományainak a hivatása, 
hogy ezt a használatot biztosítsák, s rá megtanítsanak. Az irodalomtudományt ma — 
világszerte elsősorban az oktatás igényei tartják fenn. A kultúra használata azonban 
épp úgy nem érhet véget az iskolai képzéssel, amiként az izomzaté sem az iskolai 
tornaórákkal. De ha az irodalomtudomány arra akar megtanítani, hogy életünkben 
mire és miként kell használnunk az irodalmat, úgy nem lehet meglennie az irodalom- 
kritika eszközei és módszere nélkül. A műalkotások egy örök jelenidőt is képviselnek. 
Az Iliász a mi kortársunk is, mihelyt a tudatunkban jelen valóvá válik. Az irodalom- 
történet egyik becsvágya az, hogy híven a megszületésük időpontjához kösse a műve
ket, s köréjük a saját korukat támassza fel. Pedig arra is gondolnia kellene, hogy ezek 
a művek nemcsak a keletkezésük korának, hanem a mi korunknak is részei. Az 
irodalomtudományt az térítené vissza az irodalomhoz, ha művelői olyan elfogulatlan 
és friss szemlélettel tudnának írni a múlt műveiről, ahogyan az igazán jó kritikusok a 
jelen műveiről tudnak írni.

Az utolsó mester, aki még valóban arra tanított, hogy a művészeteket miként és 
miért kell használnunk : Goethe volt. Előbbre jutásunknak talán egyetlen módja, 
hogy hozzá visszatérünk.

Bizonyára nem ahhoz a módhoz és ízléshez kell visszatérnünk, ahogyan a metszet
album ait lapozgató Goethe a képek témáját, szerkezetét és részleteit elemezte. 
Hanem a kapcsolatnak ahhoz a fajtájához, melyet ő alakított ki a művészettel, 
és a természettel. Ahhoz a rendszeres és gyakorló kapcsolathoz, mely az élettevékeny
ségek közé illesztette a művészetek és a természet folyamatos felhasználását, — 
fogyasztását. Az ember kapcsolatainak megszakadása a természettel éppoly kataszt
rofális, mint elszakadása a kultúrától. A mi korunkban mindkét fajta elszakadás 
fenyegetővé vált vagy máris bekövetkezik. Nem a technikai forradalom távolít el a 
természettől is, a kultúrától is, hanem az a tehetetlenségünk, mely miatt megnöveke
dett lehetőségeinket kisszerű célokra pazaroljuk el.

Goethe igénye a művészet iránt : eszményi igény volt, mely széles körűen és általá
nosan sohasem terjedt el. De ennek az eszménynek demokratizálása és a modern 
életbe való beillesztése most sürgetőbb feladat, mint volt Goethe idejében. A romanti
ka még képes lehetett arra, hogy ezt az igényt felújítsa és a maga szellemében meg
hirdesse. A művészet iránti goethei igénytől a pozitivizmus fordította el a modem
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civilizációt, s elfordította az irodalomtudományt is. A pozitivizmust felváltó iskolák 
abban az egyben megegyeztek, hogy a művészetben rejlő' erőforrásokkal nem törőd
tek, s azokat sem igazították útba, akik a forrásokra nagyon is rászorultak. A poziti
vizmus korában azért terjed is el a szépség elszánt kultusza, mivel ez a kor már nem 
tudja azt, amit Goethe és néhány kortársa tudott még, vagyis hogy a művészet 
miként válhatik hasznára az embernek, miben segítheti, mit nyújthat neki, s egyálta
lán az embernek miért érdemes használnia, fogyasztania a művészetet. A műalkotáso
kat derűs módszerességgel használó Goethétől ugyancsak messzire esik már Flaubert 
komor szépségimádata. A művészet igazi hasznát azonban nem a műélvezők látják, 
s Goethe sem csupán a műélvezetért és nem is elsősorban a szépségért tér vissza 
rendszeresen Shakespeare és Molière műveihez. Goethe ugyanazt találja meg a művé
szetben, amit a természetben is megtalál. Mindkettőben az emberi lét tiszta és haté
kony segélyforrását leli meg, tehát az erő és a megújulás, a gyógyulás és a meg
világosodás, az önmagára találás és a megtisztulás mindig nyitva álló lehetőségeit. 
A goethei módon fogyasztott művészet gyakorlati hasznossággal, konkrét segítő
erővel bír. A művészet ilyen hasznosságát és segítőerejét kellene mai viszonyaink 
közt újra érvényre juttatnunk, vagyis elsajátítanunk a művészet helyes használatát 
és másokat is megtanítanunk arra. A művészetek tudományainak (az irodalomtudo
mánynak is) ez az elsajátítás és ez a megtanítás lenne az igazi, a legszebb feladata.

Megtaláljuk-e ma azt a tudományt, mely ellátja ezt a feladatot? Ha elfogadjuk az 
elénk állított dilemmát, úgy inkább az irodalomkritkát vagy inkább az irodalomtörté
netet tekintjük-e alkalmasabbnak e feladat ellátására ? A művészet helyes használását, 
a művészet hasznának és segítőerejének megszerzését ma már éppoly kevéssé tanul
hatjuk meg az irodalomkritikából, mint az irodalomtörténetből. Mégpedig azért 
nem, mivel ez a két stúdium két egymással élesen szembefordított, egymást kizáró 
lehetőségként áll csak előttünk. Ha a valójában egymásra utalt lehetőségek — egy
mást kizáró lehetőségekké váltak, úgy abból csak lehetetlenség származhatik. Annak 
lehetetlensége, hogy akár az irodalomkritika, akár az irodalomtörténet megtaníthasson 
az irodalom helyes használására, az irodalom valódi hasznosságának és segítőerejé
nek megszerzésére, s a múlt nagy alkotásaiból kibocsájtott üzenet befogadására.

Az irodalomkritikát és az irodalomtörténetet a pozitivizmus állította egymással 
élesen szembe. Ez a szembeállítás oly módon történt, hogy az irodalomtörténetet 
elszakították a műalkotásoktól (tehát magától az irodalomtól), az irodalom- 
kritikát pedig megfosztották a művek történeti szemléletétől. így született meg a 
pragmatikus irodalomtörténetírás és az impresszionista irodalomkritika. Az egyik 
sokat tudott a művek geneziséről, az áramlatok útjáról, az irodalmat övező szféra 
eszme- és művelődéstörténeti, szociológiai, filológiai, életrajzi stb. problémáiról. 
Az irodalomkritika pedig magasra fejlesztette a művek formai elemzését, majd sza
kítva az impresszionizmussal, felfedezte struktúrájukat és egzakt, sőt matematikai 
módszereket honosított meg a műalkotások vizsgálatában stb. Arra azonban egyikük 
sem tudott feleletet adni, hogy a műalkotásokat miként kell helyesen felhasználnunk, 
hogyan kell élnünk velük, miféle hasznot és segítőerőt szerezhetünk belőlük magunk
nak? Amit Goethe és néhány kortársa tudott még, arról ezek a modern és fejlett 
tudományok már semmit sem tudnak.

A művek hasznából és valódi tanításából még legtöbbet az irodalomkritika tudott 
megragadni, különösen, amikor a múlt nagy alkotásairól is oly élénken és elfogódott
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ság nélkül tudott írni, mintha azok mai művek lennének. Az igazi kritika felfedezni 
kénytelen a műveket, s eközben hasznukból, segító'erejükből, lényegi tanításukból 
is felfedezhet valamit. Ám az irodalom nem csupán művekből áll, hanem a műveken 
kívül érvényesülő jelenségekből is, melyeket viszont az irodalomtörténet megismerhet 
és közölhet. Az így szerzett tanulságok néha fölérnek a művek nyújtotta tanulságok
kal, de legtöbbször a műalkotás és a történetiség közös tanulságai az igazán 
fontosak. Az egymástól szétválasztott stúdiumok azonban ilyen közös tanulságokat 
már sohasem nyújthattak.

Az irodalomtörténet általában rekonstrukciós munkát végzett napjainkig, kor
szakok képének, a korszakokba foglalt áramlatoknak, folyamatoknak, a művek 
létrejöttének, az alkotói pályák alakulásának stb., stb. rekonstrukcióját. Az irodalom 
történetének, az irodalom megvalósulásának ez a rekonstrukciója többnyire nem 
magukat a műalkotásokat akarja megragadni, hanem inkább az idejük felidézésére 
törekszik, tehát mindannak visszaszerzésére és rögzítésére, amit a műalkotások maguk 
mögött hagytak, amikor létrejöttük eredeti idejéből kilépve, lépést tartottak a múló 
idővel, vagyis megkezdték utóéletüket, és ennek során eljutottak a mi korunkig. 
Az Iliász történeti tárgyalói e mű eredeti idejét, vagyis korát, körülményeit, kortársait, 
környező viszonyait rekonstruálják. Ez a fajta munka nem a művet akarja újból 
felfedezni, hanem minél több, eddig felfedezetlent akar feltárni a műhöz kapcsolódó 
történelmi, társadalmi, művelődési problematikából. Ezektől a feladatoktól is el 
lehetne jutni a műalkotás lényegi kérdéseihez, de a tudományágak mai rend
szerében, a magára utalt irodalomtörténet csak igen hosszú úton juthatna el odáig. 
És az irodalomtörténet is amiatt válik melankolikus tudománnyá, mivel igen ritkán 
vállalkozik arra, hogy ily messzire eljusson.

2.

Ahhoz, hogy az irodalomtudomány feladatait elképzelhessük, leghelyesebb az iro
dalomból, vagyis a művekből kiindulnunk. A mű legelemibb igénye pedig nem az, 
hogy rekonstruálják, hanem hogy megismerjék. A mű élni akar, alkotóját és 
eredeti korát is túlélve, s a mű azáltal él, hogy használják, tehát újra és újra 
viszonyba, kapcsolatba kerülnek vele. A művek autonóm, természeti létének, szemé- 
lyisülésének gondolatát Georges Poulet markánsan fogalmazza meg (Phenomenology 
of Reading; NLH 1969. 1. sz.), amikor a maga életét élő műről szól, mely „gondolja 
önmagát” , sőt, „értelmet ad önmagának” („The work lives its own life within me; 
in a certain sense, it thinks itself, and it gives itself a meaning within me”).

Az alkotók küzdelmes életpályáit látva úgy érezzük, mintha nemcsak ők, de alko
tásaik is kétségbeesett harcot vívnának az elfeledtetés, a közöny, az ismeretlenség 
ellen. A művek harca önnön életükért egybeolvad a kritika harcával, a müvek éle
téért. A művek nem azt igénylik, hogy régészeti leletekként, in situ helyezzék el, 
vagyis a maguk múltjába, eredeti lelőhelyükre temessék vissza őket. A művek addig 
életképesek, amíg újjá-újjászületésekre képesek, újabb és újabb korok emberei szá
mára. Ha igaz az a költői gondolat, hogy a holtak akkor halnak meg végképp, amikor 
már senki sem gondol rájuk, ez a művekre is vonatkozik.

A kritika, de az irodalomtörténet sem foglalkozhatik olyan művekkel, melyek soha
sem kerültek napvilágra. Az irodalomtörténet mégis kötelességének érzi, hogy olyan

8



könyvek terhét cipelje magával, melyek teljes feledésbe merültek, s melyeknek csak 
„irodalomtörténeti érdekességük” van. Ez a holt teher — jogtalan teher is, mert 
tévútra viszi a tudományt, s eltéríti attól, hogy az embert a művészet kínálta segítség
ben és haszonban részesítse. Az irodalomtörténetnek korlátoznia is kell vizsgálati 
körét, de távolabbra is kell irányoznia céljait. Ez a most még „távolabbi” cél azonban 
helyes körülmények közt a „legközelebbi” lenne, vagyis : a műalkotás maga. Az iroda
lomtörténetnek tehát azt a kérdést kell ma megoldania, hogy miféle aspektusokból 
kerülhetne olyan kapcsolatba a műalkotással, hogy megőrizhesse saját, történeti 
jellegét, ne alakuljon át kritikává, de ne is ignorálja az irodalomkritika tanulságait, 
útmutatásait. Ennek a kérdésnek megoldása után az irodalomtörténet visszakerül a 
maga valódi szférájába, az irodalmi szférába, és visszatér azokhoz a művekhez, 
melyekhez szükséges és érdemes visszatérni, engedelmeskedik az életüket követelő, 
múltbeli alkotások hívásának, amikor e hívásnak engedelmeskedni szükséges és 
érdemes.

A mű azt kívánja minden kortól, hogy felfedezze a maga számára, tehát hallja meg 
belőle azt, ami hozzája szól, s vegye át tőle azt, amire szüksége van. Szükségszerű, 
hogy minden kor másként fogja fel Shakespeare-t, mert Shakespeare művének nem 
egyetlen kor számára van mondanivalója : ez a mű újabb és újabb felfedeztetésekre vár, 
s nemcsak engedi, hanem meg is kívánja a felfedeztetést. Lehetséges, hogy pl. a Mac
beth feudális vadságát, szilajságát ma már egy japán rendező s japán színészek idéz
hetik fel a leghitelesebben, a legszemléletesebben, mivel a feudalizmus embertípusai 
és viszonyai az ő emlékezetükben frissebben maradtak meg. Az Erzsébet-kori költé
szet pedig megragadhatja a mai olvasót olyan sajátságokkal, melyeket e költészet ere
deti kora észre sem vett benne. Rekonstruálni e költészet eredeti értelmét és hatását 
akkor igazán hasznos, ha a mai értelmezést és hatást gazdagítjuk általa.

A műalkotás jellemében bizonyos közöny rejlik az iránt, hogy a különböző korok 
mit fedeznek fel benne, hogyan értelmezik, s mit választanak ki belőle a maguk 
számára. Ez a közöny rokon a természet közönyével, mert mindkét közöny nagylelkű 
és ajándékozó is. A műalkotás jellemében rejlő ilyen közöny megfér az élni akarás
sal, a mű fennmaradási vágyával. Ez a vágy a természetet is áthatja, s benne is meg
fér a nagylelkű, ajándékozó közönnyel.

A természet átadja magát minden embernek és minden kornak, s ugyanígy a 
műalkotás is. A természet megengedi, hogy más-másféleképp, s különböző igények
kel közeledjenek hozzá, és ugyanezt megengedi a művészet is. A természetről a 
különböző korok más és más képet formálnak maguknak, s ugyanúgy az egyes 
műalkotásokról is.

Az irodalomtudomány egyszerre a múltnak és a jelennek a tudománya. Feladata : 
a már felfedezettnek újbóli felfedezése, de mivel ez az újbóli felfedezés a jelen számá
ra, a jelen igényei, szükségletei szerint valósul meg: az elmúlt kor műalkotásának 
ilyen felmutatása a jelen felfedezése is. Az irodalomtudománynak ismernie és 
értenie kell a maga korát ahhoz, hogy azt fedezhesse fel s azt mutathassa meg neki, 
amire leginkább szüksége van. De ugyanilyen világosan kell látnia a maga anyagában 
azt is, hogy milyen alkotásokból, milyen történeti jelenségek tanulságaiból lehet a 
jelen számára valódi hasznot és segítőerőt nyerni. Nem minden mű, nem minden 
irodalmi jelenség szolgál ezekkel, az irodalomtudománynak nem a válogatás nél
küli megőrzés, hanem az érdemest megőrző válogatás a feladata.
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Ahhoz, hogy a hamis dilemmákat kikerülve, a hosszadalmas kerülőket meg
takarítva, a felesleges terheket lerakva, a félreértett kegyelettől megszabadulva az 
irodalomtudomány a maga igazi szférájába visszakerülhessen : az esztétika bázisáról 
kell útnak indulnia.

Az esztétika tisztázza ugyanis mindazt, amit a művészettől elvárnunk szükséges 
és érdemes, — mindazt, amiért a művészetet faggatjuk, felkeressük. A művészet 
fogyasztásának célját és körét tisztázó esztétika — végül is az irodalomkritikára hárítja 
a feladatot, hogy találkoznunk segítsen azzal a művészettel, melyre rászorulunk, 
illetve, amelyikkel találkoznunk érdemes. E találkozás hídját építi az irodalom- 
kritika. Az életükért harcoló művek felfedeztetését és felhasználtatását az szabja meg, 
hogy nekünk magunknak a művészetben mit kell keresnünk, tehát hogy általában 
a kultúrához miért, minek az érdekében kell folyamodnunk. Ily módon irodalom- 
kritikai kérdéssé és feladattá válik annak eldöntése, hogy mely alkotások maradtak 
élők, — tehát melyeket kell újból „felfedezni” , s friss mivoltukban a mai használatnak 
átadni.

Lukács György nagy, esztétikai rendszerezésének egyik önállóan is megjelent, 
kiszélesített, gondolatmenete (A különösség, 1957) a művészetnek az ént gazdagító 
hatását abban látja, hogy a művészetet élvező egyén felemelkedik „a puszta szubjek
tívnek partikularitásából a különösbe” (i. m. 240. 1.). Ezt a folyamatot a fogalmak 
igen általános és széles értelmében kell felfognunk ahhoz, hogy a művészet rend
kívül sokoldalúan segítő hatását jellemezhesse. A folyamat lényege: a felemelkedés, 
melynek a befogadóban való végbemenetele az alkotóban végbemenő felemelkedés
hez hasonló (i. m. 241. 1.). A művészet összekapcsolja az embert az emberi nem
mel, még pedig e nemnek a múltjával éppúgy, mint a jelenével, vagyis pl. az Oedipus 
vagy a Romeo és Júlia „evokatív hatalmukkal” a mai néző előtt „saját múltját” 
elevenítik föl, mégpedig nem saját, személyes előéleteként, hanem „mint az emberi
séghez tartozónak előéletét” (i. m. 239. 1.). A „mindennapi egyéniség” ilyen kitágu
lása, s az énnek ilyen gazdagodása a művészet visszatükröző aktusának következ
ménye. A művészet tehát elvezeti az embert a „tua rés agitur” felismeréséhez, s 
ezáltal feloldja magányából, felemeli partikularitásából, s elmélyíti emberi mivol
tában is.

Az a hatás, melyet Lukács gondolatmenete a művészet visszatükröző funkciójából 
eredeztet (tehát „a művészet mint az emberiség fejlődésének öntudata”), világosan 
megjelöli az irodalomkritika feladatait. E kritika figyelmének az olyan alkotásokra 
kell összpontosulnia, melyek az imént jellemzett felemelkedést megvalósítják, illetve 
kiváltják.

A különös kategóriájának kialakításával Lukács — bizonyos kritikát és módosítást 
érvényesítve — Goethének többek közt a szimbólumról és az allegóriáról alkotott 
felfogását fejlesztette tovább, s a visszatükrözés elvén alapuló esztétikába beillesztette 
Goethe megfigyeléseit a különösnek és az általánosnak dialektikájáról. Nem indoko
latlan tehát, ha arra is felfigyelünk, hogy a művészetről mint „másik” természetről, 
(andre Natur) kialakult felismerésével Goethe mintegy kiegészíti mindazt, amit koráb
ban a művészetről mint a természet visszfényéről (Abglanz) tudott. Goethe meg
fogalmazása szerint a művészet nemcsak visszfény, hanem másik természet is.

Ez az újabb fölismerés nem gyengíti, hanem gazdagítja a tükrözés tényét, s a 
művészet használásának újabb lehetőségét nyitja meg. Olyan lehetőséget, melyet az
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irodalomkritikának éppúgy érvényre kell juttatnia, mint a visszatükrözésbó'l és a 
„tua rés agitur” fölismeréséből adódó lehetőségeket.

Ez a goethei gondolat világosabbá válik, ha tudjuk, hogy az itáliai utazás gyümölcse
ként született meg. A művészet „másik” természeti mivolta egy mély válság feloldásá
hoz segítette hozzá Goethét, s ha Lukács különösség-kategóriájának a felemelkedés 
evokációja a lényege, úgy a „másik” természet hatását a segítésben lehet fölismer
nünk. Goethét a művészet ahhoz segítette, hogy megtalálja elvesztett önmagát, 
visszatérjen valódi énjéhez, folytassa igazi útját, melyről elkanyarodott, magába 
szálljon, megújuljon, meggyógyuljon.* A különösnek és az általánosnak új viszony
lata jö tt ily módon létre. Az előbbi, a visszatükrözés elvén alapuló viszonylat: az 
egyént az emberiségen át vezeti el önmagához. A másik pedig: visszaadja az embernek 
elvesztett önmagát, és így vezeti el az emberiséghez.

Az irodalomkritikának a művészet mindkétféle hatását újból és újból érvényesülés
hez kell segítenie. Mert ennek az érvényesülésnek feltételei és a vele szemben támasz
tott igények koronként lényegesen megváltozhatnak. De a változó feltételek és 
igények között: a művészet hatásának éppúgy lényege a felemelés (a partikulárisból 
a különösbe), az én kitágítása, gazdagítása, mint a segítés, a gyógyítás, a meg
szabadítás, vagyis emberi mivoltunk integritásának helyreállítása vagy megóvása.

Goethe itáliai példája azonban még valamire figyelmeztet: segítséget ő nem kizá
rólag a művészettől kapott, hanem az emberi kapcsolatok, a természettel való 
érintkezés és a művészetben való elmerülés együttes hatásától. E három tényező olyan 
viszonya, amilyet Goethe átélt, s amelyből újjászületett: történelmileg meghatározott 
viszony volt, melyet nem lehet többé szándékoltan vagy mesterségesen újból létre
hozni. De az új, a mi korunkban érvényes viszonyt felismerhetjük, s bizonyára befolyá
solhatjuk, alakíthatjuk is. Nemcsak a műalkotások harcolnak életük meghosszabbo
dásáért, hanem a művészet is harcol szerepének megújításáért, a megújuló korok
ban. Ha (Lukács György szavával szólva) eddig szabadságharcot vívott a művészet, 
úgy most már a helyéért és az idejéért is harcot kell vívnia. E hely és ez idő újbóli 
megszerzésében is részt kell vállaljon az esztétika, a kritika és általában az iro
dalomtudomány.

Az irodalomkritika feladatait tehát legbiztosabban a művészet (az irodalom) 
természetéből és hatásából olvashatjuk ki. E feladatok ellátása a kritikát szükségképp 
közelíti a művészethez, s részelteti a művészet természetében is. Amióta a történet- 
írás megtagadta kapcsolatait az irodalommal, s amióta a filológia a műalkotás teljes 
jogú birtokosának tekinti magát: a kritika művészi természetére tett utalások szemér
mes lúdbőrzést váltanak ki a tudományból. Az egzaktság múlt századi értelmezése 
gúnyt és sérelmet látott abban is, ha a filozófiában valaki fölismerte a költészetet. 
Pedig az igazi, a nagy költészet becsvágya mindig az volt, hogy a gondolat, a fölismerés 
valamely szintjén — érintkezhessék a filozófiával. És a valóban nagy filozófia — szán
dékosan vagy szándéktalanul — e becsvágynak mindig elébe is ment.

3.
Az irodalomkritika, foglalkozzék akár kortársi, akár múltbeli műalkotással : esztétikai 
sajátosságokat ismer fel és ilyenek felismeréséhez segíti hozzá olvasóit. Miféle fel-

* Goethe itáliai újjászületésének megérző elemzését nyújtja Rónay György tanulmánya 
(Goethével Itáliában, a Fordítás közben c. kötetben, 1969).
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adat m arad az irodalomtörténet számára? Az irodalomkritika feladatai a művek 
természetéből és a művészet hatásaiból adódtak, — az irodalomtörténet pedig a maga 
feladatait csak az irodalomkritikából olvashatja ki. Ha nem ezt teszi, menthetetlenül 
eltávolodik az irodalomtól, sőt, kiveti magából az irodalmat, s társadalom-, eszme
vagy művelődéstörténetté alakul át, mely az irodalomban csak történelmi dokumen
tum ot lát, eleven, művészi erő helyett. Ilyen állapot jellemzi jó ideje az irodalomtörté
netet, s ez az állapot fennmarad mindaddig, amíg e tudomány művelői a kritika és az 
irodalomtörténet dilemmájával kénytelenek szembenézni. Láthattuk, e dilemma a 
pozitivizmus korszaka óta alakult ki, s mindkét lehetőségével egyaránt terméketlen 
utakat kínál. E dilemmát meg kell szüntetnünk, de ez a megszüntetés csak úgy lehet
séges, ha a műalkotásból indulunk ki, vagyis az elsőbbséget a kritikai-esztétikai fela- 
adatoknak adjuk — ezek mögött feltárjuk a történeti problematikát —, majd emebből 
visszatérünk vagy inkább ismét visszatalálunk a művekhez. Valójában nem „elsőbb
ségi” rangsor ez a sorrend, mert a művekből kiinduló kritika és a művekhez 
visszatérő történeti vizsgálat egyaránt másodlagosak a műalkotáshoz viszonyítva. 
A dilemma ágai helyébe a kör mozgása lép, de ez a mozgás csak akkor jöhet létre, ha 
megtaláljuk azokat a pontokat, amelyeken a kritikai vizsgálat az inesztétikain túl — 
a történeti problematikát is megragadni képes.

Az irodalomkritikából oly módon juthatunk túl jó irányban a történeti problema
tikába, hogy a művet társtalanságából, elszigetelségéből akarjuk kiemelni. Szinte 
szükségszerű, hogy az egyedi mű irodalomkritikai vizsgálata bizonyos elszigeteltséget 
teremtsen, hiszen egyetlen műre összpontosítja figyelmét, vagy legalábbis olyan müvek 
szűkebb csoportjára, melyek valamiképp egymáshoz tartoznak. Mihelyt e körből 
kilépünk, tehát az egyedi mű, illetve a művek egy szűkebb csoportja (pl. egy költő 
életműve) mellett vagy rajtuk túl, a korszakokba, áramlatokba rendeződő alkotáso
kat, jelenségeket is számba vesszük, s főként, ha ezeknek mozgására figyelünk, tehát 
arra, ahogyan előzmények, előkészületek után kialakulnak — egymással kapcsolatba 
vagy összeütközésbe kerülnek —, mihelyt az ilyen és hasonló jelenségekre figyelmet 
fordítunk: az egyedi mű irodalomkritikai szemléletéből máris átléptünk a művek nagy 
csoportjait, a korszakokat, az áramlatokat, tehát az irodalmi jelenségek mozgását 
számon tartó, történeti szemléletbe. Mindaz, amit majd így ismerünk meg, éppúgy 
benne foglaltatott a műalkotásban, mint azok az esztétikai vonások, melyeket az 
irodalomkritika elemzett.

A történeti vizsgálat a műalkotás egy új aspektusát tárja fel, olyat, amilyet az 
irodalomkritika módszere érintetlenül kellett hagyjon. És ha ebből a történeti szférá
ból visszatekintünk az addig csak esztétikailag vizsgált műre, annak esztétikai vonásai 
is új értelmet nyertek amiatt, hogy ezúttal már nem egyediségben, hanem egy nagy, 
történeti összkép bonyolult mozgásrendszerében szemléltük. A műalkotás történeti 
értelmének kivilágosodása elmélyítette és gazdagította a műalkotás esztétikai, iroda
lomkritikai értelmét is. Ha pl. Goethe 1794 utáni, Schillerrel szövetkező korszakának 
valamelyik alkotását (pl. a Hermann és Dorottyát) esztétikailag elemezzük, Goethe 
klasszicizmusának jellemző vonásait, alkotói módszerének sajátos, újabb alakulását 
érhetjük tetten. Ha ugyanezt az alkotást történeti összefüggéseibe is áthelyezzük, 
vagyis abba a mozgásrendszerbe, melyet a 18. század utolsó évtizedében a német, 
a francia, az angol, az olasz, valamint a közép- és kelet-európai stb. irodalmak folya
matai és jelenségei hoztak létre : arra a felismerésre juthatunk, hogy Goethe és Schiller
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klasszikus-humanista művészete a francia forradalomra való reagálás egyik lehető
sége az olyan, egyéb lehetőségekkel egyidejűleg, amelyeket a korai német romantika, 
illetve Chateaubriand vagy Coleridge és ismét mások hol rokon, hol ellentétes 
módokon valósítanak meg. Egy pillantás a korszak kronológiai táblázatára, máris 
sajátos plaszticitást ad a goethei-schilleri „klasszikának” , mely olyan jelenségekkel 
egyidejű, mint André Chénier legérettebb korszaka. Burns életművének lezárulta, 
Blake működésének tevékeny szakasza, Southey és Coleridge forradalom iránti 
érdeklődése, Sade és Restif ugyancsak ez időben keletkezett művei, Parini és Alfieri 
klasszicizmusa, Friedrich Schlegel republikánus rokonszenvei, Hölderlin Hyperion]&, 
Tieck, Wackenroder, Novalis, Schelling, Jean-Paul mozgalmának kibontakozása, 
Herder utolsó írásai stb., stb.

Ez a tarka kép éppúgy tartalmaz lezáruló, mint megnyíló folyamatokat, s ezek
hez az igen heterogén jelenségekhez viszonyítva Goethe e korszakbeli műveit, azoknak 
másféle megítéléséhez jutunk el, mintha azokat csak egyedi, függetlenített helyzetük
ben szemléljük. Az egyidejű jelenségek e szinkronikus, mozgó szövevénye szervesen 
és logikusan vezet át a diakronikus mozgások vizsgálatához, vagyis a történeti szem
lélet igazi elmélyítéséhez. Mert a Hermann és Dorottya esztétikai értelme még azáltal 
is gazdagodhatik, ha előzményei sorában pl. a Meister Vilmos első részét, az Iphige- 
niát s a Werthert is figyelembe vesszük. Az is nyilvánvaló, hogy ezeket az előz
ményeket figyelmen kívül hagyva, a Hermann és Dorottya elemzéséből teljesen kire
kesztve (mintha azokat nem is ugyanaz a Goethe írta volna): a művet esztétikailag, 
irodalomkritikailag is csak hiányosan foghatjuk föl. Az egykorú jelenségek figyelembe
vételénél nem kevésbé fontos a megelőző jelenségek és folyamatok számontartása, — 
ami azt is bizonyítja, hogy az irodalomkritikai elemzés olyan kiindulási pont, melyből 
a történeti elemzéshez is el kell jutni. De csak az irodalomkritikai kiindulás teszi 
lehetővé, hogy a történeti szféra valóban lényeges kérdéseihez juthassunk el, s utat 
ne tévesszünk a mellékesebb feladatok között.

A művészet „másik” természeti mivolta nem mozdulatlanságot jelent, ha
nem éppen mozgást, tehát történetiséget is. A kritikai és a történeti szemlélet egysége 
csak úgy jöhet létre, ha a műből, a mű benső világából indulunk ki, majd a mű 
egyediségét megszüntetve, tehát a műalkotást más művek rendszereivel, soraival 
szembesítve, illetve az irodalom történeti folyamatainak dialektikus mozgásába 
beállítva, mintegy a külső világból szemléljük a művet, s térünk hozzá vissza. Ez az út, 
a mű benső világából a „környező” irodalomtörténeti közegbe, és ismét vissza a mű
höz: az irodalomkritika és az irodalomtörténet, az esztétikai és a történeti elemzés 
olyan egységét hozza létre, melyben mindkét stúdium egymást gazdagíthatja, egy
másra támaszkodhatik.

Amikor a történetiség feladatkörét a műalkotások természetéhez szabjuk, s a tör
téneti vizsgálatot a műalkotásokra irányozva végezzük el, mégis számolnunk kell 
azzal, hogy a művet övező történeti szférának is lehetnek olyan jelenségei, melyek 
ugyan nem műalkotásokban realizálódnak, de hatásuk felér emezekével. Irodalmi 
mozgalmak, küzdelmek és vállalkozások lényegét sem mindig az érett művek fejezik 
ki, viták, programok, írói levelezések, naplók ily tekintetben fontosabbak lehetnek 
a műveknél is. Mi több: maguk a folyamatok, melyek az irodalomban lejátszódnak, 
tehát a nemzeti, a társadalmi célokért vívott harcok, a népek vagy osztályok felemel
kedéséért kifejtett erőfeszítések, a történelmi katasztrófák, vereségek utáni kiutak
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keresése, a válságok leküzdése, a megtisztulás vágya, az önvizsgálat szigora, az 
irodalomnak mindezek a morális cselekedetei olyan emberi értéket revelálnak, mely 
gyakran független az esztétikumtól, melyet az esztétikumra alapozott szemlélet csak 
közvetve tud megragadni, s melynek feltárása a történeti vizsgálat legsajátabb feladata.

Persze ez az erkölcsi érték műalkotásokban is megnyilatkozhatik, de nem min
dig s nem is mindenestül, s a kultúra, azaz a művészetek történetének morális példái 
gyakran épp kívül feküsznek e műveken. A történeti jelenségek vizsgálói korszakok, 
csoportok, irányzatok törekvéseibó'l, mozgásaiból olvashatnak ki olyan morális 
tanulságokat, melyek az esztétikumból kiindult elemzések tanulságait kiszélesítik, 
sőt, magasabb szintre emelik. Mert ezek a morális példák az embert mutatják meg, 
olyan cselekedeteiben és harcaiban, melyek nem épp műalkotásokban fejeződtek ki. 
M ert segítő hatása nemcsak a művészetből származó felismerésnek lehet, hanem a 
történelemből adódónak is. A kultúra (tehát a művészetek, illetve az irodalom) 
történetének morális tanulságai és hatásai éppoly fontosak, mint maguknak a művek
nek segítő és a különösbe felemelő hatása. A történelemből adódó felismerés is a rész
legesből a különösbe emel fel, illetve összekapcsol az emberi nem szférájával, tehát az 
is kiszélesíti énünket, elmélyíti emberi mivoltunkat. Ilyen felismerések lehetőségével 
az irodalomtörténet is szolgál, s ilyen felismerésekre törekedve újíthatja csak meg 
tulajdon történetiségét. M ert a történetiség értékét nem a módszerek egzaktságának 
foka szabja meg valójában, hanem az, hogy ezek a módszerek milyen felismeréseket 
tesznek lehetővé.

A történeti vizsgálatokkal gyakran jogosan szegezik szembe azt a vádat is, hogy 
azok a műalkotást s általában a művészetet kerülő utakon járják körül, s ezek a kerü
lők a mű lényeges kérdéseitől néha igen messzire távolodnak. A pozitivizmus bevezette 
életrajzi, kronológiai, műfajtörténeti, filológiai stb. vizsgálatok, majd az újabban he
lyükbe lépett eszme-, művelődéstörténeti és szociológiai iskolák nem a mű benső 
világából indultak ki, s nem is akartak ahhoz visszatérni. A különféle formavizsgáló 
iskolák viszont oly módon zárkóztak be a mű benső világába, hogy fogalmat sem 
alkothattak annak a „rálátásnak” hasznairól és tanulságairól, melyeket valamelyes 
„hátralépés” nyújthatott volna.

Az irodalomtudományi m unka „pozitivista” részeinek jogosságát és mértékét is 
csak a mű szabhatja meg: az ilyen munkák tervezésénél elsősorban a mű sugallta 
tanácsokat és igényeket kell „meghallgatnunk” . Kronológiai kérdések éppúgy lehet
nek döntőek, mint elhanyagolhatók. Az írói életrajzok extenzitásátis a művek igényei
hez kellene igazítani, s éppen ezek felől szemlélve nagy alkotók születésének, dajkál- 
tatásának vagy akár sírhelyének tényei is teljességgel közömbösek. A textológiai 
és a filológiai feladatokat sem lehet azzal a téves alázattal kezelni, melyre ugyancsak 
a  pozitivizmus korszaka oktatta a kutatókat: elmúlt korok irodalmi szövegei nem 
egyforma fontosságúak, s történelmi vagy szociológiai érdekesség sem indokolhatja 
a valóban halott művek kegyeletes gondozását. Mindez persze nem jelentheti azt, 
hogy az irodalomtudomány csupán a „remekművek tudománya” lehetne: még Goethé
nek is hány színművét, Balzacnak hány regényét, Tolsztojnak is hány novelláját 
lehetne akkor az irodalomból „kihagynunk” ! A kritikai munka tapintatára és érzé
kenységére épp annak eldöntésénél van szükség, hogy milyen művekben egyesül mind 
az esztétikai, mind a történeti jelentőség. Világirodalmon nem a szép szövegek anto
lógiáját értjük, de nem is a halott szövegek raktárát.
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A világirodalom éppúgy nem ismeri el a nyelvi, mint a „nagyhatalmi” kiváltságo
kat. A világirodalmat nem lehet „nagy” és „kis” irodalmakba csoportosítani, mert a 
jelentős művek nem a gazdasági, politikai vagy egyéb erőviszonyok függvényeiként 
jönnek létre. Ha pl. a romantika vagy a szimbolizmus vizsgálatát csak négy vagy öt 
nyugat-európai irodalomra korlátozzuk, s nem vesszük figyelembe ezeknek az áram
latoknak közép- és kelet-európai sajátos változatait, funkcióit: töredékes képet 
nyerünk magának a romantikának, illetve a szimbolizmusnak lehetőségeiről. Ennek 
az elvnek figyelembevétele azért fontos, mivel a történetiség szférája annál ígéretesebb 
és tanulságosabb, minél több jelenséget foglal magában. A történetiség szféráját 
pedig csak az összehasonlító módszer segítségével szélesíthetjük ki, ha mindvégig az 
irodalom (illetve a művészetek) körén belül akarunk megmaradni. Az irodalom széles
körűen történeti vizsgálatát az irodalmak széleskörűen összehasonlító vizsgálata 
biztosíthatja leginkább, mivel enélkül a jelenségek csak töredékesen, s csak részleteik
ben mutatkozhatnak meg, tehát megtévesztő tanulságokkal szolgálnak. A nemzeti 
romantikákat tárgyaló munkák pl. többnyire úgy foglalkoztak ezzel az áramlattal, 
mintha egyetlen irodalom egyedi jelensége lenne az, amiből végül is a különböző, 
nemzeti romantikák bármiféle összefüggésének s a különbözéseket is egységbe 
fogó, világirodalmi romantikának tagadása született meg.

Az irodalmak „önelvűségét” valló, s csupán egyetlen, nemzeti irodalomban gondol
kodó felfogás lemond a szélesebb összefüggések felismeréséről, s nem vesz tudomást 
arról, hogy a civilizáció bizonyos fokán a nemzetek társadalmi és kulturális fejlődése 
azonos formákban, azonos feltételek mellett megy végbe, még ha olyan késésekkel- 
előreszaladásokkal, tehát egyenlőtlenségekkel is, melyek azonban nemcsak hogy 
mélyen jellemzőek az egyes nemzetek történelmi, társadalmi és kulturális fejlődésére, 
hanem még ennek lényegét is magukban foglalják.

Amióta a 18. század elméleti gondolkodása egyre inkább eltávolodott az antikvitás 
példáit utánzó klasszicizmus elveitől, s az eredetiség kultuszát léptette az utánzás helyé
be, — s amióta ez a kultusz, a romantikában a nemzetinek s az egyéninek magas fokú 
érvényesülését is magával hozta: a nemzeti irodalmak az eredetiség jegyét abban 
látják, hogy jelenségeik, alkotásaik társtalanul állnak a világban, azok nem fogadtak 
magukba idegen „hatásokat” , „befolyásokat” , sőt, nemzeti jellegük miatt még csak 
rokonságot sem mutatnak más nemzetek irodalmának jelenségeivel. A megkésetten, 
többnyire a 19. század elején polgárosuló irodalmak számára történelmi szükség- 
szerűség, és az egyedül helyes út is volt a nemzeti eredetiség kialakítása, ami többnyire 
a népköltészet segítségével vált lehetővé. A sajátos éppen az, hogy a 19. század elején 
polgárosuló irodalmak, tipológiai törvényszerűséggel, a maguk nemzeti eredetiségét 
egyforma módon, a népköltészethez fordulással keresték és találták is meg. Ebben az 
egyöntetűségben érvényesült a példák és a meghirdetett programok hatása is (Percyé, 
Herderé, a romantikus népköltészeti gyűjteményeké stb.), — de ez a hatás csak azért 
érvényesülhetett, mivel a nemzeti eredetiséget a polgárosodás korszakába lépők 
valóban csakis ezen a módon alakíthatták ki. Azok a nemzeti irodalomtörténetek, 
amelyek ezt a jelenséget elszigetelt módon tárgyalták, nem ismerhették fel annak álta
lános, történeti-tipológiai érvényét. Tehát nem vettek tudomást arról az általános 
folyamatról, melynek egy-egy nemzeti irodalom a hordozója és a részese is. A nem
zeti irodalmak „önelvű” tárgyalása ily módon rekedt meg a részlegességnél, s mondott 
le az „eredetiség” érdekében a valóban eredeti felismerésekről.
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Az idézett példa egyrészt arra figyelmeztet, hogy a „hatások” kutatásának túlbecsü
lése éppoly meddő helyzetet teremt, mint lebecsülése vagy épp elutasítása az eredeti
ség kultusza jegyében. Másrészt ugyanez a példa azt is megmutatja, hogy a hatások 
kimutatásánál még fontosabb az egyes irodalmak összehasonlító, pontosabban: 
szembesítő, egységes vizsgálata s az ilyen vizsgálatból adódó tipológiai tanulságok 
rendszerbe foglalása.

Ami az első tanulságot illeti : épp a legeredetibb alkotók voltak azok, akik a befoga
dott hatásokban és inspirációkban nem az eredetiség akadályozóját, hanem inkább 
elősegítőjét látták. (Goethe nyilatkozatai és eljárásai arról tanúskodnak, hogy mások 
bevált megoldásainak egyszerű átvételét sem tekintette eredetisége csorbulásának.) 
Az irodalmi hatások a befogadás asszimiláló munkájával is együttjárnak. Byron 
magyarországi hatása egy plebejusi költészet kialakulását mozdította elő, tehát a 
„hatásban” rejlő inspiráció olyan eredményt hozott, mely nem is volt jellemző a hatás 
kibocsájtójára. Ha az irodalmi áramlatoknak csak azokra az elemeire gondolunk, 
melyek „hatások” nyomán jöttek létre, ezeknél is a befogadás asszimiláló tevékenysége 
a befogadott ösztönzés irányát vagy formáját is megváltoztatja, módosítja, s a befo
gadó helyzetéhez, igényeihez idomítja. A német romantika hatása különböző ered
ményeket hozott létre a francia vagy a lengyel irodalomban. A hatások ténye 
ellen tiltakozó, nemzeti, önelvű irodalomszemlélet csak az átalakulás, a különbözés 
jegyeit hajlandó észrevenni, s emiatt autochtonnak vél olyan jelenségeket, melyek 
pedig valójában : analógiák. A francia romantika irodalomtörténészei egy időben nem 
voltak hajlandók tudomásul venni a német és az angol inspirációk befolyását, és 
ezzel lehetetlenné tették annak felismerését, hogy a külföldi romantikák példáit a 
francia romantika milyen eredeti módon asszimilálta s idomította át. A hatás és az 
asszimilálás dialektikájának elhanyagolása megakadályozta még a befogadás, az 
igénylés mélyebb, az irodalmi vagy a társadalmi fejlődésben rejlő okainak meg
ismerését is. Mert a befogadás — kiválasztást is jelent, s az irodalom az előtte meg
jelenő példák és inspirációk közül azokhoz folyamodik, amelyekre valaminő okból 
szüksége van. E szükség megértése az irodalmi fejlődés sajátosságainak megértéséhez 
vezetne el.

Az összehasonlítás módszere valamikor csak a hatások kutatását szorgalmazta. 
Ha az irodalom történetiségének szélesebb körű megismerésére akarjuk felhasználni 
az összehasonlítást, úgy valójában inkább szembesítést végzünk, hogy az egyes irodal
mak analóg jelenségeit, illetve a párhuzamosan fellépő eltéréseket ismerhessük föl 
több nemzeti irodalom összevetése vagy a világirodalom valamely korszakának 
együttes szemlélése révén. Az ilyen szembesítő, összevető, együttesen szemlélő eljárás 
a történeti módszer megújításának lehetőségeit is magában foglalja. Ez a megújítás 
azt is megkövetelné, hogy a nemzeti irodalmakat-ezentúl ne társtalan, elszigetelt 
önelvűségükben tárgyaljuk, hanem szembesítve más, olyan irodalmakkal, melyeknek 
példáit, ösztönzéseit a maguk számára kiválasztják, illetve amelyeknek fejlődés- 
menetével az ő fejlődésmenetük valami módon rokon.

Az irodalom történeti analógiái vagy párhuzamosságai mindig a történelmi, 
a társadalmi fejlődés analóg, párhuzamos volta miatt jönnek létre, s ezt a párhuzamos
ságot az egyenlőtlen fejlődés tényei variációkkal tarkítják ugyan, de meg nem szün
tetik. A  történelmi, a társadalmi jelenségek párhuzamosságából születő párhuzamos 
irodalmi jelenségek feltárását az a tipológiai módszer segíti elő különösen, melynek
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elméletét V. M. Zsirmunszkij dolgozta ki. Azonos műfajok és irányzatok jelentkezése, 
a történelmi és társadalmi fejlődés azonos körülményei közt: a tipológiai módszernek 
ez a felismerése lehetővé teszi, hogy az analógiák segítségével tájékozódjunk szélesebb 
területeken, s behatoljunk kevésbé ismert irodalmak viszonyai közé is. A tipológiai 
megfelelések feltárása közelebb hozza egymáshoz a különböző irodalmakat, meg
szünteti látszólagos elszigeteltségüket, s egyazon mozgás részeiként mutatja meg 
őket. A jelenségtípusok köre akkor tekinthető igazán jellemzőnek és reálisnak, 
ha azt a folyamatok, a mozgások rokon jellege erősíti meg. A tipológia nem érheti 
be egy statikus összkép megszerkesztésével, s a jelenségtípusoknál fontosabbaknak 
tekintheti a folyamattípusokat. Vagyis a valódi tipológiai rokonságot nem abban 
fedezi föl, hogy pl. a népköltészet hatására mely irodalmakban alakulnak ki azonos 
műfajok, hanem abban, hogy a nemzeti és polgárosult költészet kialakítása érde
kében mely irodalmak fordulnak a népköltészethez, s melyek viszik tovább azonos 
módon azt, amit abból merítettek.

Ha „másik” természetnek tekintjük a művészetet, úgy „másik” történelemnek is 
kell azt tekintenünk. Azt a segítséget, melyet a természet nyújt, és azt, amelyet a 
történelem kínál : a művészetben egyaránt megtalálhatjuk. Mindkét fajta segítségre 
egyaránt szükségünk van ahhoz, hogy emberségünk lényegét megőrizzük, s a termé
szetet is, a történelmet is birtokunkban tarthassuk. Az irodalomkritika és az irodalom- 
történet feladatai akkor egyesülnek, akkor egészítik ki egymást, ha a mindkét fajta 
segítség megszerzésére irányulnak. Ez az egyetlen módja annak, hogy még a részlet- 
munkák is feloldódjanak az egészben, s részleteivel együtt ez az egész az „in usum 
Delphinorum” tudománya helyett az „in usum Hominum” tudományává váljék.

N Á C S A  K L Á R A

Utak k e z d e té n
— Fiatal novellisták módszereiről —

Fiatal prózaírókról nehéz írni. Olyasvalamiről ítélkezni, ami — növőfélben lévén — 
egyelőre nem ítélhető meg érvényesen, kétértelmű és veszélyes feladat. A legtelje
sebb azonosulást kívánja meg: a növekedés fájdalmas folyamatát, egy illékony 
és meghatározhatatlan állapotot kell megérteni, a jövőjével együtt, lehetőségeit 
hozzászámítva. Amit összefoglalni igyekezünk, természetesen általánosítás. Hiszen 
minden író — és minden írás — külön világ. Mélyebbre nézve azonban e külön
böző írásokból közös alkotásmodell bontható ki; olyan séma, amely önmagá
ban ugyan egyetlen íróra-írásra sem illik maradéktalanul, de körvonalaiba — hol 
több, hol kevesebb pontossággal — majd valamennyi beállítható. Tulajdonságai 
e fiatal írók alkotásainak tulajdonságaiból tevődnek össze; a már említett tartalmi- 
látásmódbeli azonosságon alapuló közös esztétikai magatartást jelentik.

Nem alap nélküli hiedelem, hogy jó prózát csak bizonyos életkor után lehet írni. 
Az évek száma a műfaj törvényei szerinti: a próza ugyanis összefüggéseket láttat.
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Nemcsak a regény, a jó novella is akkor képes öntörvényű világot teremteni, ha jelen
idejében a múlt és a jövó' is fellelhető'; ha kérdésére belőle magából kibontható a 
válasz. A mű világa mindig a valódi világ háttere előtt jelenik meg, s innen e háttér
nek kell visszasugároznia. Az ilyen szituáció megteremtése nemcsak művészi, emberi 
tapasztalatot, bizonyításra, hitvallásra képessé tevő eligazodni tudást, gondolkodási 
biztonságot is feltételez. Az írás azért születik, hogy írója a véleményét mondja el 
a világról, ahogyan csak ő tudja elmondani — de nem írhat igazán jól (a mesterség 
technikai fogásainak ismerete ellenére), ha ez a vélemény egyelőre nem több a kon
vencionálisnál. Másrészt: hogyan adható át már elidegeníthetetlen tapasztalata, 
meg nem ismételhető tudása, ha csak ezeknek van birtokában? Ha nem ismeri azokat 
a kapcsolódásokat, viszonylatokat, amelyeknek ez a tudás is a része? Ezek a 
fiatal írók egyet tudnak biztosan: saját — nem jó közérzetüket. És csak erről ad
nak számot. Ez a közérzet többé-kevésbé jogosult; mindenesetre tény. Társadal
mi, személyi vonatkozásairól sokat beszéltek már, ők maguk is. Jobbik esetben 
az „érted haragszom, nem ellened” törekvésével-oppozíciójával társul; a rosszab- 
bikban (és majdnem ez a gyakoribb) „a tények” száraz, szándékoltan érzelem- 
mentes tudomásulvételében fejeződik ki. Az illúziótlanságban. Érzelmeik („ér
zelemnélküliségük”) a nosztalgia és a tapasztalatszerzés kettős szorításában szü
lettek: a felnőttkor ugyanis egyben azt a mikrovilágot jelenti számukra, amellyel 
ki-ki találkozik — és többnyire nem szerzi a legjobb tapasztalatokat. A legtöbb 
írás a felnőttéválás és a „felnőttkorral” való találkozás megjelenítése; hagyomá
nyos, „realista” módon, máskor áttételesen, parabolisztikus megfogalmazásban; 
hol a belső, intellektuális vagy inkább jellegzetes személyiség-világ intimitásában 
(Ajtony, Vathy), hol társadalmi érvényességű okok, összefüggések fénykörében 
(Módos).

De nem az áttekintés biztonságával, inkább az eddig valószínűleg személyesen 
is megélt tapasztalatok számbavételével. A fiatal novellisták művészi tudása (szűkös
nek érzett lehetőségek, kiábrándító tapasztalatok, a kamaszkori eszmények deval
válódása, egyfajta céltalanság, topogás a felnőttség küszöbén, a lődörgő-szemlélődő 
magatartás, a beilleszkedés nehézségei stb.) csak a tényt, saját állapotukat érzékel
teti; csak közérzetüket mutatja fel: ahol okokat keres, magyarázatot, a konvencio
nális, a sztereotípiák világában marad. Amiről tudnak, még kevés; amit magukról 
elmondanak, sokszor csupán a közérzetükkel egyenlő. írásaik így — a „konstruk
tív” gondolkodás és igazi önismeret távlatai nélkül — puszta helyzetjelen
téssé, tudósítássá szűkülnek; érzelmeik állóképei csupán. Többnyire még akkor 
is, ha szándékuk szerint általánosabb érvényűt kívánnának elmondani; ugyanis 
tapasztalataik a társadalomról alig többek, mint annak saját magáról: gondolataik 
így maradnak egyelőre a konvencionális világában.

Innen, hogy főként hangulatokra és hangulatokkal építkeznek. A novellák leg
többjéből ezért hiányzik a tartalom intenzitása, az érvényes jelentés. Hiányzanak 
a karakterisztikus hősök, a jellemteremtés képessége. Paradox módon sokszor épp 
azért, mert a „tartalom” tudatos elrendezettsége, a külsődleges célszerűség kirívóan 
szembeszökő; az adott lélekállapot, közérzet igazolásának szándéka az elsődleges. 
De a világot a hős ritkán érzékeli tudatosan, a maga teljességében. S mennyiben 
igazolhat (és igazolódhat) a világ, a környezet, ha a megjeleníteni kívánt lélek- 
és tudatállapot rezdülései, szívdobbanásai hiányoznak? A novellák a hangulatok
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tünékeny képét idézik; anélkül, hogy tárgyuk önmagánál sokkal többet jelentene. 
Egységük még csupán az atmoszféráé; ezért törik darabokra, mozaikosodik el, 
ha belekerül a gondolat. Nem az anyag szólal meg, hanem az író.

Úgy is fogalmazhatnánk: az írások (elsősorban a hagyományos, realista módon 
megfogalmazottak) esztétikai hiányosságainak igen nagy része ered abból, hogy 
belső rendező elvük a szubjektivizmus; a mondanivaló szűkössége és jellege előidézte 
esztétikai önkényesség. Ez a szubjektivizmus megnyilvánulhat az író közvetlenül 
értékelő, „elgondoló” szerepében (személye mintegy éket ver az olvasó és az írás 
világa közé), vagy — következményeiben szorosan emellé zárkózva — a mű tárgyát, 
anyagát hatja át; megakadályozva azt a fajta esztétikai távolságtartást, amely lehe
tetlenné teszi, hogy az író közvetlenül, direkt módon befolyásoljon; s amely így a 
műalkotás öntörvényűségét biztosítaná. •

E fiatal írók viszont mindenképpen közel vannak még tulajdon érzelmeikhez; 
világuk a saját, pillanatnyi jelenlétüktől terhes. Ezért válhat esetlegessé. Tapaszta
lataikból ugyanis csupán egyfajta lényeget vontak ki: egyelőre csak az állapotukat 
érzékelték. Egy történet másképp is megeshetett volna, s korántsem biztos, hogy 
másként ugyanolyan értékű következményekkel járhatna vagy ugyanazt jelenthetné 
(a felmutatott anyagból nem mindig saját jelentésének egyértelműsége bontakozik 
ki). Az író viszont lényegesnek akarja elfogadtatni a valóság azon aspektusát, ame
lyet önmagán keresztül feltárni vél. Ezért akar egyrészt mindent elmondani, amit 
tud; többet is, mint ami az írás szempontjából szükséges; s ez az alaptalan, meghatá
rozatlan áradás magába temeti az írás belső arányosságát és mértéktartását. Másrészt: 
mivel tárgya nem vált öntörvényűvé — befolyásolni akar, ő maga szólal meg, köz
vetít, nyilvánvaló célzatossággal, s egyben azzal a félelemmel, hátha nem elég, amit 
eddig mondott. így kezd magyarázni. S bár világán (ami egyelőre csak a sajátja) 
így is túl erősen tör át jelenléte, e direkt nyomatékosítás egészen félreérthetetlenné 
teszi; didaktikussá válik. Kimondja, ami már egyébként is érthető. S ha magyaráz, 
ha befolyásolni akar, könnyen megkérdőjelezhetővé válik; egyetlen, általa felismert 
és érvényesnek érzett okra vezetné vissza a történést; a sokféleséget azonosságra.

Innen az írások nagy részében fellelhető művészi következetlenség.
Az író tudásának, közlésének terjedelme és mélysége, minősége nemcsak tartalmi, 

esztétikai kérdés is. Bármiről tudósítson, akkor tudja megismételhetetlen nyelven
— a művészet nyelvén — elmondani, ha írása mélyéből annak kapcsolódásai is 
kiröntgenezhetők ; a hajszálgyökerek, amelyekkel a világba (valóságba) kapaszko
dik. A jó írásmű közlése a látható és a rejtett mélyvilág szintézise.

E novellák látható világa viszont többnyire csupán önmagával azonos. Az érzel
mek gáttalan áradását, a gondolkodás szűkösségét vagy bizonytalanságát ezért 
írói szakértelem igyekszik pótolni; így kapnak hangsúlyos szerepet a mesterség
beli fogások, a „fegyelmező” stílus és szerkesztés: a különösen kedvelt film
szerű technika, a szaporán futó képek, éles vágások. A tőmondatos fogalmazás, 
a jelző- és képnélküliség azonban inkább stilisztikai szegényesség, mintsem egyszerűvé 
csiszolt nyelvezet. A nyelvi egyhangúság differenciálatlan látást sejtet; az árnyalatok 
fel nem ismerését, tehát inkább következmény, mint fegyelmező szándék. Hemingway
— az érezhetően ható stílusideál — is csak akkor művelhette sikeresen a maga „egy
szerű” stílusát, ha a nyelv rétegei erőteljesen megkomponált gondolati tartalmakat 
közvetítettek ; olyanokat, amelyek inkább hasonlítottak a költészetre, hisz nyelvezete
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a szóval kimondhatatlant, a gondolatok és asszociációk világát közvetítette; szavai, 
mondatai nem meghatározták, körülírták, inkább jelképezték világát. Itt a stilisz
tikai egyszerűségnek nincs ilyenfajta funkciója.

S a szerkesztés is sokszor tisztán formai szándéknak marad. Az egymás után 
következő' képek a gondolat komponáló ereje híján csupán az ötlet széljárásához 
igazodnak, nem egymás jelentését mélyítik, bővítik. Ezért jobbak például Módos 
Péter rövidebb lélegzetű novellái a hosszabbaknál, a szintézisre töró'knél; a kisebb 
körű mondanivaló arányosabb formát talál magának, belefér, beleillik egyetlen, 
hangulatilag egységes képbe. Ahol többet markol, tágabb érvényűt mondana: 
a végig-nem-gondoltság kusza állóképpé változtatja a nagyon is tudatosan egymás 
mellé állított jelenetek sorát. Amellett, hogy közlését, mondanivalóját, amely nagyon 

4 is elevenen, kimondásra várón él benne, a forma, az általa üdvözító'nek tudott forma 
kényszere — lekerekíti. A kisvilág, amit mint író a birtokába vesz, egyszerre ügyesen 
elrendezetté válik.

A  technikai biztonság, az írni-tudás, az ügyesség fiatal íróknál egyébként is kétélű 
dolog. Mivel a csak egyvalaki által elmondható, elidegeníthetetlen tartalmakat az 
olvasottság, a fejben úszó irodalom- és stílusélmény a dadogás helyett (ami pedig 
sokszor jobb volna) öntudatlanul is már elkészült művészi sémákba, művészi sztereo
típiákba öltöztetheti. Vagy tűzdelheti tele konvencionalitásokkal, túlzásokkal; 
s a mondanivaló az ismeretlen nehézségi eró' hatására egyszerre fellazul; bár — ha 
ereje van — még e nem belőle készült formai páncélon is átsugárzik. Lugossy Gyulá
nál például, aki kötetbeli novellájában (A gyűlölet) is tágabb érvényűt mondana a 
„korára” szabottnál; érezhetően forr belülről, mint a katlan. De ahelyett, hogy ezt 
a forrongást dobná ki magából, csupaszán, mondanivalóját (a tárgyak és kapcsola
tok szorításában elfáradt élet lázadáscsitító erejének tragikumát) túlhajtja, átvett 
motívumokkal szürkíti; sőt nyomatékosítaná a szüntelen „közbeszólásokkal” , 
hőse filozofálgatásával — feleslegesen. írása így némely helyen olyan lesz, mint egy 
divatjamúlt naturalista regényrészlet.

Megtörténhetik az ellenkezője is: amikor csupán a forma „páncélja” marad lát
ható. A novella lehet megtévesztően jó, meghökkentően ügyes; csak éppen az egyéni 
látásmód és közlés hiányzik belőle; kizárólag tartalmi-formai konvencionalitásokra 
épül. Akár egy kitűnő festmény és szintén remek másolat. Aminek értékét csak 
az rontja, hogy van már eredeti is. (Leginkább Tóth Bálint kötetbeli novellája után 
érezzük: története sem, közlésformája sem hagy a mintha-már-valahol-olvastam- 
volna benyomásánál többet.)

Visszatérve az első példához, Módoséhoz. A Futás formai-technikai invenciója, 
az írás végére, a közlendő szűkkörűsége folytán magára marad; kicsúszik belőle, 
elmarad mögötte a tartalom. Amit Módos a novellában elmond (a fiatal értelmiség 
körüli, légüresnek érzett tér, s a menekülés a minden másnál perspektívátlanabb- 
nak, szárnynyesőbbnek tudott vidékről) — igaz, tényszerűen is. De ami az írásban 
megjelenik, csupán állapotrajz, közérzettabló, érvényes ok és következmény nélkül. 
Ezért hiányzik a hős, Simon igazi jelenléte az írásból; figurája csak annyiban létezik, 
amennyire a sebesen pergő képek fénye — mint egy fényképnegatívot — átvilá
gítja. A történelem (ami felvillog körülötte Buchenvaldtól a hazai 50-es évek 
figuráin keresztül a mai „vidékig”) puszta, tanulság nélküli hangulatokká szubli- 
málódik; nem érinti, arctalanul hagyja. Ami Simonra egyedül jellemző (a nyug-
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talanító gondolat: rendbe kellene tenni a dolgokat; bizonytalanságát, homályos 
elképzelését, a valami-nincs-rendben szorongó tájékozatlanságát fejezi ki) egyben 
az író érvényes mondanivalója; az írás valódi igénye is csak ennyi. Mit jelentenek 
hát a történelem képei? És hogy vidéken még fullasztóbb? Sokan elmondták már, 
ugyanígy; Módos nem megkülönböztethető módon deríti fel. írása (s ez — szinte 
szimbolikusan — igen sok novellára jellemző) — puszta helyzetjelentés lévén — 
nem alakítani, inkább csak birtokba akarja venni a világot. Simon menekülése a meg- 
változtathatatlanságot fejezi ki; csak a tényt; hátra is kevéssé, előre sem tekint.

Nemcsak a közérzet állóképeit üresítheti ki, túlozhatja el végül az ellensúlynak szánt 
szerkesztés. A tartalom és e (most valóban formálisnak érzett) formai elem disz
harmóniája az általánosabb érvényűnek szánt mondanivaló következetlenségeit — 
szükkörűségét — is felderítheti. Egy nem kötetbeli novellában (Nádas Péter: A pin
ce) például. Az író hőse jól összefoglalt életsorsát kívánja egyúttal a példázat világába 
emelni-tágítani. Kevéssé sikeresen; mert gondolatához (az embereket elszigetelő 
falat-ajtót a tiszta, legtisztább élet vágya és cselekvése is ritkán képes kidönteni) 
kezdettől egyértelmű világot kellett volna teremtenie, amelynek elemei kizárólag 
e gondolat kifejezésére törnek (miért az életsors hosszadalmas és erőltetett példa
beszédszerűsége?), s amelyben nem meglepetés és esztétikailag nem más minőség 
a pincebeli jelenet (az életre kelt, alakot öltött lelkiismere tvizsgál at víziója). Ez 
a valóság feletti valóság meglepetést kelt, nem készültünk fel rá ; a fényképészműhely, 
a jogtalanul eltulajdonított százforintos, az albérleti szoba a szekrényben össze- 
kuporgatott pénzzel, a megalázóan szükséges szerelmi kapcsolat (rajzukban Nádas
nak a kezdet nehézségei ellenére is sikerült öntörvényű világot teremtenie) nem olyan 
teret zárnak körül, amelynek elemei elhitetően képessé lennének a varázslatra: 
képtelenné tágulhatnának. S szertefoszlatják így e lebegő terrénum jelképi erejét is.

Nem harmonikus és nem egyértelmű ugyanis az író és világának kapcsolata. 
Novellája elején Nádas szüntelenül „közbeszól” ; ahelyett, hogy közvetlen kapcsolatba 
engedné az olvasót a tárggyal, közvetítő szerepének tudatos felismerőjévé válik, 
így a történet megmásíthatatlan jellemvonása marad, hogy már elgondolták, hogy 
csak egyféleképpen gondolkozhatunk róla. Nádas a tudás, a jövő birtokosa
ként érezteti jelenléte döntő fontosságát; szubjektivitása ily módon ránő a  törté
netre; az úgy és annyiban hat, ahogyan ő jónak látja. A világ, amelyet novellája 
első felében teremtett, egyedül az ő kívánságainak megfelelően alakul. Ezért sem 
válik „valóságossá” hőse víziójának abszurd világa: ami ott történt, nem befolyá
solhatja az írás valóságos történéseit, és így az író gondolata, mivel esztétikailag 
nem egynemű részekben jelenik meg, tételesedik, egyfajta „életigazságként”, köz
helyként pottyan ki a novellából. Mindez még pusztán technikai ügyetlenség is 
maradhatna, ha a gondolat a közhellyé szűkült összefüggés új oldalát kereste 
és mutatta volna fel. De mint itt, nem egy parabolakísérletnél is ugyanaz derül ki: 
többnyire a gondolat szűkkörűsége, fel nem derítettsége, az író és világa egyenetlen 
kapcsolata viseli el nehezen az ilyen fajta prózaépítkezést.

Viszont hozzá kell tenni: úgy látszik, ez az áttételesebb kifejezési forma az általá
nosan is érvényes gondolat megjelenítésének igénye és a „technikai” fantázia mel
lett felszabadít egy sor más, hasznos energiát is: például az önvizsgálatét, az ok
nyomozásét; s ez a törekvés hallatlanul meggazdagítja a prózát. Az író személyisége 
a megidézett összefüggések világában maga objektiválódik, tárgyszerüsödik, annak
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érdekében, hogy önmagán túlit, szimbolikusát fejezzen ki. Az így teremtett hősök 
már kevésbé vagy egyáltalán nem arctalanok, hiszen környezetük, világuk pontosan 
meghatározott funkcióval rendelkezik ; sőt sokkal gazdagabb, többrétegű, merészebb 
lesz a stílus is. Annak ellenére, hogy e fiatal írók sokszor nehezen birkóznak 
ezzel a tartalmi-formai megvalósítással, anyagukkal.

Viszont érdekes kísérleteik vannak. Megpróbálkoznak azzal (elsősorban Munkácsi 
Miklós; Lóvátevők vagy Nincs nő ak i . . .  című novelláiban), hogy írásuk jelen
tését emeljék már szimbolikusan érvényes gondolattá. Azt az életérzést, amelyet 
a hagyományos realista forma éppen tartalmi szűkkörűségénél, csak hangulati 
értékénél, eluralkodó „szubjektivizmusánál” fogva nem fejezhetett ki maradéktala
nul még formai biztonságérzetének segítségével sem, egy másfajta, áttételesnek is 
nevezhető (mert szimbolikus érvényességű) megfogalmazási mód megismételhetet- 
lenné tehet. A gondolat itt sem több, mint az előzőeknél ; de viharosabb erejű érzel
mekben nyilatkozik meg; olyannyira, hogy ezek az érzelmek a birtokbavétel előbbi 
szelíd gesztusa helyett már-már a lázadásét éreztetik; a szorító menekülésvágy, a cél
talannak tudott energia öntudatlan száguldásba kezd; akcióba, a világ lóvátevésébe; 
s túlemeli önmagán e látszólag céltalan energiát. S ezt kifejezendő: az írás belső cél
szerűsége nem a „tudatosan” felhasznált szerkesztési formában, színpadszerűvé 
üresedő jelenetek sorozatában ölt testet; az esztétikai célszerűség a novella anyagá
nak a mélyén húzódik meg és az asszociációk erejével hat. A nyelvezet sodra el
bűvöl, a különös hajsza álmaiba ringat — de távolságot tart, mentes a direkt szub
jektivitástól. Nem magyaráz; az író érzelmei — mondanivalója — művének szövetét 
hatják át, azt az anyagot, amelyből világát és figuráit kiszabta.

Mégsem biztos, hogy műfajérvényre emelkedhetnék ez a közlésforma. Ugyanis 
a kifejezett lélekállapot pillanatnyi jelenség; a „lóvátevés” ugyanúgy, mint a realista 
írások mondanivalója egyazon fejlődési folyamat közérzet-lépcsőfokai, állapot
változatai ; nagyobb arányú, teljesebb igényű próza nemigen telnék ki belőlük. Annyi 
bizonyos, hogy ennek a mondanivalónak a legérvényesebb megjelenítési formája; 
az érzelmek szimbólumereje, erőteljes kifejezése már a gondolkodás világába segít; 
tagadásuk az ismeretszerzés, a valóság-felderítés kikerülhetetlen formája.

Ezt a fajta esztétikai célszerűséget már jobban kamatoztatja az oknyomozó gondol
kodás. Mint Ajtony Árpádé: akinek ábrázolásbeli leleménye egyenlőre ugyan nem 
formateremtő, de írása (Elmentem Cselebihez) sikeresen próbálja ötvözni a hagyo
mányosként említett és ez utóbbi megjelenítési módot; képei a világ, az általa be
fogadott valóság életterében nyílnak ki; s így marad mentes gondolata minden
fajta didaktikusságtól.

Vathy Zsuzsa írásai viszont arra szolgálnak példaként, miként mélyülhet el, 
teremtődhet végérvényesen megkülönböztethető művészi világ ■— látszólagos szub
jektivizmusa ellenére —, ha az esztétikai tárgy kapcsolatai a távolságtartás és való
ságfeltárás szüntelenül megújuló közegében érvényesülnek. Vathy Zsuzsa intellek- 
tualitás és ironikus gondolat szövetébe oltott prózája tudati folyamatokat ábrázol. 
Nemcsak a befelé nézés ritka képessége van meg benne, az is, hogy egy személyiséget 
tud a világba maradéktalanul beemelni ; s nemcsak a személyiség válik világossá előt
tünk, a világból éppannyi fény sugárzik rá, amennyiben az ő jelenléte is érthetővé 
teszi a világot. Környezetének ugyanúgy ő ad jelentést, ahogy neki az. Intellektuali- 
tása vérbő mesélő-kedwel párosul ; írásainak szabályozója az irónia, amely értékükre
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zsugorítja a nosztalgia felnagyította kamaszkori elképzeléseket; belső mélységet és 
távlatot sugározva a novellába, nagyon is tudatosan kapcsolja össze felső- és mély
rétegeit. írásai azért olyan rokonszenvesen hitelesek, mert még nosztalgiája is ezen 
a belső ironikus áttételen keresztül érvényesül.

Hagyományosabb, de a Munkácsiénál több lehetőséget, tágasabb perspektívát 
sejtető Bereményi Géza közlésformája. A fantasztikus, az irreális és a valóságos 
világ párhuzamosságát általánosítaná (A svéd király); e két különnemű esztétikai 
terrénum közös nevezőjét akarja kikeresni úgy, hogy ábrázolásában mindkettőt 
a maga „kiterjedésében” , sajátos törvényei uralma alatt hagyja, a közös világot az 
értelmezésükben keresi. Sikertelenségét mondanivalójának következetlensége okozza; 
rés a gondolati és a „műfaji” elképzelés között nyílik. Szándéka szerint a két párhuza
mos, értelmileg egymást erősítő, sőt szimbolizáló történetnek azt a kényszerű élet
parancsot kellene kifejeznie, hogy „mindig a következő lépésre kell vigyázni” . Ez 
derül ki a svéd király történetéből, és ugyanez a kiábrándult következtetése a diák, 
Somogyi eddigi élete, szerelmei történetének is. A novellában azonban — az írás 
sodró lendülete ellenére — végül nem sikerül a valóság feletti és a valóságos művészi 
egyeztetése, közös értelmük felmutatása: Somogyi története ugyanis önmagában 
kifejezi azt, ami a svéd királyéval együtt próbál az általános érvényűség magasába 
és emelkedni. Másrészt Somogyi szerelmének (és sejthető élethátterének) rezignációvá 
enyhült kudarca még nem általánosítható azzá a tapasztalattá, amit Bereményi 
próbál novellájában kifejezni. Találkozhatunk a legtisztább parabolaformával is; 
az egyik legtehetségesebb író, Mózsi Ferenc novellájában (Wyman), aki (egy új 
Robinson történetével jelenünk, életünk nagy „közhelyét”, a sokszor majdnem 
kikerülhetetlen és ezért tragikus konformizálódást, az elődök külső-belső életvitelé
nek kényszerű továbbélését, a kamaszkor lázadásának látványosságát és elcsitulá- 
sát, tragikus átmenetiségét írja meg. „Ragyogó stílusparódia” — mondhatnánk; 
kitűnő íráskészség. De a stílusparódia kettős jelentésű; ezért ragyog, mert írása ket
tősségét, Janus-arcát képes egyetlen rétegbe, a stílus növényzetébe belerejteni; 
s a végig lebilincselően szórakoztató, kedvesen ironikus írás elolvasása után döbben 
rá az ember, hogy amit Mózsi elmondott, az a „helyzetjelentésnél” sokkal több; 
mert pontosan megragadta azt a kényszerű lehetőséget, ami a legtöbb fiatal emberre 
vár. Szarkasztikus mondatai nemcsak a leleplezésé, de a tiltakozásé, vagy inkább 
a figyelmeztetésé is. Éppen az ő írásával kapcsolatban tűnik ki az is; milyen meg
tévesztő lehet az írói életkor. Ez a jó írás egy 30 — 35 évestől: talán „helyzetjelentés” 
lenne; itt ezen túlmutat; a tiltakozás, a nem belenyugvás hitvallása.
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H O N T  FERENC

D ialógus a  színházról*
Professzor : 
Fiú:
Lány: 
Professzor :

Lány: 
Professzor :

Lány:

Professzor :

Itt van két könyv. Az egyik szanszkrit, a másik arab. Tessék, olvassák el.
Nem ismerem a betűket.
Én sem.
S vajon ismerjük-e eléggé a színpadi jelzések ABC-jét? A színpadi akció betűit és 
hangjegyeit? Nemcsak az énekét és a beszéddallamét, de a mozdulatét is? Az élet
ben az emberek viselkedését szemünkkel és fülünkkel felfogva általában megértjük. 
Gyakorlati tevékenységünk közben társadalmi tapasztalataink már fiatal korunkban 
kialakítottak bennünk egy szinte önkéntelenül működő dekódoló, azaz megfejtő 
képességet. És mégis, milyen sokszor tévedünk embertársaink viselkedésének meg
ítélésében. Mennyire kevesebb lenne a bajt okozó félreértés az emberek között, ha 
jobban ismernék egymás viselkedés-nyelvét, az interperszonális cselekvések ABC-jét. 
Hasonló a helyzet a színjáték életből fakadó, többrétegűvé fejlődött művészi jelzései
vel. Milyen gyakran félreértjük ezeket is! Elítéljük a színészeket, a rendezőt — pedig 
a darab rossz, vagy megfordítva! Az egyik kritika égig magasztalja, a másik lepocs
kondiázza ugyanazt a produkciót, 
ízlések és pofonok . . .
Nekem az a véleményem, hogy a feltűnő eltéréseket nemcsak az ízlések és felfo
gások különbsége okozza. Az a gyanúm, hogy nézők és kritikusok ugyanabban a 
produkcióban nem ugyanazt bírálják. A közönség általában helyesen érzi, de nem 
mindig érti pontosan a színpad nyelvét. Az egyik esetben az író, a rendező, a szí
nész a hibás, másszor a közönség, gyakran mindkét fél. Az egyik А-t jelez, és a 
másik B-nek érti. Jelzések, nyelvek, kódrendszerek átalakulnak, elévülnek, meg
változnak a társadalom mozgásával együtt. Hol lassabban, hol gyorsabban. A tör
ténelem óramutatója egyre sebesebben jár. Néhány év alatt történelmi évtizedeket 
éltünk és élünk át. A rohamosan változó történelemmel együtt változik és részben 
már meg is változott a mindennapi érintkezés és a művészi kommunikáció ABC- 
jének számos betűje. Ma már, a társadalmi és a tudományos forradalmak korszaká
ban nem tarthatunk lépést a fejlődéssel, sem a csak ösztönös alkotásra, sem a csak 
érzelmi ítélkezésre támaszkodva. Ügy vélem, elérkezett az idő, hogy — megfogadva 
Vörösmarty szavait — „Kezdjünk újra tűrni és tanulni !”

„Előttünk egy nemzetnek sorsa áll 
ha azt kivittük a mély süllyedésből 
s a szellemharcok tiszta sugaránál 
olyan magasra tettük mint lehet, 
mondhatjuk térvén őseink porához, 
köszönjük, élet, áldomásidat, 
ez jó mulatság, férfi munka volt!”

Ezt szépen mondta. Hitelesen. Figyeltem, ahogy szavalt. Megváltozott a tartása, 
átalakult az arckifejezése, a hangja mélyebb lett. Mintha nem is maga, hanem a 
költő szólalt volna meg, elmélyülten, tépelődve. Pedig ahogy elnézem, külsőleg 
egyáltalában nem hasonlít Vörösmartyhoz. Mi történt itt? Egy csinos, fiatal lány

* R észlet A  cse le k v é s  m ű v é s z e te  c ím ű m unkámból.

24



mondta egy szakállas férfiköltő verssorait, és a lány szájából a férfi költő hangját 
hallottam. Pontosabban nemcsak a költőét, hanem a vers föszereplőjéét, azaz a 
főszereplővé teljesedett költő hangját.

Lám, a versben is rejtőzik színjátszás. Csakhogy ez belső színjátszás, lírai színjátszás. 
A „Gondolatok a könyvtárban” soraiból is feltárhatjuk a képzelt helyszínt a gon
dolati eseménysorozatot: a történetet az átfogó mimetikus cselekvést, az alakváltást, 
a szereppé alakulást. Ki ennek a versnek a főszereplője? A gondolkodó költő: a 
tudós.

„Hová lépsz most, gondold meg, óh tudós.”
A tudós alakjában megszólaló Vörösmarty a könyvtár képzelt színhelyén cselek

szik. Mit cselekszik ennek a versnek egyetlen főszereplője, a költő tudós ? Töpreng, 
tépelődik, húsába vágó nagy emberi problémákat akar megoldani. Persze ez nem 
fizikai, testi, hanem szellemi cselekvés. (Bár az átfogó szellemi cselekvést megjelölő 
szavak mélyén — már most felhívom rá a figyelmüket — tetten érhetjük a szóbeli 
kifejezések végső eredetéről árulkodó, bennük lappangó fizikai cselekvést : tépelődni 
— tépni, problémát, köteléket, csomót megoldani). És mit cselekszik a költő a 
verssel ? Mit cselekszik a vers? — Felszólít, felhív. De nem töprengésre, nem kínzó 
tépelődésre, hanem arra, hogy mit cselekedjenek, hogyan éljenek önmaguk, a nemzet, 
az emberiség érdekében emberhez méltó életet.

Fiú: „Mi dolgunk a világon?
Lány : Küzdeni

erőnk szerint a legnemesbekért!”
Professzor: A vers közönségre, ezúttal olvasó vagy hallgató közönségre ható, felszólító cselekvése 

itt sem azonos a főszereplő-költő-tudós átfogó szellemi cselekvésével, a tépelődéssel. 
Hasonlóan a munka utáni ősi színjátékokhoz, amelyekben már a cselekmény és a 
cselekményen át a közönségre irányuló színpadi hatás szintén eltér egymástól. A 
lirai cselekmény átfordul aktivizáló vershatássá, a színjáték cselekménye színpadi 
hatássá.

Fiú: Ebből következik, hogy verset és színjátékot azonos módon elemezzünk?
Professzor: Vigyázzunk! Nehogy beleessünk a vulgarizálásba. Minden művészetnek vannak 

közös és vannak sajátos törvényszerűségei, minthogy közös az eredetük, de külön 
utakon fejlődtek. Nehogy a közös törvényszerűségek feltárására koncentrálódó igye
kezetünk azt eredményezze, hogy az egyik művészet sajátosságait változatlanul 
ráhúzzuk a másikra. A költeményben is rejtőzik színjátszás, de azért a vers — vers.

• a színjáték pedig színjáték.
Akkor kérem, maradjunk a színjátéknál.
Igaza van. A versmondásra úgyis még visszatérünk később. Vizsgáljuk meg tehát 
közelebbről: mit és hogyan cselekszik a színjáték? Például Molière Tartuffe-je, 
Tartuffe, a színpadi mű és Tartuffe, a főszereplő.
Hát a színjáték nem ugyanazt „cselekszi” , mint a főszereplő?
Nem. Tartuffe, a mű leleplez (figyelik, ebben a szóban is benne lappang a lepel le
rántásának fizikai cselekvése) és ezzel felhívja a nézőket, hogy ne higgyenek az ál- 
szenteskedőknek, a képmutatóknak. Tartuffe, a címszereplő éppen ellenkezőleg, 
nem leleplez, hanem elleplez, képmutatóskodik, álszenteskedik. Persze, vannak a 
darabban szereplők, akik Tartuffe leleplezésére törekednek. Pl. Dorina, Elvira, Da- 
mis. Csakhogy a színjáték közönségre ható cselekvését, a színpadi hatást nem az 
egyik vagy másik szereplő cselekvése határozza meg önmagában, hanem a teljes 
cselekmény, amely az átfogó cselekvés és az átfogó ellencselekvés egysége.

Fiú: A cselekmény szövegét pedig az író írta!
Professzor: Nem tagadom. De színpadra, a megvalósítandó színpadi előadás számára, belső 

színjátszással. A jó drámaíró fogalmazás közben színjátszó is, virtuálisan rendező, 
sőt, díszlet- és jelmeztervező is. Elképzelt színpadán lejátszódik az egész előadás, 
látja a cselekvő alakokat, hallja hangjukat, bensejében velük játszik. Az esetenként 
megvalósult egyik vagy másik előadás azonban csak lényegében azonos (ha jó) az 
író elképzelésével, de nem formájában. A szöveg értelmezése is módosulhat produk
ciónként, a feltárt valóság— lényeg keretein belül különböző mélységekben és külön-

Fiú:
Professzor :

Lány: 
Professzor :
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Fiú:

Professzor:

Lány:
Professzor:

re
В

Lány:
Fiú:
Professzor:

Fiú:
Professzor:

Fiú:
Professzor:

Lány:
Professzor:

féle formákban. Mindegyik színjátékegészben különbözőképpen transzponálódik 
a szövegből és a művészek élményeiből feltárható valóság—lényeg keretei közt a szín
padi cselekmény.
És milyen módon fordul át az egymásra ható átfogó cselekvés, a cselekmény színpadi 
hatássá, közönségre ható cselekvéssé?
Minden egymásra ható cselekvés a többi szereplőre irányul, a színpadi hatás a 
közönségre.
De hogyan?
Elmira például meg akarja győzni férjét, Orgont, hogy Tartuffe gazember. De 
miért beszél versben? Érveinek Orgonra tett hatása ettől nem lesz nagyobb. De a 
közönségre tett hatás igen. A színpadi alakok egymás közötti kommunikációjában 
a beszéd ritmusa, tempója dinamikája, színe és dallama a közönségnek szóló mé
lyebb metakommunikációs jelentésre utal. És nemcsak a verses beszédé, a prózáé is. 
Meg a mozgásé. Az egymásra ható színpadi cselekvések ritmusból, dallamból, 
dinamikából, mozdulatokból, színekből, fényekből, audiovizuálisán jelentkező, 
mélyebb jelentésű művészi alakzatai a hatást a közönségre irányítják. Hamlet a 
helsingőri bástyafokon szereplőtársaihoz intézi szavait, amikor köpenyét össze
húzva azt mondja: „A  lég erősen mar, bizony hideg van!” De ettől a közönség fázik. 
A közönség? Fűtött színházban?
Ha jó színész mondja, akkor még dideregnek is a nézők.
Mert a jó színész tudja, érzi és érzékelteti, hogy társaira ható játékának ez a mozza
nata szerves része egy mélyebb jelentésű, nagyobb cselekvésfolyamatnak: a ki
zökkent világot helyretolni akaró Hamlett drámai történetének. A színpadi hatás 
az a művészi üzenet, amely az egymásra ható cselekvések audiovizuális alakzatainak 
közvetítésével ju t el a jelenlevő közönséghez. A színjáték a közvetett közvetlenség 
művészete.
Az audiovizuális alakzatok tehát a színjáték ABC-jének a betűi?
Inkább azt mondanám, hogy az audiovizuális alakzatok a színjátékban hasonló 
funkciót töltenek be, mint a versben a költői képek, metaforák, metonímiák stb. 
De nemcsak mélyebb rokonság, hanem jelentős különbség is van a színpadi és a 
költői alakzatok között. A vers anyaga a nyelv, a színjátéké a cselekvés. Az előbbi
ben szavakból szőtt költeménnyé válik a cselekvés, az utóbbiban látható és hallható 
cselekvésfolyamattá.
A cselekvés cselekvéssé válik?
Igen. A színjáték az a sajátos művészet, amely emberek cselekvéseit emberek cselek
véseivel tükrözi, a nézőket újabb cselekvésre indító közvetetten közvetlen hatással. 
ABC-jének betűi pedig a színpadi cselekvés elemei.
És mik ezek az elemek ?
A színpadi cselekvés többszörösen rétegzett. Az érzékletes, a pszichikai és a társa
dalmi három rétegéről már beszéltem. De például a színjátszó tevékenysége ezen 
kívül még másik három réteget is tartalmaz, amelyek a színjáték törvényszerűségei
nek megfelelően egységben jelentkeznek a színpadon. Ez a másik három réteg: 
a színjátszó tükröző, tükrözött és alkotó cselekvése. Othello megfojtja Desdemonát. 
A tükrözött cselekvés: a valóságos megfojtás életténye. De Othello, azaz az Othellot 
alakító színész nem fojtja meg valóban a Desdemonát alakító színésznőt, hanem el
játssza a megfojtást, mimetikus művészi cselekvéssel tükrözi a valódi megfojtás cse
lekvését. A valódi megfojtás a színpadi cselekvés témája. De a kétféle megfojtásnak, 
a tükrözőnek és a tükrözöttnek a színpadon egységben keli jelentkeznie. A valóságos 
és a színpadi cselekvést a színjátszónak alkotó munkával, alkotó cselekvéssel kell 
egyesítenie, hosszú és fáradságos próbák folyamán. Ennek eredményeképpen az 
előadáson Othello megfojtja Desdemonát, de a színész mégsem öli meg a színésznőt. 
Desdemona meghal, de a színésznő a következő előadáson is fellép. Ugyanez tör
ténik Hamletiéi, Rómeóval, Ophéliával, Júliával és az őket alakító színészekkel is. 
Meghalnak és mégis élnek. Erre céloz Leburna, pannóniai római színész Eszéken 
talált sírkövének felirata is, amely szerint „jónéhányszor meghaltam már, de így még 
soha!” A többszörösen rétegzett színpadi cselekvést kell variálható állandó elemeire
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bontanunk, hogy megismerjük, megtanulhassuk és beidegzetten használhassuk a 
színjáték ABC-jének betűit.

Lány: Kérem szépen, tessék már néhány betűt felsorolni.
Professzor: Vegyük sorra a legjelentősebbeket. Már Marx megírta a Tökében a legfontosabb 

emberi cselekvésfajtáról, hogy „a munkafolyamat egyszerű mozzanatai a célszerű 
tevékenység vagy maga a munka, a munka tárgya és eszköze”. A munkából művé
szetté fejlődött színjáték cselekvésfolyamatának legegyszerűbb mozzanatai, alap
elemei, ha úgy tetszik, betűi a következők:

Először: Az egyszerű pszichofizikai cselekvés, amelyet ennek a kérdésnek meg
válaszolásával határozunk meg: mit cselekszik a színpadi alak?

Másodszor: A cselekvés tárgya. Azaz, kire irányul a cselekvés?
' A színpadi cselekvésnek fontossági sorrendben harmadik alapeleme a cselekvés 

közvetlen és távolabbi célja.
Negyedszer: A cselekvés előzménye, előidézője. Milyen külső vagy belső indíték 

váltja ki a cselekvést?
Ötödször: A cselekvés körülményei. Hol, mikor, milyen helyzetben történik a 

cselekvés ?
Hatodszor: A cselekvés alanya. Ki az, aki cselekszik?
Felsorolásom nem teljes. Csak a meghatározó legfőbb alapelemeket említettem. 

Most még csak egyet, amit szándékosan hagytam utoljára: a cselekvés eszközét. 
Ez ugyanis változik aszerint, hogy a színjáték melyik alkotójának tevékenységét 
vizsgáljuk: a színészét, a rendezőét, az íróét, a muzsikusét vagy az egész Együttesét. 
Korlátozzuk egyelőre elemzésünket az egymásra ható cselekvésekre, az alak-színész 
tevékenységére. A színész ugyanis egy személyben színpadi cselekvéseinek alkotója, 
terméke és eszköze. Ő alkotja a színpadi alak céljához vezető cselekvéseket. Ő 
alkotó tevékenységének terméke: a saját személyiségében megelevenített színpadi 
alak. És végül, ő maga cselekvéseinek eszköze: saját személye, képességei, feje, keze, 
lába, hangszálai, amelyekkel végrehajtja az egymásra ható cselekvéseket. Melléfog 
az a színész vagy kritikus, aki összetéveszti az eszközt a termékkel, az alkotót az 
alkotással, az önmutogató színészt az alakkal. Noha a színpadi cselekvés rétegei a 
színész játékában egységbe forrva jelentkeznek, a színésznek alkotás közben, a 
kritikusnak pedig ítélkezés közben a rétegek egymáshoz való viszonyára kell 
figyelnie és nem az egyiket helyettesíteni a másikkal.

Lány: Kérem, tessék az első alapelemről beszélni. Mit jelent ez a kifejezés: egyszerű
pszichofizikai cselekvés ?

Professzor: A színpadi cselekvésnek két oldala van: a belső, lelki és a külső, testi. Aszerint, hogy 
melyik oldal a nyomatékosabb, megkülönböztetünk belső szellemi, pszichikai cse
lekvést és külső testi, fizikai cselekvést. Belső cselekvésnek nevezzük, ha az ember 
érdeklődik, figyel, töpreng, meggyőz vagy elküld valakit. A külső cselekvés megvaló
sulhat mozgásban, beszédben, hangban, énekben, pl. az ember leül, feláll, bejön, 
kimegy, verekszik, ír, varr, suttog, kiabál stb. A külső cselekvés rendszerint eszköze, 
látható vagy hallható megnyilvánulása a belső cselekvésnek, de ugyanez a belső 
cselekvés különböző külső cselekvésekben nyilvánulhat meg. Elküldhetek például 
valakit a tekintetemmel, karmozdulattal, vagy rákiálthatok, hogy menjen el. Tör
ténhet a belső és külső cselekvés egymással párhuzamosan is. Pl. töprengek, miközben 
ülök, felállók, járkálok . . .  És megfordítva: járkálok, miközben figyelek, töprengek, 
tanulok. A kétféle cselekvés ellentétbe is kerülhet egymással, groteszk, komikus 
vagy tragikus módon. Elmira a leleplezési jelenetben szavaival, viselkedésével, külső 
cselekvésével csábítja, vonzza Tartuffe-öt, belül ugyanakkor irtózva szabadulni 
akar tőle. A pszichofizikai cselekvés a kétféle cselekvés egysége. A belső a tartalom, 
amely a külső cselekvés formájában válik érzékelhetővé.

Fiú: És mit nevezünk egyszerű cselekvésnek?
Professzor: Említettem, hogy minden színpadi alaknak van az egész cselekményen végigvonuló, 

átfogó cselekvése vagy ellencselekvése. Hamlet küzd apja megbosszulásáért, az 
erkölcsi világrend helyreállításáért. A képmutató Tartuffe pedig becsapja, kihasználja 
a hiszékenyeket. De sem a küzdést, sem a kihasználást nem lehet egyetlen cselekvéssel
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végrehajtani, csak kisebb és nagyobb cselekvések sorozatával. A színpadi alak 
átfogó cselekvésének egymásba kapcsolódó önálló mozzanatait nevezzük egyszerű 
pszichofizikai cselekvéseknek, amelyeknek jellegét a testi megnyilvánulásban érzé
kelhető tartalom, a színpadi játék belső alapcselekvéseinek sorozata határozza meg.

Vegyünk példának egyszerű fizikai cselekvéseket. Valaki kinéz az előszoba ajtaján. 
Milyen belső cselekvést hajt végre? Figyeli, hogy jön-e látogató. Vagy levelet ír. Mi 
a külső cselekvés belső tartalma? Meghívja barátját vacsorára vagy értesíti a közelgő 
veszedelemről. A belső alapcselekvések az egész színjátékon végigvonuló, átfogó 
cselekvés egymásba kapcsolódó láncszemei.

Lány: Hány alapcselekvés van? Húsz, harminc, kétszáz vagy ezer?
Professzor : Jean-Louis Barrault, a kiváló francia színész-rendező azt állítja, hogy összesen három 

alapcselekvés van: eltolni, tartani, magához húzni. Szerinte minden Színpadi játék 
ennek a háromnak kombinációjából épül. Egyszer megkérdeztem tőle, biztos-e 
benne, hogy nincs több. Azt felelte: lehet, hogy van több, de eddigi pályáján csak 
ezzel a hárommal találkozott. Pjotr Jersov szovjet színészpedagógus a szóbeli 
cselekvésről írt és „A színészi alkotás” címen 1963-ban magyarul is megjelent művé
ben a következő 11 alapcselekvést sorolja fel:

1. Megszólítani
2. Buzdítani
3. Korholni
4. Figyelmeztetni
5. Meglepni
6. Tudakozódni
7. Állítani
8. Magyarázni
9. Megszabadulni

10. Kérni
11. Parancsolni.

Megkérdeztem tőle levélben, hogy szerinte miért pontosan tizenegy az alapcselek
vések száma. Válasza hasonlított a Barrault-éhoz: eddig még nem találkozott többel. 
De ha keveslem a tizenegyet, felhívja a figyelmemet, hogy a felsorolt alapcselekvé
seket egymással kombinálni lehet: pl. buzdítva megszólítani, korholva figyelmez
tetni, kérve magyarázni stb. Ilyen módon mintegy 45 bonyolult cselekvés jöhet 
létre.

Fiú: És tanár úr véleménye szerint hány alapcselekvés van?
Professzor: Őszintén megvallom, nem számoltam meg. És azt hiszem, nem is döntő fontosságú, 

hogy mennyi az alapcselekvések száma. A gyakorlatot közvetlenül vagy közvetve 
szolgáló elmélet szempontjából az a legfontosabb, hogy felismerjük a létező egyszerű 
és bonyolult cselekvéseket a színpadi alakok szövegében és játékfeladataiban. Csak 
ilyen módon kerülhetjük el azt a hibát, hogy összetévesztjük a fizikai mozgást a 
cselekvéssel. Valaki megbotlik és elesik. Ez nem cselekvés. De ha esés közben ki
nyújtja karját, mert meg akarja akadályozni, hogy megüsse magát — ez cselekvés. 
A cselekvés mindig törekvésből fakad.

Említettem, hogy ugyanaz a mozgás, de ugyanaz a fizikai cselekvés is különböző, 
néha a testi megnyilvánulással ellentétes jelentésű belső cselekvést tartalmazhat. 
Arcul legyinthetek valakit figyelmeztetve, kötődve, korholva, büntetve, de kedves
kedve, udvariaskodva, szeretetből, udvarolva is. A látható és ha'lható cselekvés 
belső tartalma mindig egy törekvésből fakadó, meghatározható pszichikai cselekvés. 
A pszichikai cselekvések szintén elempárokba rendezhetők: keresni-rejtőzni,
kérni-adni, támadni-menekülni, dicsérni-korholni stb. Az érzékelhető testi meg
nyilvánulásokban feltárható belső, pszichikai cselekvések végső fokon vissza
vezethetők elemi fizikai cselekvésekre, amelyekből keletkeztek. Minden színpadon 
elhangzott mondat, néha egyetlen kiejtett szó is, minden mozgássorozat, néha 
egyetlen mozdulat is, általában minden jelentéses művészi alakzat végső fokon elemi 
fizikai cselekvésben gyökeredzik. Olyan elemi fizikai cselekvésben, amely jellegét 
illetően meghatározza a látható és hallható testi megnyilvánulást, de nem azonos vele.
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Lány : Ez nekem nagyon bonyolult.
Professzor: Valóban bonyolult, és mégis egyszerű. Kérjünk vizsgálódásunkhoz támogatást a 

nyelvtudománytól. A cselekvést a nyelv igével jelöli. Minden cselekvést igével 
jelölünk, de nem minden ige jelöl cselekvést. Pl. búsúlni, zuhanni. Ezek az igék 
nem cselekvést jelölnek, hanem az egyik lelkiállapotot, a másik történést. Most 
figyeljünk meg közelebbről néhány lelki, szellemi cselekvést jelölő igét. Említettem 
már a leleplez-tépelődik-megold igéket. És szinte vég nélkül sorolhatnám az ezekhez 
hasonló szellemi cselekvést kifejező szavakat, amelyek egytől- egyig fizikai tevékeny
ségben gyökeredznek, mint pl. állít, lekötelez, ösztökél stb. stb. Nemcsak igéket, 
főneveket is. Mészöly Gedeon szellemesen bizonyító tanulmányainak megjelenéséig 
ki gondolta volna, hogy az eskü szó azt jelentette: leborulni, leesni a bálvány, a 
szent kő előtt, vagy a kikelet a télen letelepült, nyáron nomadizáló őseink tavaszi 
legeltetésre való kikelésének emlékét őrzi. A szavakba, mozdulatokba, művészi 
alakzatokba belesűrűsödnek a történelem folyamán kialakult újabb és újabb társa
dalmi tevékenységek is. A kovács vagy edz szavunk keletkezése elválaszthatatlan a 
vas használatának elterjedésétől. Az elárul, felbérel szavak az árugazdálkodás tár
sadalmi viszonyaira utalnak. A fenyegető ökölrázásban az ökölcsapás elleni véde
kezés fizikai cselekvése lappang, de az összeszorított ököl felmutatása már a munkás- 
mozgalom hősi harcainak emlékét őrzi. A látható és hallható testi megnyilvánulá
sokat, általában a művészi alakzatokat végső fokon elemi fizikai cselekvésekre kell 
visszavezetnünk, de újjáalkotásukkor és megítélésükkor nem szabad szem elől té
vesztenünk az ezekre rárakódott történelmi-társadalmi rétegeket. Mindezekkel 
részletesebben foglalkozunk később, amikor majd a mai színjátszó művészi tevé
kenységének eljárásait elemezzük.

Fiú: Ha jól értettem, a színpadi alakok egymásra ható cselekvéseiben fel kell ismernünk
a bennük lappangó pszichikai alapcselekvéseket, és ezeket vissza kell vezetnünk 
elemi fizikai cselekvésekre és történelmi-társadalmi alakulásukra.

Professzor: Jól értette.
Fiú: És a színpadi hatást, a közönségre ható cselekvést ugyanilyen módon kell ele

meznünk?
Professzor: Hasonlóan. De mégis egy lényeges különbséggel. Az egymásra ható cselekvések 

folyamatát, a színpadi cselekményt a színjátszók egymásba kapcsolódó egyéni 
cselekvéseikkel hozzák létre. A közönségre ható cselekvés, a színpadi hatás az össze
működő Együttes közös alkotása. Az alak-színész a színpadon egyéni célra tör. 
Az Együttes mindegyik tagja összeműködő társas alkotó tevékenységével közös 
célra: a színpadi hatásra. Az együttműködés módja, a társas alkotó tevékenység 
elemeinek összefüggésrendszere, koronként, színjátéktípusonként, sőt színjáték 
egészenként, produkciónként különbözik egymástól. Ezeket az összefüggésrend
szereket, színjátékstruktúrákat, színjátékszerkezeteket a következő fő szempontok
ból kell elemeznünk, a következő kérdésekre kell válaszolnunk:

Hogyan viszonylik az egyén a közösséghez, a színjátszó egyéni művészi cselekvése 
az Együttes közös alkotásához?

Hogyan viszonylik egy adott színjáték tevékenységi struktúrája ugyanennek a 
színjátéknak funkciójához és színpadi alakzatainak összefüggés-rendszeréhez?

Hogyan függ össze a színjátékstruktúra a történelmi-társadalmi viszonyrendszer
rel?

Lány: Nagyon fárasztóak ezek az elvont elemzések.
Professzor: Igaza van. Fárasztóak. De vallom, hogy nem haszontalanok. Hiszen a művészi 

gyakorlatból fakadnak, és talán segítik az alkotó gyakorlatot. Negyvenöt éve vizs
gálom, faggatom a színjáték titkait. Eddig még nem fáradtam bele. A színjátékban 
a legteljesebben ismétlődnek a valóság törvényei. Midőn a színjáték titkainak vala
melyik részletét sikerül megfejtenem, úgy érzem, egy lépéssel közelebb jutok az egész 
valóság, a társadalmi fejlődés alaptörvényeinek mélyebb megértéséhez. A megismert 
törvényszerűségeket talán mások is hasznosíthatják. Magánéletükben és társadalmi 
tevékenységükben. Maguk is. És ha ez így van, akkor a fáradozás nem volt hiába
való. Higgyék el nekem. Most pedig menjenek, pihenjenek.
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RADNÓTI  S ÁN D O R

K özvetlen dem okrácia  BViagyarországon
— Könyv az 1945-ös földreformról —

A fenti meglepő mondat Donáth Ferenc köny
vének, a Demokratikus földreform Magyar- 
országon 1945—1947-nek első fejezetcíme. A 
nagy tanulmány a földosztásról, a magyar 
történelem legnagyobb fordulatáról szól. For
dulatról kettős értelemben. Az első : megszűnt 
a nagybirtok, a nincstelenekből kisparasztok 
lettek, az országból kisparaszti ország, A má
sodik: rövid időre gyökeresen új társadalmi 
cselekvésformák alakultak ki, amelyeket aztán 
megszüntettek, és megszűntek. Donáth köny
vének összefoglaló érdeme mellett igazi új
donsága e spontán tömegmozgalom bemuta
tása.

1848 nem radikális agrárreformját és 1919 
önmegsemmisítően radikális szövetkezeti prog- 
rammját egyként felülről hajtották végre. Szabó 
Ervintől tudjuk, hogy illúzió egységes paraszti 
lelkesedésről beszélni 1848-ban. 1919-ben a 
forradalom azért vesztette el lehetséges paraszti 
bázisát, mert nem osztottak földet — az ellen- 
forradalomban könnyűszerrel visszaállíthatták, 
mert jóformán egy tagban maradt, a nagy
birtokot. 1945-ben nem belső forradalmi erők 
harcolták ki a felszabadulást. A reform kívül
ről jött, de a földosztást a szegényparasztokra 
bízták. Ez helyes politika volt — de radikális 
reformot feltételezve az egyedüli lehetséges is. 
A régi birtokos osztállyal összefonódott ad
minisztrációra ezt nem lehetett rábízni. Azzal, 
hogy a reformot a tömegek hajtották végre, a 
polgári jogrend és a hivatali eljárásmód föl
borult. Maga a reformrendelet egyszerű és 
általános kereteket adott, amin belül a föld
osztó bizottságok szabadon dönthettek. E népi 

* szervek az ország szegényebb és radikálisabb 
vidékein forradalmi módon korrigálták a re
formot: kiosztották a 100 hold alatti gazdag
paraszti és úri birtokokat is. Olyan kész hely
zetet teremtettek, amelyet a kormányszervek 
nem mertek már megváltoztatni. Egy adott 
feladat végrehajtására kettős hatalom alakult

ki az országban, s a földosztás e kettő nagy har
cai és kompromisszumai közepette ment végbe.

1945 nyaráig a kettős hatalom (1944 de
cemberéig nem is kettős, mert az Ideiglenes 
Kormány megalakulásáig a felszabadított te
rületeknek nem volt magyar, központi köz- 
igazgatása) nemcsak a földosztás nagy felada
tára összpontosult, hanem az újrakezdésre, 
minden területen. Donáth meggyőzően bizo
nyítja, hogy a nemzeti bizottságok többet 
jelentettek, mint a közigazgatási űr betöltését 
— (Révai Józsefnek ez volt a véleménye) —, 
új gyakorlatot, „a munkások és parasztok 
helyi, demokratikus diktatúráját” . A nemzeti 
bizottságok konfliktusa a központi hatalom
mal még élesebb volt, mint a földosztó bizott
ságoké. Révai József álláspontjának ez lehe
tett az indoka, hiszen ő a földigénylő bizott
ságokról elismerte, hogy tömegmozgalom rep
rezentatív szervei. A nemzeti bizottságok való
ban a népi önkormányzat intézményei voltak. 
Megszervezték a termelést, a közellátást, a 
tanítást, az egészségvédelmet, a közigazgatást, 
a közrendet. A régi adminisztrációt, ahol meg
maradt, maga alá rendelték, és új karhatalmat 
szerveztek. Biztosítékokat építettek ki az igazga
tás és a karhatalom elkülönülése, különérdekű, 
elidegenedett hatalommá alakulása ellen : fenn
tartották maguknak az állandó ellenőrzés és a 
leváltás jogát. A megmaradt közigazgatásból a 
reakciósokat — nemcsak az exponáltakat! 
azonnal leváltották. (Donáth közli a Borsod 
megyei alispán 1944. decemberi leiratát: „...fel
hívom a Főszolgabíró urat, hogy a . . . köz- 
igazgatás újra folyamatbatételéről . . . haladék
talanul gondoskodjék: a székhelyükről eltávo
zott községi jegyzőket, úgy a segéd-és kezelő 
személyzeteket, amennyiben valamelyik nyilas 
vagy más fasiszta pártnak ismert tagjai nem 
voltak, tisztségük elfoglalására és folytatására 
utasítsa” . 52. old.) Az államhatalom és az 
állami közigazgatás újjászervezése után az
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igen éles konfliktusok abból adódnak, hogy 
a felülről lefele épülő piramisba a nemzeti 
bizottságok nem hajlandók beépülni. Állandó 
vád e bizottságokkal szemben a hatásköri túl
lépés, s bár a koalíción belüli harcokban a 
baloldal védi a nemzeti bizottságokat a jobb
oldal éles támadásaitól, abban nincs vélemény- 
különbség a koalíció pártjai között, hogy a 
bizottságok hatalomgyakorlása tarthatatlan. 
Hatósági jogkör nélküli társadalmi szerveze
tekké kell válniuk, „javaslattevő”, „tanácsadó” 
szerepkörben. így állhatott elő az a tipikus 
helyzet, amelyet Donáth ismertet, hogy a 
kommunisták vezette gyomai nemzeti bizott
ságot a vármegye kommunista főispánja a 
következőképpen oktatta ki: „Utasítom a 
nemzeti bizottságot, hogy hatáskörét ne lépje 
túl. Nincsen választói joga, nincsen a rendőr
ségre utasítási joga, csak politikai felügyelet a 
hatásköre és javaslatok előkészítése. Tisztvi
selőt elmozdítani csak a képviselőtestületnek 
lehet, de ekkor is azt jelentsék előre hozzám. 
Főispán.” (43. old.) A szerző szabatos leírásá
val olyan kérdést vet föl, amely 1945 után 
számos ország kommunista pártjában föl
merült és megválaszolatlan maradt. Hogyan 
lehet részt venni a hatalomban és ugyanakkor 
az e hatalmat bíráló tömegmozgalomban fel
ismerni törekvéseik spontán kiindulópontját? 
Hogyan lehetett volna olyan átmeneti formá
kat, közvetítéseket találni, amelyek a kettős 
hatalmat támogatják?

A fent leírt tömegmozgalom, a spontánul 
kialakult közvetlen demokratikus, népuralmi 
formák természetesen igen korlátozottak vol
tak. Nem jelentkezett az egész országban, föld
rajzát forradalmi hagyományok, ínség, a szov
jet csapatok érkezése és más egyéb körülmé
nyek határozták meg. A Dunántúl alig moz
dult. De helyileg korlátozott volt más értelem
ben is : a község ügyeire irányult s nem országos 
ügyekre. (Nem azt kellett kiharcolni, hogy 
osszák a földet, hanem azt kellett kiókumlálni, 
hogy minél többet feloszthassanak. S ebben a 
jogi csalafintaságtól, kérelemzuhatagtól a meg- 
makacsolásig, a parasztforradalmi hangulato
kig terjedő vitában az úr és a gazdagparaszt 
elleni osztályharc csak az egyik front volt, de 
harcoltak körömszakadtáig egymás közt is a 
szegényparasztok, vitás földekért a szomszéd

faluval.) Kétségtelen, hogy a közvetlen demok
ráciát éppen ez a helyi korlátozottság is segí
tette, A falu kis közösségének, néhány száz 
embernek a nyilvánossága közvetlen, s felada
taik viszonylag egyszerűek voltak. Donáth 
könyve tisztán történelmi mű abból a szem
pontból, hogy az általa föltárt formák ma nem 
reprodukálhatók, sőt, a falura mint zárt gaz
dasági közösségre alapuló önkormányzat esz
méjéhez visszatérni retrográd utópia lenne. 
De nemcsak történelmi e könyv abból a 
szempontból, hogy megmutatja a nép fölesz- 
mélése és a közvetlen — embertől emberig ha
toló — demokrácia között az összefüggést, s 
előtörténetünk egyik fontos szakaszának hű 
és mély elemzésével bizonyítja, hogy a közvet
len demokratikus formákat minden komolyan 
vett társadalmi progressziónak meg kell találnia.

A népmozgalom, minden utóhullámával, az 
1946 eleji nagy „Földet vissza nem adunk!” 
tiltakozással együtt 1 — l 1/* év alatt lefutott. 
Donáth könyve megadja a lehetőséget arra, 
hogy konkretizáljuk azt az általános megálla
pítást, amely gyors ellobbanását hozzákap
csolja a magyar történelem többi nagy — 
hasonló sorsú — mozgalmához. S ez azért is 
fontos, mert csak így szüntethető meg az 
analógiák sugalmazta fatalizmus. A földosztást 
lezáró kompromisszummal, az új tulajdon- 
viszonyok megszilárdulásával az emberek ér
deklődése megszűnt a közügyek iránt. Ez azon
ban csak azért történhetett meg, mert már 
1945 nyarától aktivitásuk visszaszorult a föld
osztás hatalmas, de egyszeri feladatára. A 
társadalmi cselekvés folytatódott, de kipusz
tultak azok a lehetőségek, megsemmisültek 
azok az intézmények, amelyek folyamatosan 
biztosíthatták volna nagy tömegek állandó kez
deményező és ellenőrző tevékenységét a minden
napokban. A föld szétosztásával ezért hulltak 
vissza bámulatosan gyorsan a paraszti közöm
bösségbe. Megnyugodtak a kedélyek, konszoli
dálódtak a viszonyok, dolgoztak, nem politi
záltak.

Talán sejthető a fentiekből, micsoda adalék 
önismeretünkhöz Donáth Ferenc könyve. Azt 
a már-már elveszettnek hitt, alapos és szenve
délyes, a nép ügyéhez elkötelezett történelem- 
kutatást folytatja, amelyet Szabó Ervin kezdett 
el 1848—49-ről szóló könyvében.
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BERÉNY GÁBOR

K orszerű m e z ő g a z d a sá g  — faivak nélkül
Hegedűs András szociológiai tanulmánya an
nak az összetett társadalmi folyamatnak egyik 
aspektusát elemzi, amelyet — megközelítőleg 
— az agrárkérdés funkcióváltozásának nevez
hetnénk. Szabó Ervin zseniális Társadalmi és 
pártharcok 1848—49-ben című művében már 
az I. világháború idején kimutatta, hogy 1848 
felemássága elsősorban az agrárprobléma el
hanyagolásában, a parasztkérdés megoldat
lanságában rejlett. Ezért e problémát minden
kor azok a közgazdászok és politikusok, írók 
és teoretikusok látták helyesen, akik a paraszt
kérdést olyan sajátos, külön kezelendő prob
lémának tartották, amelynek megoldása nem 
egyszerűen bizonyos általános társadalmi tör
vényszerűségek mechanikus alkalmazását je- 
lanti. Akik viszont éppen ezt a specifikumot 
nem ismerték fel, azok vagy fatalisztikus tét
lenséggel néztek szembe a súlyos kérdéssel 
vagy pedig helytelen politikai döntésekre ju
tottak. Sajátos módon ebből a szempontból 
a Tanácsköztársaság agrárpolitikája konzek
vens továbbfolytatója volt a világháború előtti 
szociáldemokrácia fatalizmusának. Míg az 
utóbbi — nem ismerve fel a kérdés sajátos 
voltát — a földkérdést általános társadalmi 
folyamatok alá szubszumálhatónak tartotta, 
addig az előbbi voluntarista fordulattal (és 
ismét csak a kérdés teljes félreismerésével) nem
létezőnek nyilvánította azt — igy kísérelte meg 
a fejlődés egy szükségszerű lépésének átugrá- 
sát.

Az 1945-ös földosztás objektíve megszün
tette az agrárkérdésnek ezt a különállását. Ez 
objektív lehetőség azonban szemmel láthatólag 
csak a 60-as években kezdett realizálódni. A 
fáziskésésnek olyan jelentős dokumentumai 
vannak, mint a magyar film „népies” vonulata. 
Anélkül, hogy művészileg értékelnénk ezt az 
irányzatot, annyi bizonyos, hogy legjobb alko
tásainak magas színvonala és tartalmassága 
éppen e fáziskésésnek köszönhető. Ma már 
azonban világos — és Hegedűs András könyve 
is erről tanúskodik — , hogy a falusi viszonyo
kat elsősorban a társadalomba való integráció, 
az iparosodó társadalom problémáiból való 
részesedés, nem pedig a specifikus problémák 
továbbélése jellemzi. A 60-as évek Magyaror
szágán egységes társadalmi struktúra alakult 
ki, amelyben egyre inkább megegyezik a falusi

és városi társadalom szerkezete. A változás 
elsősorban a falvak társadalmát érintette. A 
tulajdonviszonyok különbségére épült falusi 
társadalom fokozatosan olyan szerkezetté ala
kult, ahol a rétegződés meghatározó tényezője 
a munkamegosztásban elfoglalt hely különb
sége. A korábbi egyenlőtlenségek helyébe azon
ban ezáltal olyan új egyenlőtlenségek léptek, 
amelyek továbbra is meghatározzák — ha a 
korábbinál kisebb mértékben is — a beleszüle
tett emberek anyagi és kulturális lehetőségeit.

Társadalmi és elsősorban a cselekvés szá
mára irányadó jelentősége miatt egy másik 
változást is ki kell emelnünk — annál is in
kább, mert itt is funkcióváltozásról beszélhe
tünk. A termelőszövetkezeti demokráciáról van 
szó. A korábbi, progresszív elképzelésekben a 
szövetkezetek demokratikus jellegéről vallott 
nézetek mindig összekapcsolódtak azzal az el
képzeléssel, hogy e demokrácia valamilyen mó
don az ősi, demokratikus faluközösségek leszár
mazottja. A modern termelőszövetkezetekben 
azonban a fejlődés elkerülhetetlen velejárója a 
szakigazgatás kialakulása. Ezzel szemben a 
régi hagyományokhoz való visszatérés jelszava 
semmiképpen sem járul hozzá a termelőszövet
kezeti demokrácia modern formáinak kifejlesz
téséhez. Sokkal inkább arra van szükség, hogy 
ezzel a szükségszerűen kialakuló, de egyben 
az elkülönülés tendenciáit is hordozó, hatalmát 
megőrizni szándékozó szakigazgatási appará
tussal szemben fejlesszük ki a hatékony társa
dalmi ellenőrzést biztosító intézményeket. Ro
mantikus apologetika lenne az ár ellen úszva 
a korábban funkcionáló, mostanra azonban 
már csak e funkcionálás látszatával rendelkező 
szervekhez ragaszkodni. Formáját tekintve (és 
csak így!) a helyzet bizonyos fokig analóg a 
múlt század végének Oroszországával. A ka
pitalista fejlődés beindulása, az iparosodás meg
kezdése után reakciós utópiává vált az „obs- 
csinához” , az ősi faluközösséghez való ragasz
kodás. Az iparosodás és urbanizáció következ
tében ma Magyarországon ugyanez a folya
mat a hagyományos termelőszövetkezetek fel
lazulásában és bomlásában nyilvánul meg. He
gedűs szavaival: a marxizmus számára nem 
lehet megoldás az a követelés, amely a hagyo
mányos paraszti életformát „új” paraszti élet
formával akarja felcserélni. A megoldás csak
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ennek az életformának a megszüntetése lehet: 
„ha más nem, de egymagában ez az utóbb 
említett tény is bizonyítja, hogy a tagsági vi
szony régi értelmezése, úgy ahogyan a szövet
kezetek modern árutermelő gazdasággá vál
nak, túlhaladottá lesz, amit szükségképpen fel 
kell váltania a szoeialista vállalkozás mint 
intézmény és a vele bérmunkaviszonyban álló 
dolgozó közötti normális kapcsolatnak. Ezzel 
a látszólagos visszalépéssel előállt állapotnak 
a szocialista meghaladása csak a társult munka 
jellegének mint valóságos viszonynak az ural
kodóvá válásával következhet be, ami viszont 
a fejlődés új szakaszának lehet csak az ered
ménye” . Bármilyen problémákkal, esetenként 
egyéni tragédiákkal jár is a hagyományos ter
melőszövetkezetek e metamorfózisa, egy bi
zonyos: alapvetően a társadalmi munkameg
osztás egy, Marx által elemzett fő jellemzője, 
falu és város elkülönülése ellen hat. A falu és 
város közötti szakadás felszámolása ugyanis 
nem elsősorban az életmódok különbségének 
csökkentése és megszüntetése. Ez maga is 
sokkal inkább már következménye a termelés 
társadalmi megszervezésében bekövetkezett 
közeledésnek, az egységes társadalmi struktúra 
kialakulásának. Az az elképzelés, amely sze
rint a fejlődés folyamán a mezőgazdasági ter
melőszövetkezetek végül is bele fognak olvadni 
az állami gazdaságokba, mint a szocialista 
tulajdonviszonyok magasabb rendű szervező
dési formájába, tulajdonképpen ebből a he
lyes felismerésből indult ki. A taktikához gyár
tott ideológia azonban (mint ilyen esetekben 
csaknem mindig) hamis volt. Abból a prekon
cepcióból vezette le ugyanis követelményét, 
hogy a mezőgazdaságban is hatékonyabbak a 
nagy gazdasági egységek a kis- vagy középnagy
ságú üzemeknél. Ebből a tisztán technikai
gazdasági tényből azonban rögtön arra a tár
sadalmi prioritásra következtettek, amely a 
szocializmus értékhierarchiája szempontjából 
is előnyben részesíti a helyenként kialakult 
mammutgazdaságokat. Hegedűs rámutat arra, 
hogy ez az érvelés két szempontból is támad
ható. Ezek közül az első gazdasági jellegű. A 
háztáji gazdaságok vizsgálata megmutatja, 
hogy az üzemméret korlátlan növelése nem 
feltétlenül jelenti egyben a hatékonyság szaka
datlan növekedését is. A háztáji gazdaságokkal 
kapcsolatban sokáig két álláspont uralkodott: 
az egyik ideológiai érvek alapján, az áruterme
lés csökevényének, tehát felesleges, minél előbb 
megszüntetendő maradványnak tekintette ezt 
a termelési formát. A másik nézet belenyugo
dott a háztáji gazdaságok létébe, de ezeket

kizárólag naturálgazdálkodási funkciókra kí
vánta szorítani. Ez az utóbbi forma valóban 
jellemző volt az 50-es évek technikailag el
maradott gazdaságaira. Ennek ellenhatásaként 
jött létre az önálló árutermelés a háztáji gaz
daságokban — ez a forma uralkodó jellegű 
volt a 60-as években. Kialakult azonban egy 
harmadik lehetőség is, az „alvállalkozóként a 
szövetkezethez kapcsolt egyszerű árutermelő 
gazdaság” . E forma gazdasági előnyeit már 
Dániel Arnold is felismerte a századforduló 
táján (természetesen itt csak az üzemnagyság 
optimumáról van szó, nem pedig az azóta 
nagyon megváltozott társadalmi környezetről). 
Érvelésének lényege az, hogy annál termelé
kenyebb, hatékonyabb a mezőgazdasági ter
melés, minél több gondolkodó, önálló dön
tésekre képes, s erre lehetőséggel is rendelkező 
embert foglalkoztat. A háztáji gazdaság „ter- 
tium datur”-ja gazdasági szempontból éppen 
ezt valósítja meg, ugyanakkor lehetővé teszi 
a társult termelésbe való bekapcsolódást is — 
tehát nem válik az elkülönülésnek, a magán
érdek mindenekfelettiségének védőbástyájává. 
Társadalmi szempontból talán még fontosab
ban a munka humanizációjával kapcsolatos 
megfontolások. Az ily módon a közös gazda
ságokba integrálódó háztáji termelésben azok
nak is lehetőségük van értelmes, önálló mun
kára, akik valamilyen ok miatt nem képesek 
vagy nem akarnak bekapcsolódni a szövet
kezeti termelésbe. Ez a forma így számos 
egyéni, gyakran végzetes következményekkel 
járó konfliktusnak is elejét venné.

Számos mozzanatot kiemelhetnénk még eb
ből a terjedelmileg nem hosszú könyvből. 
Mégis fontosabbnak tűnik vele kapcsolatban 
egy általánosabb kérdés felvetése: mi volta
képpen a szociológiai szerepe e „változó világ
ban” ? Semmiképpen sem az, hogy a társadalmi 
fejlődés megvalósult változatait manipulált sta
tisztikai tények segítségével az ésszerűség dics
fényével vonja be. Úgy vélem, nem is elsősor
ban az, hogy alapvető vagy kevésbé fontos 
politikai döntésekhez kiinduló adatokat s az 
esetleges alternatívák várható következményeit 
szállítsa — bár ez a feladata korántsem elha
nyagolható. Ha azonban a szociológus csupán 
erre korlátozódna, akkor nem menne túl a 
max weberi értékmentesség követelményén. 
Wright Mills egy helyen azt mondja, hogy a 
szociológia igazi feladatát akkor teljesíti, ha 
megtanítja újságot olvasni az embereket. Célja 
minden egyes társadalmi kérdés vizsgálata so
rán az, hogy a folyamatok szereplői világosan 
láthassák maguk előtt azokat a lehetőségeket,

3 Kritika 33



amelyek irányában haladhatnak, hogy az eddig 
vakon ható társadalmi erőket saját erőikként 
ismerhessék fel. Az embereket szünet nélkül 
arra kell késztetnie, hogy Spinoza szavaival „ne 
nevessenek vagy siránkozzanak az emberi cse

lekvések láttán, hanem értsék meg azokat”. így 
a szociológia címzettjei mindenekelőtt a tár
sadalmi történések — tendenciájukban egyre 
önálóbbá váló — reális szubjektumai, a minden
napjaikat élő valóságos emberi egyének.

K Á N T O R  LAJOS

A romániai m ag y a r  d rá m a —új m ércével
A romániai magyar drámairodalom fejlődését 
próbálva összegezni, Jordáky Lajos kiinduló
pontként szögezi le: „A drámairodalom min
den korszakban, minden társadalomban együtt 
növekedett a színházzal, és virágzása csaknem 
mindig egybeesik a színjátszás virágzásával.” 
A tétel általános érvényének elismerése elle
nére, ötven év tanulságai alapján megállapít
hatjuk, hogy a romániai magyar dráma fej
lődése nem párhuzamos a romániai magyar 
színjátszás sikereivel vagy balsikereivel.

Közismert az erdélyi színházpártolás jelen
tősége a magyar nyelvű színjátszás kialakulá
sában és megerősödésében: Kolozsvár 1792 
novembere óta megszakítás nélkül biztosít 
hajlékot Thalia papjainak, akik között a ma
gyar színjátszás olyan nagyjai tevékenykedtek 
itt, mint Kótsi Patkó János, Jancsó Pál, 
Déryné, E. Kovács Gyula, Jászai Mari, 
Szentgyörgyi István. Az Erdélyi Múzeum pályá
zatára írta Katona József a Bánk Bánt, s a 
Madách-kultusz létrejöttében, ápolásában is 
lényeges szerepet tulajdoníthatunk a kolozs
vári magyar színháznak. Ezek a hagyományok 
változatlanul elevenek és tudatosak napjaink
ban, amikor hat városban (Kolozsvár mellett 
Marosvásárhelyt, Nagyváradon, Szatmáron, 
Temesvárt és Sepsiszentgyörgyön) működik 
hivatásos magyar társulat. A magyar nyelvű 
színházhálózatnak ez a sűrűsége, a gazdag
ság színészi tehetségekben, bizonyos szakaszok
ban egyik-másik romániai magyar színház (az 
ötvenes években például a marosvásárhelyi 
Székely Színház) kitűnő működése nem járt

azonban együtt a romániai magyar drámairo
dalom virágzásával.

Valójában a két világháború közötti kor
szakban is a dráma jelentette a leggyengébb 
láncszemet a romániai magyar irodalomban. 
Érdemben mindössze három-négy jelentősebb 
alkotóra hivatkozhatunk e műfajban — mind
egyikük más-más törekvést képviselt —, de 
Kós Károlynak, Tamási Áronnak, Bánffy 
Miklósnak és Nagy Istvánnak sem fő meg
nyilvánulási területe a drámaírás. Mégis, egé
szen a közelmúltig, a Budai Nagy Antal, az 
Énekes madár, a Martinovics volt a művészi 
mérce, az időszerű társadalmi kérdések ősz- , 
tályharcos szemléletében pedig az Özönvíz előtt 
számított emlékezetes drámaírói teljesítmény
nek.

Ezek a közvetlen hagyományok sem egy
formán éltek és hatottak az elmúlt huszonöt 
esztendőben. A népi demokratikus forradalom 
első szakaszában, a negyvenes, de különösen 
az ötvenes években a színház egyértelműen 
a politikai feladatok szolgálatába áll, az esz
tétikum háttérbe szorul, sőt jórészt el is tűnik 
az új színművekből. Nagy István 1947-ben 
bemutatott második darabja, A gyár ostroma 
az Özönvíz előtt-ben még jelen levő emberi 
kapcsolatokat teljesen felszámolja, öntudatos 
munkások, gyárosok, tolvajok és megalkuvók 
vívják a színpadon társadalmi osztályharcu
kat, a drámaiságot azonban elnyomja a sok 
átideologizált szöveg. Pár évvel később szü
letik meg az akkor reprezentatívnak tekintett 
színmű, Sütő András és Hajdú Zoltán közös
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munkája, a Mezítlábas menyasszony. Ahogy 
A gyár ostroma az iparban, a Mezítlábas 
menyasszony a mezőgazdaságban példázza az 
osztályharc éleződésének elméletét: kulákmes- 
terkedés (a háttérben a bujtogató volt föld- 
birtokos) akadályozza a kollektivizálást, a 
Davidov-típusú, segíteni idejött munkás azon
ban, az élenjáró parasztok segítségével, meg
győzi az ingadozó középgazdákat. A szerelem, 
amelyre a cím utal (és ami meghatározó sze
rephez jut Sütő későbbi színdarabjaiban) csu
pán poénszerűen tűnik fel, s hiányzik a darab
ból a Sütő András írásaira mindig jellemző 
nyelvi varázs is. Ebbe a sorba állítható a 
színész Kovács György és Eugen Mirea szerző
pár műve, Az utolsó vonat: színpadtechnikai 
ismeretek birtokában, céljuk a nacionaliz
mus-sovinizmus kártevését tudatosítani; e da
rab szerzői irodalmi babérokra nyilván már 
nem is pályáztak.

A romániai magyar dráma proletkult 
gyermekbetegsége még a hatvanas évek elején 
is virulens. A Százházas lakodalom, Simon 
Magda kollektivizálási darabja szintén előre
gyártott elemekből készült, de Eluszár Sán
dornak sem sikerült az építőtelepre került 
fiatal orvosházaspár családi viszályában a 
közösségi helytállás és az egyéni érdek kon
fliktusát meggyőzően, újszerűén sűrítenie (A 
házasságok a földön köttetnek). Deák Tamás 
Két halál és Testvérek című drámái már jó
részt mentesek a proletkultos tünetektől — s 
különösen a Testvérek drámai szerkezete szi
lárd, figurái is reálisak —, a polgári családról, 
az ott uralkodó erkölcsi normákról, illetve 
gyakorlatról azonban ő sem tud különöseb
ben érdekeset, újat mondani. Földes Mária 
„drámai riportja” legalább egy jelenet ere
jéig többet ígér: a darab riportere egy mai 
tömbház „színes redőnyei” mögé néz, s bár 
a baleset köré lazán csoportosított események 
társadalmilag és művészileg eléggé jelenték
telenek, a két gyári munkáscsalád életkörül
ményeinek, szemléletének szembeállításában 
felvillan az igazi drámai konfliktus lehetősége 
(Baleset az Új utcában).

Nemcsak a színpadon, hanem irodalomként 
is több, meggyőzőbb siker született a vígjá
tékban. Tomcsa Sándornak sikerült átmentenie 
Az utolsó szalmaszálba humoreszkjeinek ere
deti figuráit, különösen a kisvárosi úrhatnám 
polgárt, aki az új világban is ragaszkodik 
illúzióihoz, valójában sosemvolt hírnevéhez, 
tekintélyéhez; sajnos azonban Tomcsa víg
játékírói erejéből is csak az első felvonásra 
futja. Aligha tekinthető véletlennek, hogy az

Igaz Szó 1958-as pályázatára három ígéretes 
egyfelvonásos is beérkezik: Asztalos István 
Törvényen (A vidámság embere), Méliusz Jó
zsef Nem olyan egyszerű. . .  és Sütő András 
Fecskeszárnyú szemöldök című „vidám játékai” 
abban az időben előrelépést jelentettek hihető 
erkölcsi konfliktusukkal, egy-egy jó vígjátéki 
figurával, megmunkált írói szövegükkel. Ez a 
siker késztette Sütő Andrást arra, hogy két 
egyfelvonásosából egész estét betöltő vígjáté
kot Írjon, de a Tékozló szerelem lényegében 
nélkülözi a drámaiságot, nyelvileg is felhí
gul, humora a népszínművekéhez közeledik. 
Az 1967-ben bemutatott Pompás Gedeon már 
új minőséget ígér; Sütő ebben a színművében 
is hű marad a falu világához, hűséges Tamási 
Áron népi játékainak örökségéhez, ám az 
anekdotánál erőteljesebben jelentkezik itt a 
groteszk. Az író ezúttal nemcsak pompás 
nyelvi fantáziájára bízza magát, nem elégedik 
meg a szellemes-csípős replikákkal — saját, 
eredeti mondanivalója is van koráról. Pompás 
Gedeon alakjában is felismerhető a darab 
egészére jellemző kettősség, de az anekdotába 
illő kelekótyánál jellemzőbbnek érezzük az 
önkényeskedő kiskirályt, aki — a darab egyik 
kritikusának szavaival — „a tetejében még 
ravasz is, de tunyaeszű, mert a gondolatokat 
jelszóvá őrli az agyában, a jelszavakból pedig 
kiőrli a gondolatokat; s noha szánalmas, 
egyben ijesztő is, mert: nincs közösségi érzéke, 
mégis vezetni akar, s úrhatnám is ráadásul”. 
A kétféle formanyelv — az anekdotizálás és 
a groteszk — keveredése megbontja ugyan a 
mű egységét, a Pompás Gedeon mégis jelentő
sebb művészi tett a romániai magyar drámá
ban, mint egy olyan fajta töretlenség, amilyen 
a Nézd meg az anyját című Nagy István- vagy 
a 33 névtelen levél című Méhes György-víg- 
játékot jellemzi — jóllehet mindkét alkotás a 
közönség s részben a kritika érthető elismeré
sével találkozott. Időszerűségük elvitathatat
lan : Nagy István mai gyári fiatalok magánéletét 
bírálja „majdnem vígjátékban”, olyan osz
tályharcos szigorral-egyértelműséggel, mint, 
ahogy a régebbi drámáit írta — de az osborne-i 
mélységektől sajnos elmarad; Méhes György 
az ellenkező utat járja, a meglátott társadalmi 
problémát könnyű vígjátékban, tetszetősen 
oldja fel, a lényegi konfliktust helyzetkomi
kummá szelídíti.

Szküllák és kharübdiszek között a társa
dalmi drámában a legtöbb mindeddig talán 
Szemlér Ferencnek sikerült. Életünk és halá
lunk. Optimista színjátékok (1968) című köte
tének bevezetőjében ő is az etikus szándékot,
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az erkölcsi célokat hangsúlyozza, drámái azon
ban — elsősorban a Marci jól érett — ezt a 
célzatosságot jótékonyan az esztétikumba rej
tik. Noha Szemlér is a hagyományos dráma
építkezést választja, akárcsak Nagy István 
vagy Méhes György (a 33 névtelen levélben), 
megtalálja a módját, hogy konfliktusábrázolása 
ne csak hiteles, hanem jelentős is legyen. 
A címszereplő Marcella és férje, Mózes ösz- 
szeütközése kiválóan alkalmas arra, hogy egy 
átmeneti korszak számos központi kérdését 
felvesse: a népi tehetségek előtt megnyílt 
lehetőségek, a továbbélő társadalmi rangkü
lönbségek, a törvénysértések, a fiatalok őszinte 
lelkesedése a rájuk váró feladatokért, más 
fiatalok önpazarlása — és mindez a házasság 
jól ismert belső problémáival összefonódva, 
megfelelő keret egy mai társadalmi dráma 
számára. A Marci jól érett merészebb sűrí
téssel a romániai magyar drámairodalom ki
emelkedő alkotása lehetett volna, de így is 
— azzal együtt, hogy helyenként elcsúszik a 
társalgási dráma „középtajúsága” , konvenciói 
felé — Szemlér és e műfaj adott lehetőségeit 
jelzi. Az Életünk és halálunk már inkább a 
korlátokat mutatja, itt ugyanis visszakísér
tenek a Szemlér Ferenc költészetében olykor 
jelentkező klasszikus felhangok, egy olyan 
fennköltség, amely nem békíthető össze a 
társadalombírálat köznapi valóságával; konk
rétum és példázat, elidegenítő táblák és kórus
szerű megoldások váltakozása lerontja a művé
szi hatást, banálissá, jelszószerűvé teszi a kér
désekre adott írói válaszokat. Amikor viszont 
következetesen, átgondoltan alkalmazza a vers
beszédet a drámában, vállalkozásából jó mű 
születik: az Apellész különös kalandja 1963- 
ban már olyan erényeket mutat fel, amelyek 
meghatározóvá válnak a romániai magyar 
drámaírásban a hatvanas évek végén. Az ókori 
környezetbe helyezett cselekmény hatalom és 
művészet viszonyáról mond sajátosan XX. 
századi ítéletet.

Szemlér ez utóbbi darabját tehát nem tekint
hetjük szabályos történelmi drámának — a 
Budai Nagy Antal vagy a Martinovics folyta
tójának. Kós és Bánffy kezdeményének érdemi 
folytatására elég sokáig kellett várni, bár idő
közben is keletkeztek történelmi tárgyú szín
darabok. Szabó Lajos Misztótfalusi Kis Miklós 
közismert kálváriáját dolgozta fel Mentség 
címen (1956), a helytállás példáját adva a meg
lehetősen epikus formában. Ugyanilyen tudat- 
formáló szándék szülte Veress Dániel Mikesét, 
Sombori Sándor Gábor Áron-drámáját. Veress

Németh László-i történelmi drámát vallja

példaképének, de első színpadi művében nem 
tudja megközelíteni mesterének gondolatköz
pontúságát. Formai erélyei miatt említésre 
méltó Somlyai László Fráter Györgyről írott 
színműve.

Mindezek a drámai alkotások azonban 
— még ha a legutóbbi évek termékei is — a 
modern nyugat-európai dráma behatolása előtti 
állapotot, szemléletet tükrözik. A hatvanas 
évek közepétől általában a romániai s a romá
niai magyar színpadokon is egyre inkább 
teret hódít Dürrenmatt, Arthur Miller, a kor 
nagy politikai-erkölcsi kérdéseit feszegető do
kumentumdráma, román, illetve magyar nyelvű 
előadásokban vagy nyomtatásban hozzáfér
hetővé válnak Ionesco, Beckett, Pinter, Mrozek 
művei. Különösen Dürrenmatt példája hat 
termékenyítőén. A fizikusok felelősségének 
gondolatát, Reginald Rose Tizenkét dühös 
emberének feszültségét megközelítve, írja iz
galmas, a helyi színeket sem nélkülöző maga
tartás-drámába Földes Mária; A hetedik, az 
áruló (1966) a tudósok felelősségén túl a mi 
emberi felelősségünkre kérdez rá, a külön
bözőképpen megokolt árulások, megalkuvá
sok sorozatát mutatja be, katartikus erővel. 
Deák Tamás drámaíró erényeit is a parabolikus 
ábrázolás hozza leginkább napvilágra. Kultúr- 
históriai elmélkedésekkel túlterhelt kísérletei 
(Demetrius, Adám elkárhozása) után A had
gyakorlatban (1968) és A sziget ben találja 
meg korszerűen humánus gondolatainak hatá
sos drámai formáját. Már A hadgyakorlat 
groteszkjét megelőzően a Fictus és Laodiké 
című „szabálytalan tragédiában” a hatalomtól 
megcsömörlött császárt és Laodikét, Hermes 
papnőjét követi Délosz szigetéről egy névtelen 
szigetre, ahová a feladat elől a szerelembe 
menekülnek —- ám a magányban sem találnak 
megnyugvást, hiszen a szerelem hamar elmú
lik, kiürül. E kamaradarab-szerű kérdésfelte
véssel szemben A hadgyakorlatban Deák Tamás 
mélyebbre megy az elemzésben: a hatalom 
természetéről mondja el véleményét jól meg
épített drámai szituációkban, ügyesen meg
választott és meggyőzően jellemzett figurák 
által. Bár drámájának javára válna az elsza- 
badultabb játékosság, művészileg magasabb 
rendűnek tűnik e mű puritánabb nyelvezete, 
mint előző darabjainak nemegyszer dagályos 
költőisége-filozofikuma. Legsikerültebb drámai 
alkotásaiban Méhes György is a groteszk 
felé tájékozódik. Háború- és nacionalizmus
ellenes paraboláján, a Barbár komédián még 
eléggé átüt a dürrenmatti ihletés, a Noé bár
kája jó alapötletét viszont nem sikerül iga
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zán szellemesen kiaknáznia, szövege kevéssé 
irodalmi, inkább a drámatechnikai ismerete
ket igazolja, ismételten. Hasonló gondolat
kört — hatalom, szabadság, egyéni és közösségi 
felelősség — igyekeznek korszerű drámai for
mába foglalni a fiatalabb írók is, mint például 
Lászlóffy Csaba, Tömöry Péter — egyelőre 
nem egyértelmű sikerrel.

A romániai magyar dráma nagykorúsodá- 
sát — a színpadra írt művek mennyiségének 
ugrásszerű, minőségi szintjének fokozatos nö
vekedése mellett — két eredeti tehetségű drá
maíró feltűnése hitelesíti. Páskándi Géza több 
mint húsz évvel ezelőtt költőként, Kocsis 
István a hatvanas évek közepén novellista
ként indult, s mindkettőjüket a maguk műfa
jában a legnagyobb lelkesedéssel fogadta a 
kritika. A tehetség kibontakozásának öntör
vényét nem tagadva, bizonyára a társadalmi 
fejlődéssel összefüggő törvényszerűséget kell 
látnunk abban, hogy Páskándi nagy sikerek
kel a hátamögött, Kocsis István pedig jófor
mán még az indulás lendületében, nagyjából 
egyszerre fordulnak a dráma műfaja felé (nem 
tagadva meg régebbi szerelmüket). Kocsis is, 
Páskándi is öntörvényű világot teremt drámai 
műveiben, következetesen azokhoz az eszté
tikai-etikai eszményekhez, amelyeket versben, 
prózában vallottak és vallanak. A kísérleti 
szakaszon túljutott drámáik szervesen illesz
kednek be a mai európai drámairodalom kor
szerű áramlataiba.

Kocsis István már első színművével, a 
Megszámláltatott fákkal a magatartás-drámá
nak kötelezi el magát. A történés 1943-ba, 
egy németek által megszállt bányavároskába 
vezet el, az újabb antifasiszta irodalommal 
azonban csak annyiban tart rokonságot, ameny- 
nyiben Kocsis is hátat fordít a fekete-fehér 
ábrázolásnak. A helyszín és az időpont csupán 
abban játszik szerepet, hogy a szerző egy 
kiélezett helyzetben teheti fel hőseinek a kér
déseket; de valójában Kocsis nem a kérdezet
tek, a letartóztatott Komárk tanár és Milkó 
bányász, illetve az árulásra azonnal hajlandó 
Fischer válaszaira kíváncsi — ők első színre 
lépésüktől kezdve szilárd vagy ingatag, azaz 
változatlan jellemek. A dráma középpontjá
ban Ranke őrnagy, a megszállók humánus 
parancsnoka áll, aki egy falu helyett az erdőt 
lövette — ám épp így pusztult el a falu oda
menekült lakossága, ő pedig, a parancsnok, 
kitüntetést kapott. Rankét a dráma szüntelen 
vitában, meggyőző akciókban mutatja (a fe
szültség lényegében intellektuális): de nem 
annyira ellenfeleit, mint inkább önmagát akarja

meggyőzni, hogy a megszállók oldalán is meg
őrizheti emberségét.

Ranke illúziójának bukását élesebben, félre- 
érthetetlenebbül s formailag is tökéletesebben 
fogalmazza újra A nagy játékos (Martinovics 
utolsó napja) című Kocsis-dráma (1969). 
Ahogy ott a közelmúlt, itt a távolabbi törté
nelem megidézése nem cél, csupán eszköz az 
író kezében (arra azonban gondosan ügyel, 
hogy tényállításaival ne mondjon ellent a 
történelmi forrásoknak). A szerepek ugyan 
megcserélődnek, nem a hatalmi pozícióban 
levő Ferenc császár (vagy apja, az emlékkép
ben megidézett öreg császár, Lipót) áll Kocsis 
érdeklődésének középpontjában, hanem a ha
lálra ítélt Martinovics, de az erkölcsi (drámai) 
kérdés lényegében ugyanaz: lehet-e egy ellen
séges, haladásellenes hatalommal szövetkezve 
harcolni a haladásért e hatalom ellen? Mar
tinovics ellentmondásos történelmi alakja ki
tűnő alapot nyújtott egy ilyenfajta elmélke
désre, e dilemma drámai felmutatására. így 
lehetett A nagy játékosból több, mint elvont 
erkölcsi példázat — vérbő, kitűnő dráma. 
Martinovics vitájának a császárral tétje van, 
az elítélt életéről van szó; igaz, Kocsis meg- 
megfcledkezik a császárról, túl sokáig hagyja 
őt a színen szöveg nélkül, ezért azonban kár
pótol a főhős drámai figurája, nagyszerű 
monológ-sorozata, amely valójában egy nagy 
dialógus egyik oldala. Egyetlen vétséget követ 
el a szerző hősével szemben, és ez a dráma 
második részében meg is bosszulja magát: 
Martinoviccsal hamis szillogizmust állíttat fel 
az önmaga és társai életéért a császárral foly
tatott vitában (az összeesküvés vezetője bűnös, 
a tervezett forradalom „játék” jellegéről mit 
sem tudó vezérek következésképpen ártatla
nok), s ezzel Martinovics szellemi fölényét 
szemfényvesztéssé degradálja, a vita komoly
ságát is veszélyezteti. A magyar dráma hagyo
mányos betegségében osztozva, sajnos Kocsis 
is tovább vezeti a cselekményt, mint ahol a 
drámai cselekmény valójában befejeződik. 
Ezekkel a formai hibáival együtt is, A nagy 
játékos a mai magyar drámairodalom legelső 
vonalában foglal helyet.

Ezen az úton, erkölcs és hatalom szembesí
tését keresve a történelemben, indul el Kocsis 
István akkor is, amikor Stuart Mária legendás 
alakjának újra-felelevenítésére vállalkozik. A 
dráma címe s a zárójeles alcím nemcsak a 
kérdésfelvetést, hanem a választ is pontosan 
körvonalazza: A korona aranyból van (Egy
szer egy költő gyönyörűt álmodott egy király
nőről). Szerzőnket nem zavarják az elődök
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Stuart Mária-értelmezései, ő föltételez egy 
királynőt, aki a jót akarja, aki erőszak nélkül 
akarna élni a hatalommal — de meg kell 
győződnie, hogy ez lehetetlen. És ami már 
Kocsis legelső novellájában központi gondolat
ként megjelent, az itt drámai elemmé épül: 
a végletekig feszített erkölcsösség, a túlhajtott 
emberpróbáló játékok már-már ellenszenvessé 
teszik a hősnőt.

Szüntelen próbatételekből áll Kocsis Ist
ván Játék a hajón (1968) című háromfelvo- 
násos drámája is. Kocsis ezúttal nem a törté
nelemmel „játszik”, maga teremti meg a játék 
koordinátáit; a kezdetben reálisnak tűnő hely
zetből (a kapitány megszegi az egyezséget, 
nőt visz a hajóra) parabolát épít, de aztán a 
parabola adta lehetőségeknél is inkább eltá
volodik a tárgyi valóságtól, párbeszédei a 
darab vége felé már abszurdként hatnak. 
Játékosság és erkölcsi szigor látszólag fura, 
valójában nagyon is átgondolt keverékéből 
alakul ki az összhatás, bontakozik ki e rend
hagyó dráma lényege: az emberek önmaguk 
fölé emelnek egy hatalmat, hogy egymást (a 
másikat) megfékezzék — s a  maguk hozta 
törvények aztán gúzsba kötik, megalázzák 
őket. Kocsis ebben a művében sem hirdet 
anarchista lázadást, de kitűnő művészi érzék
kel tapint rá a modern kor, a szabadságesz
mék korának meghatározó ellentmondására, 
amely a társadalmi szervezettség magasabb 
fokán ismétli meg a már a klasszikus görög 
tragédiákban fellelhető dilemmát. A Játék a 
hajón írói megoldásában is. A nagy játékos 
mellé, a romániai magyar drámaírás tartós 
értékei közé állítható.

Kocsisnál az abszurd elemek és eljárások 
csupán színezik a másfajta drámai megoldá
sokat. Páskándi Géza viszont az abszurd drá
ma következetes hívének vallja magát. Pügma- 
lión és Galathea (1968) című költői, filozofikus 
drámája (melyet A király köve címen mutat
tak be) inkább kivételnek, semmint Páskándi 
„megtérésének” számít, noha irodalmi értékei 
elvitathatatlanok. Stilárisan ez az a mű, amely 
különböző jelentésrétegeivel a legteljesebben 
gyönyörködtet, s szabadság és (művészi) egyé
niség, a teljes önkifejezés, vagyis az alkotás 
lehetőségeit és kiszolgáltatottságát nem tételes
pőrén, nem is csak egy sikerült parabolára 
bízva szemlélteti, hanem halálos komolyan 
éli ebben a mitológiai játékban. A drámai 
szerkesztés lazasága, a fölösleges részletek 
természetesen rontják a művészi összhatást, 
mégsem ezért kell e mitológiai játék fölé 
helyeznünk jelentőségben Páskándi Géza ab-

szurdjait. Bármennyire is fontos ugyanis az, 
amiről a Pügmalión és Galathea az olvasóhoz 
s a nézőhöz szól, végsősoron mégis partikulá
risnak minősíthető; Páskándi abszurd drá
mái viszont (még a főként hangpróbának tekint
hetők is) magát a létkérdést feszegetik, anél
kül azonban, hogy elszakadnának térben és 
időben a konkrét létezéstől. Akárcsak Beckett 
Godot-jában, a várakozás Páskándi abszurd- 
jaiban is alap-motívumként jelentkezik, mégis 
akár az Árnyékban (1967), akár A sor (1968) 
döntően különbözik Beckett művétől, sőt 
Mrozek Strip-tease-étői is. Az Árnyékban alap
helyzete: két ember áll egy stilizált horog
kereszt s az akasztófa alatt, és várakozik. 
Párbeszédükből kiderül, hogy a hóhért s az 
áldozatot várják, pontosabban tisztázni akar
ják egyre értelmetlenebbnek tűnő helyzetüket, 
el akarják oszlatni a bizonytalanságot, növekvő 
félelmüket. (Eddig még Páskándi párhuza
mosan halad Mrozekkel.) Az abszurd dráma 
műfajához tartozó halandzsaszöveg azonban 
egyre mélyebb összefüggésekre világít rá, s 
nyilvánvalóvá lesz, hogy a szerzőt nem csupán 
az egyén, az elszigetelt ember kiszolgáltatott
sága foglalkoztatja. Az abszurd klasszikusai
tól, mindenekelőtt Beckettől eltérően, Páskándi 
nem akarja az egyént kiszigetelni a társada
lomból. Finom úr így szól várakozó társához: 
„Hinni akarom, hogy nem vagyunk egyedül. 
Ön és én. Hinni akarom, hogy . . . igen . . .  
ha senki sem jön . . .  akkor is . . . a tömeget 
képviseljük. Nem a páros magány, hanem 
az egyediesült közösség képviselői, nem a páros 
magány, hanem a páratlan közösség embrei- 
vagyunk: magányunkban — közösségiek, kö
zösségiként — magányosak.” A sor környe
zete — az abszurd ismertetőjegyein belül — 
még konkrétabb: a panaszosok egyre növekvő 
sorban állnak a panaszokat meghallgató hiva
tal bejárata előtt — oly hosszú sorban, hogy 
a sor vége már a húsosüzlet bejáratánál van. 
Valamennyi vagy akár számottevő panaszos 
meghallgatására nincs mód, a hivatal embbre, 
az Ülő tehát cselhez folyamodik: a sorban az 
utolsót hívatja be a szolgával, bizonytalanságra 
taszítva s így megosztva a várakozókat. Erre 
a helyzetre is tökéletesen érvényes az, amit 
Páskándi az abszurd fogalmáról egyik esszé
jében mond: „A szituációval szemben fegy
vertelenül álló, választani nem tudó emberek 
állnak előttünk.” Ezeknek az embereknek a 
halandzsaszövegéből, illetve az Ülő s a Szolga, 
majd a behívott Álló párbeszédéből épül A sor. 
Ezekben a párbeszédekben Páskándi messze
menően kiélheti a novelláiban megfegyelme
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zett párbeszéd-írási vágyát, csillogtathatja szel
lemességét, élvezheti szójátékait — abszurd 
drámáiban azonban mindez értelmet, funkciót 
kap, egy cél felé irányul: a kaotikus látszat
ban a lényeget ragadni meg, a bürokratikus 
képmutatásban az emberellenes manipulációt 
leplezni le. Az időfelettiség és arcnélküliség 
így ötvöződik a konkrét időbeliséggel és típus
alkotással, az abszurdnak egy új kelet-európai 
válfaját igazolva, amelynek Mrozek mellett 
minden bizonnyal Páskándi Géza is egyik 
jelentős képviselője.

Páskándi egyébként nem áll egyedül a 
romániai magyar drámában mint az abszurd 
művelője. Kányádi Sándor Kétszemélyes tra
gédiáját is ide kell számítanunk, noha realista 
vétetése ellentmondani látszik állításunknak.

De ahogy Harold Pinter drámái rokonságot 
őriznek Beckettel és Ionescóval, Kányádi drá
maírói módszerében is sokban közös elemeket 
találhatunk Páskándi abszurdjaival; a nem 
rögzíthető félelem, az ismétlődések, a bizony
talanság paroxizmusig fokozódó mindenható
sága jelzik ezt a rokonságot. Ugyanakkor 
Kányádi megőrzi a hagyományos drámából 
a feszültség állandó fokozásának elvét, s kör
nyezetrajzban is nagyobb pontosságra törek
szik, mint a „tiszta” abszurd képviselői.

A romániai magyar drámairodalom e leg
újabb eredményeinek színpadi kipróbálása 
ez idáig csak részben történt meg. Ezért is 
állíthatjuk, hogy drámairodalmunk fejlődése 
nem függ szorosan össze a színházzal.

A „vox Humana” írója
(Fábry Zoltán halálára)

Főleg a második világháború után tekintették s tisztelték a csehszlovákiai magyar irodalom 
vezérének a stószi remetét. E búcsúztató írójában, akinek halála hírére egyébként is összeszorult 
a szíve, kegyetlen konoksággal merült fel a kétség: lehet-e vezér, író- és olvasótömegek mozgatója, 
a haladás szolgálója egy remete, akinek az életformájához szorosan odatartozik a magány, a 
félrevonulás a világ zaja elől?

Huszonhárom éves korától kezdve kerek ötven esztendőt töltött a „stószi magányban”, a 
meredek, hatalmas hegyoldalak sűrű erdőrengetegei közt, abban a szép kis faluban, ahová csak 
éles kanyarodókkal, szűk szerpentinutakon visz fel a gépkocsi vagy az autóbusz, de ahol min
dig kristálytiszta a víz s a levegő, s ahol évszázadok óta a szorgalmas szlovák nép egyik legrokon
szenvesebb fajtája kalapálja, köszörüli a késeket, kaszákat s egyéb vágószerszámokat. Ha nem 
ismertük volna Fábry Zoltánt, akkor valóban azt hihetnők: elbújt ide, az erdőrengetegek köze
pébe, amikor — betegen — hazatért az első világháború s az azt követő véres-zivataros idők 
után. Huszonhárom éves korától kezdve egészen haláláig — csekély megszakításokkal — Stósz 
község lakója volt, s e megszakítások közül még a legjelentősebb sem volt önkéntes: az illavai 
börtönben kellett eltöltenie a fasizmus idején . . .

Ez a tény már önmagában véve is arra mutat, hogy Fábry Zoltán a remetéknek nem az a 
típusa volt, amelyet a mesék világából vagy éppen Böcklin híres festményéről ismerünk. Az ő 
egyedülléte nem volt passzív elhúzódás a világ bajai-gondjai, problémái elől. A frontszolgálat 
után megismerkedett a német expresszionizmusnak azzal az ágával, amelynek a lényege a „kon
szolidált” polgár szemében: a lázadás. А XX. századi Weimartól viszont nemcsak azt a kissé 
mindig patetikus, magával sodró, a huszadik század problémáit tükröző képekben gazdag stílust 
vette át, hanem azt is, ami ezzel a stílussal szorosan összefügg: a társadalmi, politikai és kulturális 
események állandó figyelését. Fábry szakadatlanul ott tartotta kezét kora ütőerén, s amit leírt: az 
volt a diagnózis, az volt annak a megállapítása, hol s hogyan beteg az a kor, amelyben élt.

Hogy tudta ezt megvalósítani a stószi magányban ? Csak úgy, hogy levelezése révén övé volt 
korunk legmagasabb színvonalú hírszolgálata; könyvtára számával, témagazdagságával, több
nyelvűségével pedig valamennyi sors- és írótársát felülmúlta. A stószi remeteség nem a strucc
politika álláspontja volt, hanem jól kiépített megfigyelőállás; a kristálytiszta levegőjű hatalmas 
hegyek között mindent tisztábban s élesebben lehetett látni, mint a hegyek lábánál elterülő kis
városokban . ..
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Azokban a kisvárosokban, ahol a két háború közt kisebbségi sorban, azóta pedig nemzetiség
ként él a csehszlovákiai magyarság, amelyből Fábry is származott. Igen kevés volt — főleg az ő 
nemzedékének tagjai között — az olyan, aki nem a régi kúriák — a provincializmus — „kvater- 
kázó” stílusában élte a maga életét, s nem abból a békaperspektívából látta annak a nemzetiségi 
harcnak a problémáit is, amelyet e táj vegyesnyelvüsége miatt csak a marxista-leninista nemzeti
ségpolitika teljes érvényesülésével lehet megszüntetni. Fábry a magas hegyek ózondús légkörében 
minden kortársát megelőzve látta meg, hogy a csehszlovákiai magyar kérdést nem lehet elszigetelni 
szűkebb és tágabb környezete: Közép-Európa, az egész Európa, sőt, az egész emberiség problé
máitól. Ettől a meglátástól már csak egy lépés vezetett a harcos marxizmusig, a kommunista 
pártig. Mint kommunista, faluja bírája s ugyanakkor az össz-európai események kommentátora 
lett Fábry Zoltán. Nincs még egy írója a világirodalomnak, aki Ossietzky koncentrációs táborba 
hurcolása, majd halála után oly hevesen s oly egyértelműen támadta a fasizmust és bukása után 
oly nagy meg nem alkuvással figyelmeztetett újra felbukkanásának állandó veszélyére. Nem 
volt jelentős társadalmi, gazdasági, politikai esemény, kulturális vagy éppen irodalmi probléma, 
amellyel kapcsolatban ezt újra és újra meg ne tette volna. Volt egy korszak, amikor csak az író 
asztalának vagy legislegszűkebb baráti körének írhatta meg az igazát; mily’ kifejező, az író 
akkori helyzetét mily’ tökéletesen ábrázoló címmel adta ki később ezeket az írásait: Palackposta! 
Hadd vegye tudomásul az utókor, hogy Stósz mindig világosan gondolkodó nagy magyar magá
nyosa a hitleri hadsereg s a Hlinka-Gárda dühöngése idején is meglátta a lényeget, s vétót emelt 
az embertelenség ellen. De vétót emelt ellene akkor is, amikor — a felszabadulás után — Cseh
szlovákia akkori kormányzata a győztes rosszul felfogott illuzionizmusával megfosztotta jogaitól 
a területén élő egész magyarságot.

S itt jutottunk el Fábry Zoltánnak, az embernek s az írónak egyik leglényegesebb vonásához. 
Ahhoz, amely mindig jellemző volt rá: humanizmusához. Minden barátjától és magától is minden 
helyzetben emberséget követelt, és minden ellenségének az embertelenséget hányta a szemére. 
Nemes humánuma láttatta meg olvasóival az első perctől kezdve, hogy a nemzetiségi kérdés 
egyetlen megoldása: a békés szimbiózis. De ugyanakkor harcos is volt ez a Fábry-diktálta huma
nizmus. Szinte vadul mart bele mindenbe és mindenkibe, ami és aki megszegte a nép felszabadí
tásának „Korparancsát”. Ezért lett a csehszlovákiai és a romániai magyar sajtónak (Korunk) 
harcos esszéírója, s ezért fordult el a Horthy-korszak sajtójától. Még tévedései is ebből a tiszteletre 
méltó álláspontjából fakadnak: Móricz Zsigmondnak is azt vetette a szemére, hogy az akkori 
Magyarországon élt. Talán sikerült eddig is érzékeltetnünk emberi nagyságát. Ezzel a nagysággal 
vonta vissza később azt, amiben tévedett.

Amit most, a halála fölött érzett döbbenet pillanataiban nem szabad elhallgatnunk, sőt, hang
súlyoznunk kell, az sokoldalúsága. Nem volt korának olyan fontos témája, amelyhez hozzá ne 
tudott volna szólni. Emberfeletti önmegtagadással áldozta szinte minden idejét arra, hogy kora 
valamennyi problémájával elméletileg, de gyakorlatilag (a híradás szempontjából) is tisztában 
legyen. A politikai gazdaságtannak éppúgy tudója, mint ahogy egy államférfit megszégyenítő 
széles látókörrel tud eligazodni a kis- és nagypolitika kérdéseiben, s finom érzékkel, intuicióval 
tudja megragadni a magyar irodalom múltjának, de főleg a kortárs-irodalomnak egy-egy problé
máját. Bennünket főleg az az elmefuttatása érdekel, amellyel a szlovákiai magyar irodalom fej
lődését kíséri figyelemmel, s amelyben a kényszerű hallgatás, majd a fordulat éve: 1949 után a 
hegyek világának újra fellendült magyar költészetét és prózáját „harmadvirágzás”-nak nevezi.

De ne szűkítsük le a Fábry-problémát mindössze egy témára. Nem győzzük hangsúlyozni: 
mindenhez hozzászólt, amit kora problémáiból fontosnak tartott. Ebben az esetben igen nehéz 
annak a dolga, aki mindenáron a műfaji skatulyázást tartja szem előtt. Fábrynak nincs egyetlen 
meghatározott műfaja, amely csakis és kizárólag őreá lenne jellemző. Amikor a kárpátaljai 
nyomorról írt, Az éhség legendája című művét elkobozta a cenzúra. A mű így jelent meg, teljesen 
üres lapokkal, csak a címlapja volt kinyomtatva. így, üresen, szöveg nélkül még erősebb, szuggesz- 
tívebb hatása volt, mintha a lapjai tele lettek volna nyomtatva.

О maga is nyilatkozik erről a kérdésről: „A műfaj neve: antifasizmus.” Tudatosan nem akar 
sem esszéíró, sem zsurnaliszta lenni. Fábry írásművészete: irodalmi és harci eszköz egyszerre. 
De van-e igazán míves irodalmi mű, amely ugyanakkor nem harci eszköz is? Hallgassuk meg 
erről a kérdésről Fábryt magát: „Egy szlovák kritikus azt írta, hogy írásaim »ragyogó torzók«. 
A torzó felvillant lehetőség, de ki nem érlelt, ki nem hordott egész. De mi az, ami az érlelést 
megakadályozta, ami minduntalan elvont, ami a kritikusi posztról kihajszolt más síkra, az esszé
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faragás gyönyöréből kivédhetetlen, kikerülgetetlen muszájba? Mi az, ami a magányban született 
hangokat érdekessé rágta, kemény pátosszá, ami Forbáth Imrét, a költöt, arra késztette, hogy 
arcképem alá írja: »a lágy művészkezek ököllé görcsösödtek, a hangja rekedt s félelmes, minta 
beteg farkasé«?! A publicisztika adná a magyarázatot? De közíró vagyok-e tényleg? Ez a meg. 
határozás ugyanolyan pontatlan, mint a kritikusi vagy az esszéírói: a lényeget egyik sem mondja 
és adja. Tisztán egyik sem jelentkezik: keverednek, egymásba folynak, és így nem csoda, ha 
torzót eredményeznek. Ugyanakkor — furcsán — valami mást is: állandóan folyamatos követ
kezetességet és így: többletet. Ami a réven elveszett, az valahogy megtérült a vámon. Robotos 
Imre, . . .  a Korunkban, a többletet gondolati közírásként fogalmazta, a pesti kritikák irodalmi 
publicisztikáról beszéltek, aztán elhangzott egy megállapítás, amely átmeneti műfajként össze
gezte írásaim jellegét. De mi ez átmeneti műfaj neve, szerepe és lényege? Kimondom: antifasiz- 
mus.

Sem több, sem kevesebb.” . . .
. . . „A korparancs műfajt kényszerít az íróra.”1
Sokatmondó fejtegetés ez azok számára is, akik századunk irodalmának fejlődését vizsgálva 

éppen a műfajok átalakulására, illetőleg a műfajok között húzódó határok elmosódására vetik 
a súlyt. A csehszlovákiai magyar irodalom sok új színt hozott az egyetemes magyar nyelvű iro
dalom fejlődésébe. Fábry Zoltánnak többek között e „műfajtalan-műfaj” megteremtése is érdeme. 
Lesz-e folytatása? Szerintünk lesz mindaddig, amíg az emberségnek harcolnia kell az ember
telenség ellen.

Sziklay László

C S O R B A  G Y Ő Z Ő

A lélek évszak ai
Л

Minden költészet egy párbeszéd része : mint nyomatékos közlés, mint fontos üzenet 
egy nagyobb szövegösszefüggéssel, a közösség nyelvi érintkezésével egyidejű, ezért 
akarva-akaratlan felel, visszhangzik rá, sőt a költői egyéniség lényegi jellemzője, 
hogy a nyelvi kifejezés szintjén ezt a személytelen beszélgető társat megkísérli túlkiál
tani. Nemcsak a nyelvi gazdagság vagy éppenséggel a programszerű nyelvi sze
génység érzékeltetheti, egyéni stílusként, ezt a túlkiáltást, hanem maga a költői 
beszéd irányultsága, viszonya a láthatatlan kórushoz.

A lélek évszakai ars poeticájának mélyén kimondatlanul is ennek a jelenségnek 
felismerése s tanulságának leckéje rejlik. A jellegzetes Csorba-versből a párbeszéd 
külső jegyei — a magyarázó-kifejtő magatartás, a leíró-elbeszélő helyzet, a társalgó 
stílusalakzatok — hiányoznak, hogy annál egyértelműbben szóljon saját üzenete a 
tágabb értelmű párbeszédben. Ritkán él a líra hagyományos szemléltető eszközeivel, 
hiszen a szemléltetés alkalmazkodás, eltávolodás önmagától, lemondás önmagáról, 
igaz, szórványos költői képei épp ezért plasztikusak, meglepőek. De mindenekelőtt

1 Fábry Zoltán: Em ber az embertelenségben. Bratislava, 1962. 7 — 8.
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saját világára akar ébreszteni. Magvas, nehéz költő, írták róla egyesek, intellektuális 
lírikusnak nevezték mások, pedig költői indítéka, akárcsak az ösztönös nagy lírikusoké, 
m indig érzelmi-indulati. Csakhogy legjobb verseinek tárgya a lélek sóvárgásai és 
lehorgadásai, a világba áradó és e mozgásában kifejezett személyiség. Persze, a lélek 
évszakai mások, a lélek ideje más, ahogy maga mondja (Lélek és ősz), és ez a ,más-idő’ 
az alkalmi dialógustól függetlenült költői beszéd ideje, mely az egyszeriben, a sajátos
ban m utatja föl a személyiséget. Csorba dikciójának jellegzetes formája a „magán
beszéd” , ennek is gyakori változata a belső monológ:

Kimondani kimondani — —
Ismerni kell a rejtekezőket 
A köddel együtt eltűnnek a rémek 
Miért örülnek szörnyeimnek?
Minek botránkoznak meg értük?
A saját szörnyeikre néznek

Ars poetica

M inél egyneműbbek a lélek történései, minél kevesebb impresszió borítja el a val
lom ást, annál egyetemesebb ezek érvénye. A költő mintegy az emberiség előőrse: 
minél sajátabb élményeiről szól, annál inkább tágítja a megismerést — e programadó 
versnek ez az értelme.

Ez a költői magatartás feloldja intellektus és érzelem szokványos ellentmondását. 
A sodró monológban szóhoz ju tnak  a lírai alaphelyzetre jellemző ösztönök és indu
latok, a befelé figyelés mozzanata viszont intellektuális. Együtt főként a vers expresz- 
szivitásában jelentkeznek.

Csorba Győző költészetének eszményi modelljét próbáltuk jellemezni. Mostani 
gyűjteményes kötete ehhez a m intához vezető, a kitérők és mellékösvények tapasztala
tával is gazdag út foglalata.

M ásodik s már érett kötete, A  híd panasza (1943) a belső történéseket sokféle ál
ruhában mutatja meg. Antropom orf tájrajzok (Alkonyat a városszélről, December), 
jellegzetes szimbólumok (Magános fa , A híd panasza), hagyományos önéletrajzi 
vallomások (Karácsonyfa-díszítés) jelzik, a költő még válogat a hozzá leginkább illő 
magatartásformák közt, noha megtalálta már komoly, férfiasán sötét színezetű, 
eltéveszthetetlen hangját, melyen a leírás konvencionális jelzései között is megzendül 
monológja:

Szólni sem érdemes, és moccanni sem érdemes; 
játék a kisded és üres léggömb a nagy, 
a zöld a lombokon csaló festék s a lomb csinált, 
vásári rossz sípon trilláz a sok madár.

Csömör

A konkrét képzetek még az olvasó érzéki tapasztalatait idézik fel, ezek azonban 
m ár szokatlan, egyszeri összefüggésben jelennek meg. A lomb a költő belső tájain 
hajlong, a madarak a költőben énekelnek. Az ismert környezetet magához hasonltja 
a világba nyomuló lélek.
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Csorba lemond a vers félrevezető zeneiségéről is, de a személyiség dinamikáját 
éreztetendő, legalább egyelőre, nem idegenkedik az itt-ott retorikus sodrástól. 
Kedveli a nehéz veretű, expresszív antik metrumokat és strófatípusokat, és kifeje
zése — klasszikus ízlés szerint — a kijelentés, a gnóma felé hajlik. Piramis csúcsa 
vagyok, kiben értelmet nyer a rengeteg halott kő, írja (A gyermekemhez) : csak annyit 
érzékeltet és közöl, amennyi egy igazság, egy összefüggés megragadásához szük
séges.

A következő években (Szabadulás, 1947) a jámbor dolgoknak az álarcaik alatti, 
igazi vonásait akarja megfigyelni (Előszó). Életművében mindinkább kimutatható a 
halál gondolatának nyugtalanító jelenléte. Korábbi önvallatása most a halál szom
szédságában végzett számvetéssé mélyül, s ez a magatartása a hajdani prédikátorok 
igazságkeresésével rokon. Költői beszédéből nem is hiányoznak az ünnepi, komor 
fordulatok, s ezt a párhuzamot egy-egy nyersebben természetelvű, már-már natura
lista képzet erősíti (A testemhez). A versek monológjellegét elmélyíti, hogy egyre 
kevésbé szemléltet; néven nevez, kifejez, szava utat tör, hogy a rejtekezőket meg
mutassa. Látása csöppet sem festői, inkább a szerkezeteket éreztető rajzolóra emlé
keztet: a törvényszerűt akarja kimondani, és nem a hangulat vagy az árnyalat varázs
latát megteremteni. Az íves láthatár merev szélébe ékelt / és hasztalan szabadkozó 
tavakból / mohón hörpölget hosszú kortyokat / a földre-hajló teknő-forma ég-alj, 
írja, s eltűnődünk, a lélek sötét tónusában megmerült táj jelent-e meg előttünk vagy a 
belső élet szinte ősvilági formái elevenedtek meg. Látomásos költői világ ez, s külön 
arculatát Csorba nyelvi fantáziája új szószerkezetekkel, szóösszetételekkel is kifejezi. 
A költőnek nem elsődleges célja az esztétikai szép hatásának elérése: képzetei zak
latnak, részvételre késztetnek. A „párbeszédbe” disszonáns hang vegyült, nem kap
csolódik a társalgó fordulatokhoz, a szabályos eszmecseréhez, ugyanakkor ennek a 
költői beszédnek semmi köze a szürrealista automatikus írásmódhoz. Mintha egy 
tragikus hős gondolkodnék fennhangon — Csorba néha stilizálva sugallja is e hason
lóságot, pl. A menekülőben — , de drámája önmagában zajlik. (Naplójegyzet, Szo
rongás.)

Olykor a világban is. A világba lépő lélek közvetlen köre a család, és Csorba verses 
Önéletrajzának (Ocsúdás, 1954) művészi gyújtópontjai: az anya karakter-rajza, 
az új otthon valóságos és lelki birtokba vétele s az apa halála a számvető ember lelki- 
ismeretvizsgálatát jelentik, mely az ábrázolás erejét a gondolati tömörséggel egyesíti. 
De nemcsak a művészi összetevők, maga a műfaj is túl hagyományos ahhoz, hogy a 
korlátlan személyiségét alakító költő lírájának egyedi struktúrájává váljék. Pedig 
meditációja során már eljutott a filozófiai gondolkodás szintjére, amikor a keleti 
életbölcsességhez közel álló, már-már sztoikus ráeszméléssel a megismerés igazi percét 
az élet határ-helyzeteiben fedezi föl:

Ne szeress senkit, csak a múlót!
Azt, aki fölkel, pár suta lépést tesz, s lerogy újra, 
messzekiáltja jaját: úgy érzed, szíved üvöltött.

Csak a múlót

A következő években (A szó ünnepe, 1959) különösen itáliai versei tükrözik ezeket 
a határhelyzeteket:
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Mint vak, ki idegen utcába téved 
s ijedten érzi, hogy a megszokott jelek 
nem őrzik botja végén az ismerős vidéket,

Változás

A költő, aki művészi önállóságát minél zavartalanabb „magánbeszédé”-nek 
elmondásában lelte meg, ráeszmélhet a monológforma hátrányára is : szava könnyen 
befejezetlen énekké válik, s nem minden szép versének rajzolódik ki egyedi jellege. 
De ahogy az itáliai költeményekben a lírai én a határhelyzetekkel szembenéz, mono
lógja is időről időre keretet kap. (Agrigento, Pietà, stb.) Új távlatot ad a magán
beszédnek a hitvesi szerelem ihlete is. Magány és párosság itt üres szavak csak, mondja 
a költő (Neked), és valóban, e ciklusban egy sorsforduló, egy lélektani érdekességű 
(és drámaian érzékletes) helyzet megragadása (Testi háború) az Én kitárulkozásának 
mintegy másik oldala. Viszont ezekben az esztendőkben írt tájleírásai, sok imp
resszionista részletszépségük, egy-két remek indítás (pl. Flóra-pihenő) ellenére mel- 
lékútra csábítják Csorbát, mert a közvetlen természetfestésben megszűnik expresszív 
Én-je, költészetének sarkpontja.

Az elmúlt évtizedben Csorba Győző költészete (Séta és meditáció, 1965 ; Lélek és ősz, 
1969) is igazolta, hogy az önkifejezés mikrokozmoszát megteremtő költő sem kerül
heti el az ábrázolás, a tárgyi világ birtoklásának csábítását. írt zsánerképet, enteriőrt, 
szatírát, epigrammát: mindegyik ruha szoros volt rajta vagy túl bő. Egyidejűleg 
azonban új értelmet sikerült adni a a belső monológnak, új összefüggésbe tudta 
állítani, s ezzel ars poeticáját magasabb szintre emelte. Megújulásának külső, de 
beszédes jegye sorainak mind gyakoribb központozatlansága. A központozás eltör
lése a kijelentések határait mossa el, s ezáltal a közlések rezonanciája erősödik, a be
szélő belső energiáit még jobban felszabadítja (Nyárelő), egy-egy vers üzenete mögött 
az élet egyetemes folyamatát is érzékelteti. Ezzel látszólag ellentétes eljárása, mégis 
energiákat szabadít föl, mert megnyitja a képzetmezőt, az elhagyás, az elhallgatás; 
érdekes hatást ér el vele a monológ egy sajátos változatában, az önmegszólító vers
típusban: Lelkem ez itt még igazi (Alsóbélatelep, 1963).

A központozatlanság a „befejezetlen ének”-nek adott tágabb jelentést. Alakult, 
változott azonban az énekmondó ember is. Elomogén látomását az ellentéteket 
egyetlen tekintetbe fogó és még mélyebbről gondolkodó ember szabadabb asszociációi 
váltják föl. Merész képzettársításainak egységes struktúráját egy-egy mítosszá növelt, 
mert magához hasonlított legenda vagy szituáció szabja meg, szóljon a vers akár a 
feltámadásról (Kakasszót várva), akár a felnőtt fővel, de gyermekszerepben átélt 
karácsonyról :

Hát jön az angyal jön az angyal 
jön s tanúkat hallgat ki rólam

Mi lesz ha szólal majd a csengő?
Szégyenkezve megyek a fához 
gavallérságot és kegyelmet 
látok nevem mögé kirakva

Jön az angyal
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Csorba nyelvi fantáziája is tovább mélyült. Ahogy korábban szóalkotással érzé
keltette saját világát, most inkább a szókapcsolatok mögöttes jelentésével utal a 
lét összefüggéseire. Megrendító'bb lett és egyszerűbb is.

Ezt a művészi-emberi eredményt hagyják összegyűjtött versei az olvasóra: követ
kezetesen kezdettől mindmáig saját sorsában kereste a példát, eleinte a sajátosról, az 
egyszeriről szóló monológban, utóbb a határ-helyzetekben és a laikus legendák pél
dázataiban. Ami Csorba Győző minden alkotó mozzanatában közös, az maga az út 
a lélek tárnáiból az ige felé. Ahogy Ideje lenne c. versében írja: Kísértetek a szívben, 
de a szájon / szép rend, világosság. (Magvető, 1970)

R ába G yörgy

Az ízlés kritikája avagy  a kritika íz lése
Voltaképp örülnie kellene az olvasónak, különösen az irodalomtudomány újdon
ságai iránt érdeklődő keveseknek: megjelent magyarul Galvano della Volpe Az 
ízlés kritikája című, jó pár évvel ezelőtt a szakmai körökben (az olaszul is olvasók 
által, tehát viszonylag ritkán, de) elismeréssel említett munkája. Az olasz kommunista 
egyetemi tanár, aki azóta elhunyt, ebben a könyvében olyan gondolatokat fogal
mazott meg, amelyek a maguk idején igen szokatlanul hangzottak a marxista iroda
lomtudományban. Szenvedélyesen és következetesen támadt neki az irodalomeszté
tika „romantikus örökségének” , annak a miszticizmusnak, amelyet szerinte a költői 
kép vagy képzelet fogalma rejt magában s amely még marxista esztétákat (pl. 
szerinte Lukácsot is) megakadályoz abban, hogy tisztán lássanak a kritikai módszer 
kérdéseiben (amelyeket ő az „ízlés” fogalmába sűrít). Szerinte a kép — ellentétben 
Brooks-szal, R. P. Warrennal, Croceval és Lukáccsal (!) — nem irónia és fantázia, 
nem intuíció és megsejtés szülötte, hanem intellektuális jellegű költői eszköz. A köl
tői kép racionális uralkodó mozzanatának meglétét rendkívül tekervényes és példák
kal bőségesen megtűzdelt eszmefuttatással igazolja ; ennek a racionális mozzanatnak 
mint kulcsnak, az értelmezését a modern nyelvtudomány segítségével kívánja meg
oldani : annak az egyoldalúságnak az elkerülésére, amelyet a szöveg „irónikus fan
táziára” (Schlegeltől a New Criticism-ig) vagy „szociológiai ekvivalensére” (Pleha- 
novtól a mai marxistákig) szűkítése okoz, a szöveg szemantikai szervességét kell vizs
gálnia. A költőileg megformált szöveg ugyanis struktúrát alkot, s a költői nyelv jelen
tése kizárólag ebben a struktúrában jön létre. A költői mű jelentése tehát struk
turális érték s szemantikailag nem más, mint a szerves szövegösszefüggésekből adódó 
többértelműség (szemben a köznapi kétértelműséggel és a tudományos egyértelmű
séggel).

Ez a gondolat nemcsak megörvendeztette annak idején (1960) mindazokat, akik a 
marxista irodalomkritika továbbfejlesztésén törték a fejüket, hanem — ma már lemér
hető — abba az irányba segítette a megoldást, amelyet visszatekintve termékeny
nek is ítélhetünk: ismeretelméleti alapelveinkhez és a költészet társadalmi jelentősé
géhez ragaszkodva, de felhasználva a modern nyelvtudomány és a nem-marxista 
irodalomtudomány eredményeit, kísérelt meg hatékonyabb, a szövegből kiinduló
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és az olvasóhoz vezető irodalomkritikát művelni. Akik Galvano della Volpe mun
káját akkoriban olvasták, elsősorban ezeket a gondolatokat hámozták ki belőle s 
egyetértéssel — olykor önigazolásként is — követték a szöveg egészére és jelentésére 
összpontosított figyelem, az intellektuális megközelítés és a komplex, történetiséget 
komolyan igénylő interpretáció elveinek kifejtését. Hogy az olasz marxista tudós 
úttörő munkája jó irányban kísérletezett, azt éppen az bizonyítja, hogy ma már ezek 
az elvek a szaktudomány köreiben közhelyként hangzanak.

Persze, a szaktudós eleve számol avval, hogy egy úttörő, kísérleti jellegű tanulmány 
többszáz lapján legfeljebb egy tucatnyi termékeny gondolatot talál — s ez már megéri 
a fáradságot: végigrágni magunkat sok közhelyen és féligazságon, alig szükséges 
vagy szükségtelen bizonyító eljárásokon. Galvano della Volpe munkája is ilyen volt: 
olaszos verbalizmusa terjengős és nyakatekert okoskodásokba bonyolította, szenve
délyes vitakedve vitte bele a vitatott nézetek igaztalan leegyszerűsítésébe és eltor
zításába, (amilyen — többek között — a Lukácsra való hivatkozások többsége), 
az új gondolatokkal való küzködés olyan körmönfont megfogalmazásokra csábí
totta, hogy helyenként érthetetlenné vált. Terminológiája már akkor is nehézkesebb 
volt a kelleténél, legalább azok számára, akik a nyelvtudományt és a struktura
lizmust nyomon követték; a szemantikai elv helyes alapjain túl, a módszertani s 
különösen a szemantikai kérdések kényesebb pontjain már nem tudott eligazodni, 
sőt, egyes dolgokról vétkes gondatlansággal megfeledkezni látszott (a szöveg tár
sadalmi objektivitása és olvasásának, interpretációjának szubjektivitása stb.). Mind
ennek ellenére, az akkori olvasó, szakember lévén, ismétlem, örömmel üdvözölte 
„Az ízlés kritikájában” a termékeny gondolatokat s az egész munkát mint biztató 
kísérletet. A kísérlet folytatásának lehetőségét azonban della Volpetól megtagadta a 
sors. Ú ttörő kezdeményezését ma már másoknak kell folytatni, s mindazok, akik 
folytatják, tisztelettel idézik művét mint előzményt.

Galvano della Volpe munkájának tehát örülhet háromezer vásárló, akiknek a 
példányszám tanúsága szerint, s több ezer olvasó, akiknek a példányszám mögötti 
számítás szerint a kiadó szánta ezt a munkát. A fordító Szabó Győző igazán meg
tette kötelességét: igyekezett legjobb tudása szerint tolmácsolni a nehézkes szöveget. 
Nem az ő hibája, hogy a szöveg nem lett érthetőbb és olvasásra érdemesebb. Kár a 
helyet pazarolni a szövegből vett példákra, bárki belelapozhat értük a könyvbe. De az 
illendőség megkívánja, hogy legalább egyetlen példát idézzek, egy kulcsfontosságú 
bekezdést :

„A költői szöveg úgynevezett történeti, társadalomtudományi vagy filozófiai 
egyenértékét feltétlenül össze kell vetnünk azzal a költői gondolattal vagy tartalom 
mal’, melyet magyaráz. Ezt az egyenértéket ugyanis annak kell tekintenünk, mint ami 
valójában, azaz a szóban forgó költői gondolat vagy úgynevezett ,költői tartalom, 
(mégha nem is kritikai) magyarázatának, .egyszerű szavakkal’ megfogalmazott vál
tozatának, mely a szó szerinti-anyagi, ösz-szövegi .tartalmakat’ és gondolatokat adja 
vissza. A fenti egybevetést valami olyan dolog teszi elkerülhetetlenül szükségessé, 
ami elválasztja, tehát megkülönbözteti a költői gondolatot magyarázatától. (És éppen e 
megkülönböztető valaminek a felismerése jelenti az ízlés kezdetét, nélküle nem létez
het nevére méltó irodalomkritika) . . . ” (243. 1.)

Az egymásba öltött tautológiák alig 14 sorban: egyenérték — ami valójában; 
tartalom magyarázata — amit magyaráz a tartalom; az egybevetést a különbség teszi
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szükségessé stb. Ha le akarom fordítani tudálékosságtól mentes magyarra, mindössze 
ennyit jelent az egész: A költői szöveg költészeten kívüli (társadalmi, filozófiai stb.) 
egyenértékét a kritikának mindig össze kell vetnie a költői szöveggel magával. Az 
idézet fő érdekessége azonban abban van, hogy itt s csakis itt rejlik az egész szöveg 
egyetlen utalása arra, hogy mit jelent a címben szereplő „ízlés” szó: della Volpe — 
a közhasználattal ellentétben — ezen azt a valamit érti, ami nélkül nincs nevére méltó 
irodalomkritika.

Nos, ezek után talán nem kell sokat kockáztatnom, ha azt jósolom, hogy aligha 
lesz sok olvasója ennek az irodalomtudományi munkának. Ami önmagában nem 
volna olyan nagy baj. Markiewicz könyvének (Az irodalomtudomány fő kérdései), 
amely ugyancsak a Gondolat kiadónak a Studium sorozatában közvetlenül ez 
előtt a könyv előtt jelent meg, sem bízom népszerűségében. Csakhogy Markiewicz 
munkája olyan szintézis, amely, ha válaszaiban óvatos vagy egyenesen tartózkodó is, 
pusztán a problémák rendszerezésével és színvonalas megfogalmazásával (vala
mint bibliográfiai adataival!) időtálló, értékes kézikönyv marad sokáig. Fellapozni, 
szempontjait felidézni és végiggondolni szakembernek, kritikusnak és tanárnak egy
aránt hasznos. Az sem könnyű olvasmány, de megéri a fáradságot. Galvano della 
Volpe könyve, sajnos, már ma sem éri meg. (A magyar kiadás jegyzetapparátusa 
hasznavehetetlen.)

A kiadót igazán dicséret illeti meg azokért a munkákért, amelyeket az irodalom- 
tudományi kultúra terjesztése, bővítése terén végez. A Studium sorozatban is, azon 
kívül is jelentetett meg értékes tanulmányokat. (Magyar szerzőktől ugyan keveset s 
azt sem mindig szerencsésen válogatva.) Ide számítom az olyan nyelvtudományi 
munkát is, amilyen Jakobson tanulmánykötete, s az olyan művészettörténeti munkát is 
amilyen Arnold Hauseré. De a mi viszonyaink közt ésszerűtlen fényűzésnek kell 
tartanunk az olyan kísérleti jellegű, néhány szaktudóst érintő és nehézkes tanul
mány kiadását, amilyen Galvano della Volpe könyve, vagy amilyen 1965-ben volt 
Robert Weimann „Az ,Új Kritika’ ” c.) 400 oldalas, igen részletes, de távolról sem ki
merítő bírálata egy olyan amerikai irodalomkritikai irányzatnak, amelyet nálunk 
alig egy tucatnyi szakember ismerhetett, s ma se sokkal több ismer. (Azok pedig, 
minthogy az Új Kritika képviselői nem igen jelentek meg magyarul, bizonyára 
megbirkóztak volna Weimann könyvével eredetiben is.)

Lehet, hogy a szakmai elfogultság miatt ítélem nagyon siralmasnak a magyar 
nyelvű irodalomtudományi és kritikai irodalom helyzetét. De biztos, hogy nem a 
francia és az olasz könyvpiac láttán ébredt irigységem szólal meg — ott hónapokon 
belül lefordítják és kiadják (pedig mindkét nyelv értelmisége kölcsönösen olvas a 
másik nyelvén) a friss és értékesnek ítélt munkákat, mert ezt nem várhatjuk el a mi 
könyvkiadásunktól. De azt elvárnánk, hogy kiadóink az irodalmi és olvasási kultúra 
fejlesztésében tervszerűbben és gondosabban válogatva folytassák igen jelentős mun
kájukat. Az irodalomtudomány népszerűsítése, sajnos, de tény: ma gazdátlan. Az 
Akadémia Kiadó profilja — szükségképp — a szűk körnek szóló szakmunkák s első
sorban a magyar szakemberek munkáinak kiadása. Az irodalmi kiadóknál sem 
népszerűek az ilyen munkák; ráadásul ott az uralkodó felfogás eleve elutasítja a 
„száraz” , a jegyzetapparátussal „terhelt” (mintha bizony nem hasznos teher volna 
az!) munkákat — vagyis csak könnyed, esszészerű, olvasmányos írásokat adnak ki 
gyakorlatilag. Nos, ezekre is nagy szükség van, de még nagyobb szükség volna az
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irodalomtudomány klasszikusaira. Olvasási kultúránk fejlesztése nehezen képzelhető 
el a modern irodalomtudomány időtálló munkáinak, híres alapműveinek népszerű
sítése nélkül. Tucatjával sorolhatnám az olyan marxista vagy a marxizmushoz közel 
álló, világhírű irodalomtudósokat, akiknek régebbi munkái régi adósságként hiá
nyoznak könyvespolcainkról : már az is jó lenne, ha a szovjet Propp, Zsirmunszkij és 
Bahtyin, valamint az egész orosz formalista iskola és szociológiai iskola, a cseh 
Mukarowski és a prágai iskola, a lengyel Ingarden legalább tanulmánykötetekben 
olvashatók volnának magyarul, nem is szólva a már klasszikusnak számító svájci 
és német interpretációs iskola legjobb képviselőiről, vagy a stíluskritika néven tisz
telt Erich Auerbach és Leo Spitzer munkáiról; de még azt sem tartanám bűnnek, ha az 
alaposan megbírált amerikai (és angol) Új Kritika néhány reprezentánsának mód
szerében tanulságos írása hozzáférhető lenne magyarul. Ami pedig az újdonságokat 
illeti, azt kell mondanom, hogy bár nem kommunisták, mint volt Galvano della 
Volpe, mégis értékes művekkel járulhatnának hozzá kritikai gondolkodásunk táplá
lásához a francia strukturalisták, elsősorban Goldmann és Barthes. S ha a Gondolat 
Kiadó Galvano della Volpe esetében tanúsított „bátorsága” több tervszerűséggel 
párosulna, bizonyára nem fizetne rá anyagilag sem.

Sok az adósságunk, kicsiny a kiadói kapacitásunk, és egyelőre az érdeklődő közön
ségünk is. De a jól válogatott adósságtörlesztéssel és újdonságbemutatással bizonyára 
ki lehetne úgy használni ezt a kicsiny kiadói kapacitást is, hogy az egyetemeken 
és más szellemi központokban érlelődő érdeklődést meglovagolva lassankint kiter
jesszük ezt a kört. Akár, uram bocsá’ merészségemért, a tanárok jóval szélesebb 
táborára is.
(Gondolat, 1970) M iklós Pál

S z e m l e

K örkép 1970
Különösen összetett munkát jelentett kiadni 
ezt az antológiát ebben az évben; sokoldalúb
ban kellett válogatni az anyagot. Érzik is rajta 
a manifesztumjelleg: már az első öt-hat novel
lában kibomlik az általános emberi állásfog
lalás : tiltakozás az atomveszély ellen, a Duna- 
népek egymásrautaltságának kérdése, szemé
lyes és társadalmi vonatkozású humanizmus 
igénye és követelése.

Ugyanígy bíztató a technikai fölkészültség 
általános színvonala, mely a kötet második 
szerkesztési elvének tűnik föl. Következéskép
pen jól megcsinált írásokból széles horizontú 
antológiát kap kézbe az olvasó.

A legáltalánosabb humanista frontvállalás 
után (mint Bertha Bulcsu atomháborús víziók
kal hadakozó kiskatonája) a társadalmi érdek
lődésű írások adják az alapot.

A történelem oldaláról közelít Galambos 
Lajos; 1848-as története mint téma és szerke
zet, nem ígér sokat, töméntelen didaktikus 
elemet és tézist rejt magában, valamint egy 
újabban fölfutó divat, a „kisember” , az isme
retlen katona, a névtelen hős, a mindennapok
tól megőrlött stb. ingoványával fenyeget. A 
kezdeti „felállás” után Galambos mégis meg- 
barátkoztat írása belső világával, éppen, mert 
van belső világa, és mert nem osztogat tanul
ságokat. Kár, hogy a korábban közölt Miguel 
Dorado kadét két vallomása elvesz a novella 
új-élményszerűségéből.
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Galgóczi Erzsébet is kisembert emel az 
irás középpontjába: egy nyomdászfiút, aki — 
vörösörként — egyszer mondott nagyot életé
ben, a fehérterror idején ezért kell ártatlanul 
elpusztulnia. A szerző jól él a téma nyújtotta 
lehetőségekkel, olvasás közben majdnem el 
tudja feledtetni velünk a számtalan hasonló 
kerettörténetet.

Rákosy Gergely a személyi kultusz idejébe 
nyúl vissza: részletet közöl az Óriástök című 
regényéből. Ahhoz képest semmi újat nem is 
ad tudtunkra. Nem értjük: pusztán emlékezés 
akar lenni: „Ne feledjük, volt ilyen is!”, avagy 
aktualitást szán az írásnak ? Az utóbbi esetben 
jobb lett volna a mába keresni modellt, mert 
így zavarba jön az olvasó: mire ez az ismétlés?

A további írások már a jelen viszonyait, 
szerkezetét, annak tökéletességét vagy tökélet
lenségét mérlegelik. Jókai Anna a kissé leraj
zolt, vontatott kezdés után dós passosi (vagy 
Nagy Lajos-i) módszerrel mutatja be társadal
munk vagyoni'rétegződését, a pénz megszer
zése szerinti osztálytagozódást. A novella min
den rétegből közismert figurákat emel ki, és 
egyénit már ismert helyzeteknek megfelelően. 
Ismerősökre lelünk Kolozsvári Grandpierre 
Emilnél is: egy „építő” történet pereg le a 
szemünk előtt, kétségbevonhatatlan írói gya
korlattal megszerkesztve. Bartos mérnök egy 
tiszta lelkű fiúban szembesül saját tiszta múltjá
val és kivonja magát az általános, nagy meg
vesztegetésből. Önmarcangolása azonban a 
siránkozás szintjén marad, nem hagy maga után 
markáns élményt. Meg vagyunk győződve, 
hogy a történet nem szakad el a valóságtól, 
mégis több sűrítést, feszültséget várnánk az 
írótól.

Fölösleges lenne elmefuttatásokat közölni 
Örkény Istvánról: azt a maró, éles gúnyt 
hozza, amit várunk tőle, talán még finomul- 
tabban. írásai üdítően, frissen hatnak kissé 
lagymatag, kiegyensúlyozott környezetükben.

A mát prezentáló írásokat uralják a „kis
emberek”, ahogy illik: fulladoznak a társada
lom nagy sodrában, küzdenek az ár ellen, vagy 
azzal együtt csordogálnak. így kallódik Csurka 
István hőse mezőgazdasági környezetben, Si- 
montfy András fiatal tanára, aki még csak 
belecsöppent, s nem tudni merre tart a novella 
végeztével. Császár István kiskatonáját is el
sodorja az adminisztratív köntösben megjelenő 
társadalom, hadakozik ellene, míg végül divina 
machinával megoldódik a kérdés, amire ő 
fiává fogadja a megint csak divina machinával 
mellé sodort másik áldozat immár árva gyer
mekét.

(Pár éve egy beszélgetésből lestem el az 
alábbi részletet: bármennyire jelentéktelen, 
igénytelen alakot emel írása középpontjába az 
író, a középpontba emelés azt jelenti, hogy ön
maga és típusa reprezentatív képviselőjévé vá
lik a figura. Cselekvése vagy tétlensége csak 
akkor nyer létjogot, ha bármiképpen, de meg
növekszik az írásban, helyzetének hősévé képes 
emelkedni, és olyan létezést közvetít az olvasó 
felé, ami figyelemkeltő, és a példa erejével bír. 
Ezért több az irodalom, mint a magnetofon
szalag. Ezt a kissé didaktikus magyarázatot a 
jó írások bizonyítják a gyakorlatban.)

Üjabb tengő-lengő alak, egy színész bukkan 
fel Marton István irány-krimijében. Nagyon 
izgalmas olvasmány: van benne feszültség, 
sport Triumph, bár, színésznő, ivászat, nyilt- 
színi szeretkezés, nyugati bomlasztó elem, aki 
természetesen vérengző és gyilkol. Az eleinte 
ingó ideológiai talajon álló értelmiség azonban 
a döntő pillanatban visszagondol paraszti 
nagyszüleire, és feljelenti az ellenséget. Két 
nagyobb kételyünk van ezzel az írással. Az 
egyik az, hogy ha a Délafrikai-Unióból hazánk
ba kell hoznunk egy kellék-zsoldost, akkor 
miért legyen éppen magyar ez a nyomorult. (Ha 
már volt zsoldos kell a bűnügyhöz.) Minden 
írásnak általános érvénye van: ezért sért ez a 
bérenc magyar — éppúgy, mint a pol beatesek 
nagy politikai tette: amikor védettségük tuda
tában gyalázzák mister Smith-t, a visszalátogató 
amerikás magyart, aki negyven kinn töltött év 
után nem restellt amerikai szokásokat felvenni, 
szivart s z ív , kocsija van stb. Csupán azt felejtik 
el ezek a nagyon bátor emberek, hogy ez a 
Smith a század elején azért menekült el ebből 
az országból, mert itt nemcsak ő, de a családja 
is éhen döglik, ha ő odakinn nem keresi a 
kenyeret, nem küldi a csomagot. És a másik: 
ekkora erővel, ekkora bátorsággal sokkal hasz
nosabb lenne olyan dolgok ellen fordulni, amik 
itthon fájnak, amik orvoslásától itthon fájná
nak kevésbé a fejek. Ez a magatartás visz át 
Goda Gábor írásához. Annyit szidtuk, gya- 
láztuk már biztos fedezékből a németeket, 
hogy lassan rokonszenvesek lesznek. Hagy
nánk a stupid német kispolgár köpdösését a 
felelős német íróknak, úgy etikusabb is lesz. 
Nekünk itthon lenne dolgunk, „nem is kevés” .

A kötet többi írása inkább individuális te
rületek felé fordul. Üdítő, kedves elbeszélés 
Kardos G. Györgyé, Mándy Iván jellegzetes, 
szép Mándy-novellát adott; Módos Péter tech
nikailag jól oldja meg történetét egy futballistá
ról, aki képtelen emberileg felmelegedni, csak 
a hivatásának él.
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És végül essék szó a jó novellákról, amelyek
ben nem kell elválasztgatni a személyes és tár
sadalmi szférákat, mert nem célirányosan szü
lettek, pusztán jó írások, minden anyag úgy 
áll össze bennük,. . .  ahogy kell. A halott 
Sipkay Barna hiteles elbeszélése bizonyítja, 
hogy ma is talál nyersanyagot (akár készet is), 
aki jól körülnéz. Kamondy nagyszerűen fonja 
egybe az egyéni pszichológiát egy önmagán 
túlmutató szociális jelenséggel. Nála lelünk a 
kötetben ritka, új mondandóra : hogyan válik 
ösztönösen idegenné munkásai számára a „fő
nök” , hogyan veszti el emberi kontúrjait mind
az, ami „fölül” van. Ebben az írásban van 
annyi erő, annyi közlendő, hogy az utolsó sorig 
minden ad még valamit a mű kiteljesedéséhez, 
csattanóra is futja a szerző erejéből. Kellemes 
szájízzel tehetjük le a kötetet Thurzó Gábor 
jóvoltából: övé az utolsó írás. Mértékletes, 
szépen humanista feloldás ez az optimizmus
nak irodalomra, realitásra és olvasóra mére
tezett lehetőségeivel.

Bor Ambrus — összehasonlítván ezt a Kör
képet az 1965-össel — a vörös helyett a lila 
szín uralmát érzi jellemzőnek. Nem politikáról, 
irodalomról van szó. Nagyon fáj a markáns 
novellák hiánya, a nagy írások hiánya, az 
egyéni hang nagy hiánya. Nem lelünk új prog
ramokra az Írások között, de ennek igénye sem 
érzik. A jó technikai színvonal mellett több
nyire kész történeteket, ismert és divatos 
helyzeteket őrölnek a szerzők, alig kerül sor 
új közlésre. A fiatalok készen vett fordulatok
kal operálnak, beállnak a sorba a beérkezettek 
mögé. Hiába várjuk, nincs nyoma, hogy hiány
érzet munkálna irodalmunk itt közölt — ha 
nem is teljes — keresztmetszetében. Noha 
nagyon ideje lenne, hiszen épp ez a kötet bizo
nyítja, hogy prózánk birtokában van a hagyo
mányos technikai apparátusnak, ami lehetővé 
tenné a továbblépést. És az igazán dinamikus, 
színes, irodalomszerű irodalmat. (Magvető, 
1970)

K u r u c z  G yula

Miroslav K  ri ex  a:
Kálvária

Csaknem félszázad múltán veszi kézbe a ma
gyar olvasó Krleza Kálváriáiéit, „az egyetlen 
munkás tárgyú” Krleza-drámát. A Glembajok- 
ról szóló trilógia (A Glembay Ltd., Agónia, 
Léda) s az Aretaeus után vajon mondhat-e újat

ez a korai, a jeles horvát író munkásságának 
olykor egyik határköveként is emlegetett alko
tás? — kérdezheti az olvasó, az irodalomtör
ténészt és kritikust pedig az érdekelheti: közel 
ötven év után fakult-e és mennyit ez a közép
európai proletár mozgalmak és forradalmak 
tüzében fogant színmű, vagy éppen az idő 
múlása hozta meg — értékeit-jelentőségét ille
tően — a biztos megítélés lehetőségét?

A kortársi kritika — már a progresszív haj
lamú — elismeréssel szólt róla, sa  ma irodalom
tudósa — mellesleg a horvát irodalom krleiai 
korszakának részese (Sime Vucetic) is — csak 
dicsérni tudja. Az utóbbi már nem csupán a 
horvát irodalmi fejlődés szempontjait tartva 
szem előtt, hanem a Duna menti és balkáni 
munkásság 1919-es forradalmi megmozdulásai
nak élményét is megsejtve benne. Mert az öt- 
felvonásos, az expresszionista dráma jegyeit 
hordozó színjáték a forrongó „Közép-Európá- 
ban” „történik”, mégpedig „az 1919-es év 
húsvétja előtt” . S bár a színhely szűkebb körét 
is meg lehetne vonni — valahol a Rijeka—Pu
la—Trieszt határolta térségben, egy kikötővá
rosban, talán épp Pulában — mégis : amennyire 
lehetséges, annyira fölösleges is, mert Krleza 
látható célja nem egy lokális munkásmegmoz
dulás eseményének felmutatása volt csupán, 
hanem — az esemény jelképes látomássá nö
vesztésével — a vérbe fojtott közép-európai 
proletárforradalmak bukásának eredőit fel
kutatni.

A Sztanyiszlavszkij és Branko Gavella (a 
húszas évek legjelentősebb horvát rendezője) 
által egyaránt tetszéssel és elismeréssel fogadott 
darab megírásához félévtizednyi idő tapasztalá
sai szolgáltak alapul, s számunkra ez az elő
történet legalább annyira fontos és érdekes, sőt 
tanulságos lehet,' mint maga a dráma. Az él
ménygyűjtés forrásvidéke nagy terület: az 
Osztrák—Magyar Monarchia, ahol 1917-től 
a szociáldemokrácia ismert opportunizmusa 
ellenére is erősödőben van a munkásság forra
dalmi aktivitása. Az aktivitás majd megtermi 
gyümölcsét is: az orosz proletariátus forradal
mának győzelme nyomán és hatására mind 
közelebb kerül a monarchia munkássága is a 
forradalom lehetőségéhez. A háború végén már 
eresztékeiben recsegő birodalom hamaros össze
omlása pedig egyenlő a forradalmi cselekvés 
megindulásával: előbb a magyar polgári de
mokratikus forradalom, majd a proletárdikta
túra kitörésének lehetett tanúja a kortárs hor
vát író, illetve a cattarói s a pulai matrőzláza - 
dásra kellett odafigyelnie s még inkább a „zöld
káder szocialista köztársaságot követelő fel
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keléssorozatára” (Horvátországban, Szlavóni
ában és a Szerémségben), mely a frontokról, 
elsősorban Oroszországból hazatért katona- 
szökevények aktív forradalmi akcióinak volt 
egyenes következménye.

Krleza, aki egy szeizmográf érzékenységével 
figyel a monarchiabeli progresszió rezdüléseire, 
szenvedélyes refllexiókkal kíséri az eseménye
ket: Friedrich Adler Stürgkh elleni merény
letét (1917 májusában még!) ,,az 1917. ausztriai 
esztendő” egyetlen „jakobinus képletének” mi
nősíti; a magyar munkásosztály választójogi 
harcainak 1917—18-as fellendülésére nagy
szabású tanulmányban reagál — meglepően 
pontos tájékozottsággal elemezve a magyar 
szociáldemokrata mozgalom fejlődését is — ; 
az őszirózsás forradalom kitörésekor a nagy 
történelmi pillanat jelentőségét ismeri fel, ami
kor is a magyarság véget vetett az „átkozott 
dinasztia” uralmának, „mely közel négyszáz 
esztendőn át szívta a nép vérét” ; a magyar 
proletárhatalom leverése után pedig szenvedé
lyes hangú beszédben támadja (egy zágrábi 
kommunista gyűlésen) a fehér terrort, sőt 
(1922-ben) részt vesz a Nova Evropa (zágrábi 
folyóirat) kurzusellenes számának létrehozásá
ban is. Ez utóbbi már egybeesik a Kálvária 
megírásának időpontjával.

A horvát mozgalomban 1917 óta vett részt, 
s már ekkor felfigyelt a reformizmus s a szociál- 
patriotizmus veszélyeire — sürgetve a balra- 
tolódást a forradalom érdekében. „A nemzet
közi politikát. . .  — vallja — a proletariátus 
érdekében kell csinálni! Erre tanított bennün
ket Marx! Erre tanít minket ma Lenin!” 
Mégis: mire elérkezett az 1920-as év, a forra
dalmi átalakulásnak reménye is szertefoszlott. 
Magyarország felől „hullákat görget a Duna, 
„a magyar kommünt keresztre feszítették”, 
Zágrábban pedig a reformista frakció urai 
(Vitomir Korac és Vilim BukiSeg) bevonultak 
az SHS királyság parlamentjébe — az „erős 
kéz politikáját” követelve.

Szükségtelen az előtörténet további rész
letezése, ennyiből is nyilvánvaló : Krleza a Kál
váriában ezt a folyamatot igyekszik felmutatni 
az expresszionista drámaírás hozzáértéssel al
kalmazott eszközeivel.

A darab cselekménye az „orosz hadifogoly”, 
Andrej „pinceszobájában” indul, ahol az arze
nál munkásbizottsága ülésezik. Pavle, az egyik 
munkásbizottsági tag „villogó késsel. . . ront” 
Kristijanra — súlyos vádakat olvasva rá: 
„Besúgó! Bérenc! Sehonnai!”, aki naponta 
„Telefonon beszél a rendőrséggel!” Később 
megjelenik a szinen Andrej is, a mozgalom

szabotázs-akciójának elárulásáról hoz hírt — 
maga is sebesülten. Az első felvonás végére 
pontosan látszik: ők hárman a mozgalom két 
szárnyának hangadói. Kristijan a „mérsékelt”, 
mégis szüntelen a „legtisztább marxizmus” 
tételeire hivatkozó szociálpatrióták megteste
sítője, míg Andrej és Pavle a cselekvő forra
dalom kockázatot is mindenkor vállalni kész 
hősei. A két pólus köré sarkított cselekmény
ben a tömegjelenetek ellenpontozásos alkal
mazása s az expresszionista víziók fokozzák a 
drámai hatást, mellyel a szerzőnek kettős 
szándéka van: egyfelől az árulót leleplezni, 
mintegy öntörvényűén önmaga előtt is lehe
tetlenné tenni, másrészt pedig a forradalom 
Kálváriát járt és ott pusztult hőseit — köztük 
Pavlét és Andrejt is — felmagasztosítani. E 
folyamat hitelessé tétele érdekében Krleza nagy 
leleménnyel alkalmazza szimultán módon a 
reális és jelképes elemeket-motívumokat, s nem 
csak egy-egy villanásnyi kép erejéig, mintegy a 
hatásfokozás kedvéért pusztán, hanem — van 
rá példa — terjedelmesebb, felvonásnyi részek
ben is. A második felvonás színpadképén 
egyszerre van jelen a munkáshétköznapok 
realitása („. . .  ébresztőóra, macska, kályha, 
hitvesi nyoszolya, lámpa. Ksaver újságot olvas, 
felesége harisnyát köt, a gyerek házi feladatát 
írja”) s az expresszív erejű látomás (Pavle, 
„kezében törött karddal”, tépett ruhában, 
sebesülten, véresen menekül üldözői elől, mi
közben „szél zúg”, „lélekharang csendül”, majd 
— mindez fokozódva — „harangok zúgnak, 
kutyák ugatnak, lovak dobaja hallatszik”), s 
ugyanezt a kontrasztot fedezzük fel a darab 
zárófelvonásában is az áruló Kristijan ottho
nában. Az utóbbi különösen kiélezett formá
ban: Kristijan haldokló kisfia ágya mellett ülve, 
„a bortól egészen elkábítva” néz szembe önnön 
lelkiismeretével, az „ördögi maszkot hordó” 
orvossal, aki rendre felsorolja bűneit és hazug
ságait, az árulást, mellyel munkástársait adta 
el Júdás módra. Az orvos, ez az expresszionista 
„Deus ex machina” vaskövetkezetességgel haj
szolja az erkölcsi megsemmisülésbe — tulajdon 
kisszerű miliőjében — ezt az „alacsony rendű, 
hitvány ösztönök” hajszolta férget, a forrada
lom árulóját. Nem menekülhet többé „az er
kölcsi egérfogóból” . . .

Krleza 1920-ban, már említett, a magyar- 
országi fehérterror elleni beszédében a magyar 
forradalmi szocialistáknak a proletárdiktatú
ráért folytatott harcát méltatva mondta: „Ez 
a csoport a megalkuvás nélküli osztályharc 
álláspontjára helyezkedett, és szóban és írásban 
egyaránt hadat üzent a . .  . szociálpatriotizmus
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fekete-sárga és piros-fehér-zöld változatainak.” 
Aligha kétséges: a beszéd idézett passzusa s a 
dráma Kristíjanjának megsemmisülése azonos 
gondolati tartalom hordozója . . . (Magyar 
Helikon, 1970)

Lőkös István

Szemlén Ferenc:
A mirigy e sz ten d e je
A romániai magyar irodalom hagyományos — 
lényegi felismeréseket vagy vallomásokat fo
galmazó — műfaja a történelmi regény. A 
„hőskorban” — a húszas években — ez volt 
a kifejezés legfőbb alakzata, s később is a 
szociális és nemzeti eligazodás terepe maradt. 
Kós Károly, Tabéry Géza, Sipos Domokos és 
Makkai Sándor műveire gondolok. Ezek a 
regények azonos típusba sorolhatók — miként 
Móricz Erdélye, e típus egyik legismertebb 
magyar példája is —, egyszerre mutatják meg a 
múltbéli korszak értelmét és a jelen igazodási 
pontjait. Hogy Lukács György regényelméle
téből vegyük szavainkat: egyszerre valósítják 
meg a történelmi műfaj szükséges anakroniz
musát és archaizmusát. Vagyis midőn a magyar 
középkorról, az erdélyi fejedelmek küzdelmei
ről vagy a parasztháborúk harcairól beszélnek, 
a kortársak kérdéseire is válaszolnak; a régiség 
újrateremtett képéből az időszerű mondanivaló 
is kiolvasható.

Ilyen könyv Szemlér Ferenc történelmi re
génye: A mirigy esztendeje is. A brassói pestis- 
járvány leírásában nem camus-i parabolát, 
filozófiai példázatot vagy defoe-i krónikát, 
történelmi riportázst kell keresnünk, hanem 
aktualitást és személyességet sugárzó törté
nelmi regényt. Olyan alakzatot, amely egyszerre 
idézi fel a választott korszak emberi és művelő
déstörténeti képét s vall alkotójának mai gon
dolatairól, felismeréseiről.

A felidézett korszak a Mária Terézia uralma 
alatt élő Erdély egyik apályos életszakasza, 
midőn az egykor független és büszke fejedelem
ség a birodalom távoli, mellékes tartományává 
süllyedt, s legfeljebb a szász polgárvárosok 
őrizték az európai tradíciót. Ebben a korban 
él Szüle István brassói evangélikus prédikátor 
(modellje a valóságban is létezett : idős Szeli 
Józsefnek hívták), aki élete végén beszéli el — 
írja le és gondolja át — az 1756-os pestis tör
ténetét. Szemlér érezhetően jól tájékozódik a 
18. század közepének erdélyi viszonyaiban.

Nemcsak Brassó életét és történetét ismeri nagy
szerűen (ebben a városban elvégre évtizedeken 
át élt, s nem először foglalkozik vele), hanem 
a kor egyháztörténetét, művelődési képét, 
könyvkiadási viszonyait, sőt urbanisztikáját, 
„mindennapi életét” is, akár a kultúrhistorikus 
színvonalán. Könyvét — ismét Lukács György 
kifejezésével élve — „a részletek konkrét histo
rizmusa” hatja át: egyforma gazdagsággal 
tudja felidézni a falusi papiak berendezését, a 
18. századi külvárosok képét, a kor étkezési 
szokásait vagy az erdélyi magyar nyelv kora
beli ízeit, régies zamatát. S legfőként az akkori 
történelem lelki miliőjét : a tétlenségbe, közöny- 
bes süppedt, rangját vesztett erdélyi magyar 
közéletet.

A mirigy esztendeje egy elsüllyedt kor képét 
rekonstruálja, de nem túlozza el ezt a rekonst
rukciót. Nem válik a 18. századi Brassó régé
szetévé, az erdélyi magyar élet antikváriumává. 
Mértékkel és ízléssel kutatja fel a múlt rekvizi- 
tumait. Célja ugyanis nem a történeti rekonst
rukció, hanem a személyes állásfoglalás. Ő is 
elmondhatná Conrad Ferdinand Meyer sza
vait: „Csak azért használom fel a történelmi 
novella formáját, hogy benne tapasztalataimat 
és személyes érzéseimet kifejezzem.” E tapasz
talat és személyes érzés a kisebbségi magyar 
értelmiség — sőt általában az értelmiség — 
helyzetét és hivatását érinti.

Szemlér hőse a vállalkozás és a helytállás 
etikáját képviseli. Magányban, sőt közönytől 
és értetlenségtől övezve él, csak néhány magyar 
híve van (őket is szívós igyekezettel és alázattal 
kell meghódítania), s csak egyetlen barátja, a 
hatalmasabb szász nemzet soraiból: Bausner 
doktor, Brassó világlátott és nagyműveltségű 
orvosa. Ennek ellenére munkáját: a lelkészi hi
vatást közösségi szolgálatnak tudja, nem is 
annyira az egyház, mint inkább egy profán 
„vallás” : az emberi szolidaritás nevében és 
javára tevékenykedik. „Nem az úristen és az 
emberek között szeretne kapocs lenni — ébred 
rá sorsának értelmére —, hanem az ember és 
ember között szövődő kötelék sodrásán, erő
sítésén, összehurkolásán dolgoznék.” így lesz 
a kis magyar közösség erkölcsi vezetője, lelki 
támasza, aki művelt és tudatos életre kívánja 
nevelni híveit. Ennek a pedagógiának a legfőbb 
eszköze az anyanyelv gondozása, művelése, 
minthogy: „a más nyelven elméjükbe hintett 
ige úgy elpárolog, mint a hév földbe hulló 
záporeső, hiába akarnák teljes jó igyekezettel, 
hogy virágaik, növényeik szomjas gyökeréig 
hatoljon!” Az anyanyelv őrzése a brassói 
prédikátor számára az emberi öntudattal azo-
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nos, a személyiség őrzésének alapvető feltétele. 
„Reménységet ád nekik a holnapra — olvassuk 
Szüle István gondolatait. — Saját nyelvükön 
mondja az igét — mindegy, mifélét, mégis 
olyant, amit megértenek, amelynek szavaiból, 
hangzásaiból, lejtéséből úgy érzik, hogy nin
csenek magányosságra kárhoztatva ezen a 
világon. Nem csupán az létezik, aki nekik be
szél, de ha nyelvükre szó tolakszik, akkor akad 
egy, két, tíz, száz, ezer ember, aki a kiejtett 
igét ugyanúgy érti, mint ők maguk, s ez saját 
létezésüknek is bizonyosságul szolgál.”

A létezésnek és a létezés törvényeinek a 
megismerése pedig öntudattal vértezi fel az 
esendő s a történelemnek kiszolgáltatott kis
embert, és ezért szolidaritást teremt a nyelvi 
közösség tagjai között. Hiszen a lelkész törek
vései is ennek a szolidaritásnak a kialakítását 
szolgálják. „Eredendő árvaságát akarta volna-e 
feloldani azzal, hogy valami nagy családot 
teremt, amelyben mindenki testvér és őt is 
fiúként fogadná be?” — töpreng a brassói 
pap. Igen, bizonyára ennek a közösségnek — 
nagy családnak — a létrejöttét szolgálják cse
lekedetei és töprengései. Szüle István — miként 
Németh László Égető Eszterének vagy Nagy 
családjának magányos, eligazodásra vágyó hő
sei — az emberi közösség foghatóbb tárgyias- 
ságában keresi boldogságát, életének értel
mét.

A 18. századi Erdély magyar papjáról — 
írástudójáról — beszélünk, de magára a regény
íróra gondolunk. Hiszen az ő sorsáról és töp
rengéseiről, helyzetéről és szorongásairól is szó 
van ezeken a lapokon. A regény filozófiája — 
a nyelv humanisztikus és az ember ontológiai 
sajátosságait érintő értelmezése — is arról 
árulkodik, hogy mai gondokról-felismerések- 
röl olvasunk. Valóban, Szemlér Ferenc a maga 
személyes helyzetének — általában a kisebb
ségi sorsban élő értelmiség belső konfliktusai
nak és tájékozódásának — az ábráját rajzolta 
fel új regényének fejezeteiben.

Még a választott forma, a kialakított epikus 
módszer is a regényben testet öltő személyes
ségről tanúskodik. Szemlér a modern regény 
kompozíciós vívmányainak felhasználásával 
építkezik: visszatekintőleg mondja el Szüle 
István sorsát részben a lelkész szász orvos
barátjához intézett levelében, részben a levelet 
ismételten megszakító visszaemlékezésekben és 
kommentárokban. Ez a forma személyességet 
szuggerál, már csak azért is, mert a visszate
kintő ábrázolás elégikus életérzést sugall. Szem- 
lérnek ezért funkcionálisan sikerült felhasz
nálnia a modern regény többszólamúságra

törekvő, dokumentáló formakísérleteit. Egy
szersmind azonban egy régebbi erdélyi hagyo
mányt is megszólaltatott: a régi emlékírók — 
Bethlen Miklós, Árva Bethlen Kata, Kemény 
János — örökségéhez is hozzá tudta kötni a 
modern alakzatot. (Irodalmi Könyvkiadó, Buka
rest, 1969.)

POMOGÄTS BÉLA

Thúr zó Gábor:
A hal é s  a  háló

A felszabadulás után talán ez a könyv jelent 
meg elsőnek, akkor Nappalok és éjszakák volt 
a címe. 1943-ban írta Thurzó, kiadását azon
ban állítólagos németellenes tendenciája miatt 
nem engedélyezték. Megjelenése után méltány
lás és elismerés fogadta, s néhány kritikusa 
arra is rámutatott, hogy ez a regény fejezi be 
a Nyugat harmadik nemzedékének prózai kí
sérleteit. A Nappalok és éjszakák nem sokkal 
Örley István kemény kritikája előtt született, 
amelyben Örley valósággal ízekre szedte e 
prózai kísérlet irracionalista tendenciáit, s an
nak a véleményének adott kifejezést, hogy e 
nemzedék még önállóságát is feladja, csak 
azért, hogy jól kövesse mintáit, beletaláljon az 
előttük haladók hangjába, s dala hibátlan tel
jességgel szárnyaljon az övékkel együtt. Ezeket 
a kifogásokat — világirodalmibb távlatban 
Halász Gábor és Szerb Antal is elmondta már: 
Halász A század gyermekei című írásában, majd 
még világosabban a Balzac példája című esszé
ben, amelynek végkövetkeztetéseképp a fiata
lok általánosító, „ködlovagos-misztikus” re
gényelméletének ellenpéldáját idézi: „Mikrosz
kóp alá venni a kicsinyt, hogy egész világot 
mutasson — ez Balzac példája minden idők 
realizmusa számára.”

Thurzó regénye tehát nagyjából olyan iro
dalomtörténeti környezetben született, amikor 
a fiatalok egy önmaguk számára szublimált, 
világirodalmi mintákkal igazolt (elsősorban 
Alain-Fournier Ismeretlen birtokával, amelyet 
Lovass Gyula, e nemzedék egyik legkitűnőbb 
esszéista tehetsége fordított le) eszményt védel
meztek az előttük járók támadásainak kereszt
tüzében. Ekkor már javában dúlt a második 
világháború, s inkább az irodalmi utóvédhar
cok folytak csupán, a nemzedékek pedig a 
konok csatározás helyett inkább az egyesülés 
műhelyeit igyekeztek megteremteni. A Nap
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palok és éjszakák (hadd jegyezzük meg mind
járt, hogy a most választott A hal és a háló 
cím sokkal találóbb, hívebb a regény szellemé
hez és mondanivalójához) is az egységesülés 
irányába mutat, amikor egymás mellett alkal
mazza, egymásba játszatja a kor két uralkodó 
regényformáló tendenciáját, az irracionális táv
latokat sejtetőt egyfelől, s a reálisabbat, amely 
sokkal erősebb gyökerekkel kötődik a valóság
ba másfelől.

A regény három főalakja, a vidékre került 
fiatal tanár, a tehetségtelen, mégis néhol dé- 
monikus magaslatokba emelkedő színész és az 
öregedő nő, aki iszonyú energiával tartja maga 
mellett a színészt, ugyancsak e kettősség kép
képviselői. Dauner, a vidéki kisváros fojtogató 
légkörébe csöppent tanár, minden idegszálá
val racionális jelenség, aki mindaddig felülről 
képes érzékelni környezetét — jó adag remek 
öngúnnyal fűszerezve —, amíg nem találkozik 
Kálmánnal, a színésszel. E találkozás — ame
lyet bízvást nevezhetünk egymásra találásnak 
is — után akarata teljesen elvész a színészé
ben, úgy kóborol a kisvárosban, mint Kálmán 
elhatározásainak lenyomata, s csak akkor vil
lannak meg jellemének bensőségesebb vonásai, 
amikor az asszonnyal, Friedával kell megküz
denie kölcsönös vonzalmuk tárgyáért. A dé- 
monikus-vizionárius s ugyanakkor szinte szo- 
rítóan kispolgári elemek egybejátszatása ezek
ben a részletekben nagyszerűen sikerült, s ez 
az önleleplező, vesékig ható út juttatta fel 
később Thurzót A szent magaslatára. Tévedés 
volna azonban azt hinni, hogy A hal és a 
háló csak leleplezés! Mert ebben a regényben 
rengeteg líra, nosztalgia is rejtőzik, amelyek 
világosan jelzik, hogy Thurzó életének egyik 
darabját is megírta a történetben, s nem csak 
a nemzedéki kísérleteknek, az ismeretlen táv
latokba vezető utaknak mond benne búcsút, 
hanem saját élete tragikus epizódjának is. 
Ezért érezzük a csetlő-botló Dauner lemondá
sát nemes gesztusnak, s ezért értjük meg mene
külését is, amikor a girlandokkal feldíszített 
szobából az ismeretlen messzeségbe indul, 
oldalán tanítványával, Kuncz Pistával, aki 
Kálmán démonizmusával szemben az emberi 

, tisztaságot, egyszerűséget példázza.
Keresztúry Dezső, aki a Magyarokban a 

legértöbb — és legmegértőbb — bírálatot írta 
Thurzó regényéről, nem hallgatja el, hogy a 
történet hitelét leginkább az gyengíti, hogy a 
mondanivalóval nincs arányban a szerkezet

kristálytisztasága, az író túl sokat hallgat el, 
s a történet egyes fordulatai nem követik logiku
san egymást. Persze maga a történet is annyira 
szokatlan, hogy érthető, ha az író nem bontja 
ki minden szálát, s nem igazolja racionális 
érvekkel egyes fázisait, hiszen köznapi ésszel 
maga a történés sem racionális. Annál nagyobb 
élvezettel merül el Thurzó a részletek színezésé
ben. Kitűnően ábrázolja a kisváros nyomasztó 
légkörét, amelyben az embernek nem lehetnek 
titkai, magánéletébe is ugyanolyan nyitott ab
lakon át tekintenek a kíváncsiak, mint a szálló
ba. Néhány remek tanárfigurát is felvillant: az 
idillről álmodozó konzervatív Romváry képét 
vagy Wagner igazgató ravasz együgyűségét. 
Itt, ahol szerepe juthat tehetsége legelevenebb 
részének, a leplező gúnynak, Thurzó úgyfickán- 
dol, mint a hal a hálóban. (És közben olykor 
Kosztolányi Pacsirtajának hálójába is bele
esik.) Néhol már-már sok is belőle: például 
abban a jelenetben, amikor a féltékeny Johan
nes Lemken a virágzó fán ülve távcsövezi fele
sége, Frieda ablakát, hogy rajtakapja a színész
szel. Ugyanakkor szívesen venné az olvasó, 
ha itt-ott intenzívebben azonosulna hőseivel, 
ha leleplezése vagy vallomása hitelesebb, szug- 
gesztívebb volna. Persze nem szabad elfelej
teni, hogy a regény eseménysora mögött ott 
feszül egyrészt az egyéni sors sok megoldatlan 
kérdése, másrészt a hatalmas léptekkel köze
ledő világégés, amely szintén belejátszik a tör
ténésbe, amikor egy-egy szituáció váratlanul 
démonikussá, félelmetessé növekszik, amikor 
egy-egy figura, mint a palackból kiszabadult 
szellem, túlhaladva az írói szándékot, elérhe
tetlenné, embertelenné magasodik. így moti
válja a regény szinte mindegyik fordulatát a 
történelmi háttér és az egyéni sors.

Harminc éves volt Thurzó Gábor, amikor 
Nappalok és éjszakák címen megírta regényét. 
Nagy dolog, ha ilyen fiatalon ilyen szuggesztív 
erővel tudja ábrázolni valaki a valóságot, s 
még nagyobb érdeme, hogy az irracionális 
távlatok vonzásából végeredményben vissza
talált a valóságba. Regénye a század prózai 
fejlődésének egyik érdekes dokumentuma — 
már csak azért is érdemes volt újra megjelen
tetni —, s ugyanakkor saját írói útjának is 
egyik jelentős állomása, amelyből egyfelől a 
Záróra és a Hátsó ajtó súlytalanabb világa, 
másfelől azonban az Amen, Amen és A szent 
keményen megrajzolt igazsága felé vezet az 
út. (Magvető, 1970)

R ó n a y  L á s z l ó

54



S za b ó  M agda:
Ókut

Pszichológusok és írók egyetértenek abban, 
hogy az ember további élete szempontjából 
elhatároló jelentőségű a gyermekkor élmény
köre. Ekkor válik el, hogy a benne rejtőző 
számtalan hajlam közül melyik fog kivirágozni, 
és melyik ítéltetik sorvadásra. A gyermek 
intenzívebben él, jelentéktelennek tetsző él
ményei egész életére is kihathatnak. Idevonat
kozó vallomások egész sorát idézhetnénk Jo
hannes Bechertől Simone de Beauvoirig. Nagy 
hazai példánk még beszédesebb: Móricz Zsig- 
mond az Életem regényé-ben tízéves koráig 
követi életútját, és hatvanévesen úgy érzi, ezzel 
minden fontosat elmondott magáról: „írhat
nám még a világ végéig, az életem végéig. — 
Minek. Ennél többet nem mondhatok magam
ról . . . . ” íme, a forrás már ígéri a patak min
den ragyogását, a gyermekkor az egész életet.

Ilyesféle várakozással és gondolatokkal 
kezdtem olvasni Szabó Magda „forráskeresö” 
könyvét, az Ókut-at. Szabó Magda regényei
nek világa általában gyermekkora élmény
anyagából sarjad. Különösen tanulságosnak 
ígérkezik hát az önvizsgáló visszapillantás. 
A lehetőség móriczian gazdag: az ősök csupa 
híres emberek, literátorokban is bővelkedik 
a rokonság, Sárosy Gyulától Thaly Kálmánon 
át Beöthy Zsoltig vezet a sor. A szülők is 
műkedvelő írók, művészek. Patinás a család. 
Sokfelé ágazik: Az egyik ös állhatatos protes
tantizmusáért gályarabsággal fizetett, a másik 
Petőfitől kapott ajándékkardot szabadság- 
harcos eszméinek emlékeként stb. A nagyapa 
kemény protestáns, híres szónok, az édes
anya viszont vallását is többször változtatja. 
Emlékként, olykor félreértelmezve a nem 
értett magyarázatokat, álmokkal, látomások
kal keveredve mindezek ott tolonganak a kis
gyermek agyában. Szerepük főként az, hogy 
teleírják egy fiatal lélek fehér lapját: a csöpp 
gyermekből elővarázsolják azt a tízéves 
kislányt, aki nemcsak megírja első regényét, 
de megsejti az élet és művészet legfontosabb 
törvényét; kegyetlen áldozat szükséges a meg
váltáshoz. Azt azonban már nem igen értjük, 
hogyan jut el ilyen felismerésekig, hiszen az 
élete semmi ehhez hasonlóra nem tanította. 
Rajongásig szeretett szerencsegyerek ő, szülei
nek és környezetének egyéb feladata sincs, 
csupán a kis nebáncsvirág szórakoztatásáról 
kell gondoskodniuk. Semmi gondjuk nincs, 
mindig kaphatók a játékra, olyan szerepeket

alakítanak, amilyeneket a gyermek szeszélyei 
óhajtanak. Majomszeretetükkel így minden 
komoly életformáló élménytől megfosztják 
a gyermeket. Amolyan üvegházi élet ez, a tör
ténelem levegője a gazdag lehetőségek ellenére 
sem érződik a regényben. Ebben a súlytalan 
világban egyetlen fontos személyiség van: 
Dolna, a kislány. Mások csak neki asszisztál
nak, mint egy királynőnek: büntetés helyett 
is jutalmazzák. Mindig azt csinál, amit akar, 
korához mérten sincs semmiféle feladata, 
még kevésbé felelőssége. Egy álomvilágban 
él, ő is természetesen elkezd álmodozni. 
A valóságban semmiféle cselekvést nem végez, 
ehelyett egyre gazdagítja álomvilágát, képzel
géseit. Olvasmányélményeit átkölti, újfajta 
művészi igazságtevést vezet be. Ez így termé
szetes. Az viszont elgondolkodtató, hogy 
ennyire védett világban nevelkedve lesz-é 
hitele az írói szónak. Csak a legkirívóbb 
példát említem: A kis Dolna az egyik erdélyi 
rokonuktól narancsot kap. Még sosem evett 
ilyen gyümölcsöt, mert a háború idején nem 
lehetett hozzájutni. így most tudatlanul nem 
szedi le a héját. „No lám, a háború — mondták 
a felnőttek —, hogy egy ilyen nyomorult 
kisgyermek héjastul lásson neki a narancs
nak.” A példa durva, de sajnos e regényes 
önéletrajz súlyát jelzi: csupán ilyen mértékben 
alakította a történelem és társadalom hősünk 
életét. Félreértés ne essék: nem felnőttesebb 
szemléletet vártam és kérek számon, hanem 
a gyermeki lét öntörvényű világának nagyobb 
mélységét. Mert az az élet, élményanyag, 
amelynek részesévé lesz hősünk, nem művésszé 
érlel, csupán a képzeletet, nyelvet gazdagítja. 
Mondhatnánk: a külső forma felől közelít 
a művészethez. Fogásokat, bizarr képzetjátéko
kat gyakorol, tartalmi vonatkozásban csupán 
másodlagos élményei vannak. Nem életesek. 
Nem saját élményvilágát variálgatja képzelete 
sem, hanem az olvasottat. Mindezt azért 
sajnáljuk, mert így nem érezhetjük hitelesnek 
a gyermek fölismeréseit, és nem elevenedik 
meg a regényben a húszas évek Debrecene 
annak ellenére sem, hogy elég sok szó esik róla.

Akadályozza ezt a regény struktúrája is- 
Szabó Magda korábbi regényei — kivált
képpen a Freskó — gyakran hatottak szer
kezeti bravúrjukkal. Az Ókut szabályosságá
val lep meg. A regény húsz fejezete ugyanis 
jobbára hasonló módon épül fel: az író em
lékezetében él egy-egy érzelemmel bőségesen 
átitatott kép gyermek-önmagáról. Ezeket 
érzi egyénisége legfőbb formálóinak, bele
szőtte hát emlékei színes szőttesébe. Az
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egyes fejezeteken belül az érzelmi intenzitás 
fokozatosan nő, s végül mindig rájövünk, 
miért kellett a fejezet elején annyit olvasnunk 
erről vagy arról a jelentéktelennek látszó 
dologról. Az így kialakult monotonságot a 
kronológiai cselekményvezetés csökkenti va
lamelyest, mert arra szövődik a regény 
legnagyobb értéke: az ismereteit folyton 
korrigálni kényszerülő gyermek egyre érettebb 
találkozása az élettel. Ezt a fejlődésvonalat 
azonban megtöri az író didaktikus szándéka: 
az egyes fejezetek végén többnyire megkapjuk 
a történtek felnőttes értelmezését. Ez fölös
leges. Az olvasó nem szereti, ha kétszer magya
ráznak neki valamit. A történetnek olyan 
öntörvényűnek, meggyőzőnek és sugallónak 
kell lennie, hogy a kép és cselekvés önmagában 
legyen „filozófia” is.

Az elmondottakból bizonyára kiviláglik, 
hogy az Ókut-aX nagy hiányérzettel tettem le, 
úgy vélem, a lehetőség sokkal nagyobb volt, 
a téma többet ígért. (Magvető 1970)

Görömbei András

Rat kő József:
Egy kenyéren

Manapság kevesen fejezik ki olyan szépen- 
-szívvel és fedetlenül elkötelezettségű két, mint 
Ratkó József. Furcsán szintézis mostani 
harmadik verseskötete — anélkül, hogy előző 
két könyvének (Félelem nélkül 1966; Fegyver
telenül 1968) igazán tézis—antitézis viszonya 
lett volna. A korábbi gondok-gondolatok 
nem átértéklődnek itten, hanem összefogódzva 
felhangosítják Ratkó lírájának törzs-skáláját.

A Ratkó-költészet elsődleges jellegzetessége 
a népben-nemzetben gondolkodás, meg egy 
sajátszerű históriai magyarság-élmény. Ez az 
ő elkötelezettsége. Ez történelmi materializ
musa: a néptömegek, amelyek állandó elemei 
a mindenkori termelőmunkát végzik, a tör
ténelem alakulásának döntő meghatározó 
tényezői — szerinte is. De egyúttal Ratkó 
a maga módján többnyire le is szűkíti ezeket 
az erőket.

így lesz ennek a költészetnek állandó 
donorja: a falu népe. Költőnk úgy érzi, hogy 
a város „kidobta” magából (Kidobott a város). 
Szűkebb pátriája most már: a tanyák világa, 
ahol legkevésbé lódult meg az idő és a szegény
ség (Tanyák). Történelemlátása ilyesformán 
Dózsa-központú. Okfejtései épp ekként válnak

elfogultan induktívakká. Ebben az értelemben 
lesz itt a parasztság majd egyedül a nemzet- 
alkotó.

Ratkó szemlélete ugyanakkor megment egy 
bonyolult kulcskifejezést, ha nem is szó szerint, 
számunkra: tudja, az élet nemcsak a létezés 
formája, hanem a természeti és társadalmi 
lét valósága, és úgy is érti, hogy a tevékeny 
létnek alapja, forrása, lehetősége, azaz a nép
száj használatában, a gabona. Ily módon él 
ő „egy kenyéren” a „hajnali négykor”-kelőkkel 
(Hajnali négykor). A „dolgozni kell” nála 
levegőszükséglet, magától érthetődő belső 
parancsolat.

Jellegzetesen, nagy képi erővel, viszont 
túlhajt dolgokat. Alkalmanként meglehetősen 
zavartak történelmi példálódzásai (Jelek). 
Másutt ugyan helyesen, érzékletes-szigorú 
szóval ítéli el a gátlástalanságot, a jellemtelen- 
séget (Napraforgó), és gyűlöli a bűnt (Hirdetés), 
de aztán valamiféle egyoldalúsággal, baboná
val és fölösleges aszkézissel szinte csak a 
szegénység mesebeli hétpróbáját tartja erkölcs
formálónak. Továbbá: „romlatlan szót” csak 
fiataloknak tulajdonít (Fiatalok). Forrada
lom-, szabadság- és rend-eszméit meg jobbára 
holmi túlzott veszélyeztetettség-érzet szorítja 
olykor indokolatlan pesszimizmusba ( Jézus; 
Minket nem kérdezett; Történelem).

Görcsei akkor oldódnak, mikor a Föld 
„hanglemezére” maga is ráénekel. Az általános
természetes emberi vágyak, a jövő féltése, a 
béke áhítata, a szolidáris nyugodt egymástól 
megférés gondolata Földméretekben foglal
koztatja, mindennemű pacifizmustól mentesen 
(Ag ággal; Az ének megmarad ; Fegyvertelenül). 
A helyzeteket többnyire patalogikusnak ítéli 
meg, és a „hiába vitézkedik”, reményvesztett- 
ségét csak sok belső küszködéssel tudja fel
adni ( Jött ez az ősz). Ratkónak azonban végül 
is van ereje, invenciója és belső indíttatású 
illetékessége ehhez. Feladatát tudatosan és 
fegyelmezetten szabja magára: „Énekelek
melegebb fényű, / romlatlan csillagokért” 
(Éjszaka). Úgy érzi, hogy szükségük van rá 
az embereknek, és őnéki is embertársaira.

Ezért és ilyen értelemben van költőnk 
szorongás nélkül a „halálhoz kötve”. A ragasz
kodás, az elődök, névtelenek és nevesek 
tisztelete Ratkó mesterkéletlen gesztusa (Föld 
fölé tartanak; Tartassák a föld; József Attila; 
Ady). A halált az élet természetes folytatásá
nak tartja, és ilyenformán győzhet halál
verseiben is a józan becsületes élet és a fel
fokozott szenvedélyű elhivatottság, hogy 
„égni kell / nagyfeszültségű indulatban”
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(Amíg a szív ki nem csap). A halál közelében 
különösképp felszaporodnak nála a kínok 
megpróbáltatásai, és felforrósodnak morális 
intelmei: „Bátrabban kellene élni, / ütni a rot- 
hadtakat” (Dal a jövőről.)

Külön szót érdemelnek Ratkó természet
versei. Füvész alaposságú szemlélődése, meg
kapó megszemélyesítései, táj-, növényzet
asszociációi lírájának sok terhet bíró bázisa, 
így lesz nála a természet állandó készenléte 
költői figyelmének, emberi éberségének 
inspirálója (Lecsapni készülő), vagy sokszor 
borongóra forduló kedvének, várakozásai
nak hü tükörmásai (Ősz; Tavasz előtt). 
És amikor új évszakot hív a költő, rövid 
erkölcsi-politikai attakot is vezényel, talán 
még félremagyarázhatóan is ( Új évszak kellene).

Ahogy másutt, úgy szerelmes verseiben és 
anya-költeményeiben is jelen van Ratkó feszes 
közéleti tartása. Az anyák halhatatlansága, 
az asszonyok mindenhatósága és legyőzhetet
lensége a jövő, az új reményét éltetik nála, 
közösségi szinten is (Fordulj az asszonyokhoz ; 
Zsoltár). Az összetartozás, az egymásért 
perlekedés újító tüze, a gyerekek jövendőjének 
féltése nemcsak magánéleti problémája, szülői 
mozdulata a költőnek, de társadalmi felelősség- 
vállalása is (Egy ágyon, egy kenyéren; Gyerekek).

Ratkó versanyagának szépsége a népművé
szeté: az egyszerűség és a természetesség 
dominál nála. Ratkó költészete szókimondó, 
őmaga jellemezhető így egyik két sorával: 
„Úgy dolgozik, hogy dolgozik / magához ölel, 
úgy ölel meg” (Felnőtt). Tisztán, sallangtalanul 
beszél. Bár olykor kicsit zavaró a kötetben 
egy-egy képének vagy képzettársításának 
újraírása, mégis általában egyenletes, biztos 
színvonalúnak ítélhető könyve. A kvalitásos 
formaművészeten átsütő hit pedig lefegyverzi 
még azt is, aki társadalomfelfogásával, konok 
kizárólagosságaival nem mindenben tud egyet
érteni. Ratkó József lírájának igényessége és 
rátartisága végre olyan jelen költészetünkben, 
hogy érdemes egyben s másban még ellent is 
mondani néki. (Magvető, 1970.)

Borbély Sándor

K a  Iá sx László:
Parttól partig

A hatvanas évek közepén új költői nemzedék 
jelentkezett. Buda Ferenc nyitotta meg a sort, 
majd Ágh István, Raffai Sarolta, Ratkó József,

Bella István, Kalász László folytatta. S persze 
még sokan mások, de a fentieket az együtt- 
indulás tényén túl is kohéziós erő köti össze. 
A magyar nép legelesettebben élő rétegeiről 
hoztak híradást, onnan küzdötték fel magukat 
egy ország színe elé, s itt nemcsak joguknak, 
de kötelességüknek is érezték kimondani a 
bennük felgyülemlett élményeket. A — nem 
feltétlenül paraszti — szegénysor küldötteiként 
vallottak. Ütjük azóta többfelé ágazott, de az 
indító közösség iránti rendíthetetlen hűség 
mindannyiuk sajátja.

Raífait, Ratkót, Kalász Lászlót mindezen 
túl a pályakezdés megkésettsége is egymáshoz 
kapcsolja. Kalász László majd másfél évtizedes 
folyóiratokbeli publikálgatás s az ezzel együtt 
járó többszöri „felfedezés” után jutott el 1967- 
ben első kötetéhez, a Szánj meg idő-hoz, mely 
a hatvanas évek első kötetei között kiemelke
dően jónak mutatkozott. Első olvasásra sze
münkbe ötlött az önálló, friss hang, a sajátosan 
daloló, a költői egyéniséghez formált versépít
kezés. Az abaúji kis faluban tanító Kalász 
László úgy tudta elmondani gondját-baját s 
kevéske örömét, hogy egy ország versértő 
közönsége figyelt fel rá.

A költői készülődés éveinek ez a hosszúra 
nyúlása tette lehetővé már az első kötet anya
gában a higgadtabb, csiszoltabb, sajátabb for
manyelv jelentkezését, s így ez a megkésettség 
a hátrányok mellett bizonyos előnyt is jelentett,

A költő második kötete, a Parttól partig 
sajnos nem éri el az első szintjét. Ha nem 
tekintenénk bizonyos tartalmi-formai változá" 
sokat, azt mondhatnánk, hogy a fordított meg. 
jelenési sorrend lenne a logikus. Mindenesetre 
annak örülnénk, hiszen a pálya emelkedését 
láthatnánk benne.

Mik lehetnek ennek a talán csak átmeneti 
visszaesésnek az okai? Végsősoron nem szük
séges rájönnünk, hiszen lehetnek csupán alko
táslélektaniak is ezek, s az olvasót a vers 
érdekli. De aligha tévedünk nagyot, ha úgy 
véljük, hogy a hosszúra nyúló s sziszifuszinak 
tetsző küzdelem a vidéki magányban a költővé 
válásért — ha nem is determinálja, de erősen 
gátolja a költői személyiség teljes kibontako
zását. Mert az első kötet Ígérte ezt a kibonta
kozást, a második mégsem visz közelebb hozzá.

Kalász László azok közé tartozik, akikről 
önarcképeik árulják el a legtöbbet. Mit mond 
önmagáról? Például ezt: „Mint cölöpöt / 
lábamat ideverték / a megélhetés pörölysuj- 
tásai / . . . Csak a jövő tart / minden ami 
lehetne / korhadt fogaimat tördelem/ tonnányi 
almát eszem reggelente / s reményt iszom I

57



hogy tán elérhetem” . A jövő — mint annyi 
elődjének — Kalásznak is az ígéret földjét 
jelenti, amelyet önmaga megvalósításának ered
ményeként érhet el az ember.

Egy másik versében sokkal keményebben 
jelenik meg előttünk ugyanez az önmegvaló- 
lítási szándék, az eszményekhez és követelmé
nyekhez való töretlen hűség: „Foggal és 
körömmel / mint az állat / harap rúg karmol 
vagy felöklel / védem magam / fásultság ér 
pusztulás ellen / hogy megmaradjak aki vol
tam / hogy az legyek aki szeretnék”. — Eddig 
tökéletes a vers. Bata Imre már rámutatott 
arra, hogy Kalász sokszor túlírja a verseit, 
nem tudja ott lezárni, ahol kellene. Kalász 
versépítkezésének más hibája is akad. Általá
ban jók a verskezdései, olykor igen erősek a 
versindító képei, de ez a lendület bizony több
nyire lelassul, s szervetlen sorok, erőtlenképek 
után esetleg a befejezés jut el ismét az indítás 
színvonalához. Ez történt ebben az esetben is: 
„nyugtot soha semmi sem adhat / s könyököm 
bársony s nyelvem érdes / de kérődzeni nem 
fogok / egy szalmaszál mindig akad / ha süly- 
lyednék hogy szabaduljak / s kezdjem elölről 
mint az állat / foggal és körömmel örökké” . 
Míg az ön-hűség művészileg szemléletesen 
jelent meg előttünk, addig az, hogy ezt az ön
hűséget honnan s milyen veszélyek fenyegetik, 
hogy a társadalom milyen környezete ellen kell 
védekezni, rejtve marad. Ez a rész figyelmeztet 
arra is, hogy a realista költőnek sem árt óva
tosan bánni a képi asszociációval. Látszólag 
egységes szemlélet részeként szervesen nőnek 
ki a versindító hasonlatból a további képek, 
mégsem sikeresek. Nem érzékletesebbé teszik 
a mondanivalót, hanem közvetlenül egyértelmű 
voltuknál fogva költőietlenné. A „nyugtot 
soha semmi sem adhat” nagyotmondó általá
nossága, a szalmaszálba kapaszkodásnak a 
verskezdés öntudatosságával szemben történő 
képi s gondolati elerőtlenedése az előbbiekkel 
együtt a vers visszafogott pátoszát rontja le. 
Figyelmeztet ez arra, hogy Kalász László versei 
nincsenek kellően megkomponálva, az ötletek 
uralják a gondolati s képi anyagot is. Ösztönös 
ez a költészet. Ez még nem volna baj, első 
kötete ugyanezt az arcot mutatta, viszont ezt 
a szűk körben mozgó költészetet szükségsze
rűen a kifáradás, az elerőtlenedés, a minden
napok középszerűségébe fulladás veszélye 
fenyegeti. E két kötetnyi versből kiderül, hogy 
a költő talán túlságosan is világosan látja a 
saját lehetőségeit s határait, s ezért nem mer

bátrabban új területek felé fordulni. Kiala
kított például egy sajátosan egyéni versformát, 
amelyre a közvetlenül áradó hang, az „egy- 
szuszra” elénekelhetőség a legjellemzőbb. A 
vers címe sem különül el, mindig az első sor 
ugrik ki az írásjeleket nélkülöző versben, amely 
így látszólag egy nagyobb egységből kiszakí
tott töredék. Ez a közvetlen természetesség jel
lemzi a vers egészét is, amelyet viszont sokszor 
nem tud kiemelni a középszerűségből. Egy-két 
verse mutatja, mintha Kalász próbálkozna 
másfajta hanggal két irányban is. Az egyik a 
hozzá láthatólag közeli népköltészethez vezet 
az eddigieknél sokkal közvetlenebbül. A kötet 
legerőteljesebb verse, a Végtelen rét havában 
a Kalevala egyértelmű hatását jelzi, de nyilván
való, hogy az ilyen hatás csak néhányszor hoz
hat létre szuverén műalkotást. A másik: a 
groteszk. Látszólag ellentmond egymásnak a 
két irány. József Attilánál is csak átmenetileg 
fértek meg egymás mellett. Kalász esetében 
még eldöntetlen, hogy győzedelmeskedik-e 
valamelyik, egymás mellett fognak-e tovább
élni, vagy tétova kísérletek maradnak-e csupán. 
Az erősebb ágnak a groteszk mutatkozik. 
S bármennyire szeret is dalolni Kalász, a dal
forma mégsem az övé, mert a dal szigorú szer
kezetet követel magának, s mert többnyire 
feltételezi a versben megvalósuló harmóniát. 
Kalász világa pedig egyre kevésbé harmonikus, 
egyre tépettebb, keserűbb. A probléma ebben 
csupán az, hogy a világkép elsőtétedésének 
igazi okát nem tudjuk, illetve amennyit tudunk 
belőle, az művészileg nem elég meggyőző. 
(Mutatta ezt az idézett Foggal és körömmel is.) 
Mert pokoljárás nélkül ritkán születhet nagy 
művészet1 hiteles harmónia, viszont ennek a 
pokoljárásnak igazinak kell lennie, s valamilyen 
lényeges ellentmondásból fakadnia. Kalász 
László költészetének hátterében a kis falu és a 
nagyvilág, az elzártság és a világ színe elé jutás 
ellentéte sejlik fel elsősorban, s ez bizony ma 
már nem elég alap a pokoljáráshoz. Helyeseb
ben: néhány verset, akár egy egész kötetet is 
jellemezhet ez az alapellentét, de egy egész 
költői pályához nem elegendő útravaló, és 
semmiképpen sem elegendő, ha az igénye 
szerint népe gondjaival birkózó költő egyre 
inkább önmaga — érthető és megérthető — 
gondjait tárja elénk. A Bolond Istók-sors ma 
már egyáltalán nem szükségszerű, s ha valak 
eljut a fényre: az első sikerhez, már további 
teljesítményétől függ a jövője. (Magvető, 1970)

Vasy Géza
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Színház — 
dram aturggal

A nemzeti drámairodalom és színjátszás egy
mástól el nem választhatóak, egymást köl
csönösen életre segítik, feltételezik. Össze
tartoznak, mint — profánul szólva — tyúk 
meg a tojás. Mindettől függetlenül sikeres 
színiévadokat lehet csinálni hazai színmüvek 
bemutatása nélkül is, ha a színpadra vitt 
drámák problematikája, az ábrázolt emberi 
viszonyok nálunk is érvényesek. Mégis: 
magyar társadalmi és emberi konfliktusokat 
magyar szerző képes a legteljesebben vissza
adni. Helyes tehát az az igény, mely a színházak 
műsorának kialakításakor legalább egy magyar 
dráma lehetőleg eredeti bemutatóját elvárja. 
Csakhogy az évenkénti drámatermés szín
vonal és mennyiség dolgában alatta marad 
az elvárásnak. Még a fővárosban is meg
csodált intermezzónak tekintjük az ötvenes 
— netán százas szériákat megért magyar drá
mákat. Amelyik vidéki direktor tehát arra 
vállalkozik, hogy kezdő drámaírót enged 
a deszkákra vagy a fővárosban még ki nem 
próbált darabot, kétségtelenül erkölcsi nagy
ságról tesz bizonyságot, de kockáztatja be
vételi tervét. A vállalkozó kedvet tehát édes- 
piroskámokkal kénytelen bebiztosítani. Ele
gendő jó magyar drámát ! — ezt az immáron 
százötven éves gondot enyhítendő hívták 
létre annakidején a dramaturg státusokat. 
Remélve, hogy az irodalom és színház dolgai
ban egyként járatos szürke eminenciások 
nemcsak diplomatái, de piackutatói, dajkái, 
műhelyszervezői és retusálói is lesznek a hazai 
drámának. A státusokat betöltötték — a sok
rétű feladatot azonban nem. Vidéki szín
házaink ugyanazokat a darabokat játsszák, 
mint a fővárosiak, s az új magyar dráma 
bemutatása kötelező, s így nyűgös penzummá 
szürkült. Ettől eltérő kivétel csupán elvétve 
adódik, következetes gyakorlat azonban alig. 
Azaz, hogy egy színházunk műsorgyakorlatá
ban találkozunk a következetességgel és a 
sikerrel is. Ez a Veszprémi Petőfi színház.

Az országos figyelmet felkeltő Madách- 
bemutató még rendhagyó kivétel lehetett 
volna, olyan, amilyennel esetenként mindenik 
színház el-eldicsekedhet. De a következő 
évadok bebizonyították, hogy nemcsak véletlen
szerűen lehet kizökkenteni a monotóniát, 
hanem rendszeresen el lehet térni attól. 
Veszprém ősbemutatók sorát adta, olyanokét, 
melyeket nemcsak más vidéki, de fővárosi

színházak is átvettek. Érdemes felidézni ezeket: 
Németh Lászlótól a Papucshős és az Apáczai. 
Gáspár Margit három drámájának ősbemuta
tója: a Ha elmondod, letagadom, Az állam 
én vagyok és az Embert enni tilos-é, Sarkadi 
elfelejtett darabjai: Ház a város mellett, 
Száraz Györgytől a Királycsel. De itt szólalt 
meg Illyés átdolgozott Fáklyalángja s a fő
városinál jóval sikerültebb előadásban a 
Malom a séden. A veszprémi plakátokon 
állandósultak a legjobbak közül való magyar 
szerzők nevei, s a színházban is állandó ven
déggé lett az igényesebb közönség. S nem is 
csak a városból. Figyelnek már azok is — igaz 
szűk kört alkotó színházlátogatók —, akik 
leutaznak vidékre az érdekesebb, ígéretesebb 
bemutatókért.

Játszott természetesen ez a színház is zenés 
darabokat, de nem ment el a tucatművekig, 
inkább megkísérelte — engedve a közönség 
könnyűműfaj, zenésjáték igénynek — ran
gosabb darabok megzenésítését: így Szerb 
Antal Ex-e és Shakespeare Lóvátett lovagokja 
(Felsült szerelmesek) szólalt meg. S ha minden
képpen elvárás mutatkozott az országos 
méretű lombosodásnak indult Kaktusz 
virága vagy Potyautas előadására, azt nem 
adták ifjúsági bérletben. Ezzel is csökkenteni 
kívánták azt, hogy újratermelődjék az a közön
ség, mely csakis a könnyű szórakozást érti 
színház fogalmán. Többek között ez a peda
gógiai munka is okozta, hogy a Malom a séden 
bevételi terve meghaladta a kötelezően elő
irányzottat, sőt húsz százalékkal magasabb 
volt, mint a Potyautasé.

Mindez persze statisztika, s gazdasági ügyes
kedésnek látszik. De nem az. Hanem a művészi 
munkába oltott következetesség. Nem mutat
kozik azonnal, és soha nem mutatkozik 
önmagában. A háttérben áll, nem nevezi meg 
magát, de néhány év alatt nélkülözhetetlenné 
lesz, s végül is jelleget teremt, meghatározóvá 
válik. Azt mutatja, hogy munkált a színház
ban a szürke eminenciás.

A sikeres bemutatókban természetesen 
rendezők törekvése, színészek szerepvágya, 
díszlet- és jelmeztervezők tehetsége is benne 
foglaltatik. , A figyelemben azonban, mely 
ezeket az ambíciókat a kortárs magyar drá
mákra tudta hangolni — kétséget kizáróan 
a dramaturg törekvését kell látnunk. S szóvá- 
tennünk, annál is inkább, mivel néhány kecske
méti, gyulai évadon kívül nem található vidéki 
színházainkban a dramaturg munkának nyoma.

Berkes Erzsébet
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A strukturalizm usok  
é s  az „irodalmi 

te rm e lé s  e lm é le te “
Louis Althusseras,к Bachelardra, Lacarmi és 
Foucaultia támaszkodó Marx-interprezációja1 
olyan fogalmi apparátust teremtett, mely 
— úgy látszik — az irodalomtudomány 
számára is gondolatébresztő volt. Ezt mutatják 
Althusser közvetlen munkatársának, Pierre 
Machereynek irodalomelméleti és kritikai 
tárgyú írásai, de legfőképpen Az irodalmi 
termelés elméletéért című könyve.1 2

Macherey kísérlete bizonyos szempontból 
a Tel Quel csoport (R. Barthes, J. Genette stb.) 
tevékenységével vethető össze. Mégpedig abból 
a szempontból, melynek alapján sokszor 
Althussert is a Lévi-Strauss nevével fémjelzett 
strukturalizta áramlathoz sorolják. Lévi- 
Strauss és Althusser a társadalomtudományok 
általános problematikájának és a filozófiának 
a szintjén, illetve a „nouvelle critique” irány
zat (a Tel Quel-csoport) és Macherey az iro
dalom és a kritika területén abban rokonítha- 
tók, hogy az ember, illetve az emberi meg
nyilvánulások tanulmányozását a par ex
cellence tudományok rangjára igyekeznek 
emelni. E célt azzal vélik elérni, hogy lemon
danak a szubjektivitás, a történelem ideológiá
járól, az antropológiai illúziókról, s — mint 
Foucault — meghirdetik „az ember halálát” .3

E közös elméleti mezőn belül azonban 
mélyreható repedés mutatkozik, mely két 
különböző utat jelöl ki. Lévi-Strauss számára 
a nyelvből való kiindulás jelenti azt a módszer
tani elvet, melynek segítségével kiküszöböl
hető a szubjektivitás. Ugyanezt az utat járja 
B. Barthes is: szerinte a művészi alkotás ugyan
úgy felfogható nyelvnek, mint Lévi-Strauss 
etnológiáján belül a rokonsági rendszer. 
Elég könnyen bizonyítható, hogy e koncepció

nem képes megalapozni sem az irodalom- 
tudomány, sem a kritika autonómiáját, ami 
pedig a „nouvelle critique” irányzat egyik 
nagy célja lenne.4

Althusser a társadalom és az egyes tár
sadalmi síkok tanulmányozásának szigorú 
tudományosságát más úton igyekszik elérni. 
Nem a nyelvből indul ki, hanem abból — az 
egyébként igen problematikus — „anti- 
humanista” interpretációjából, ahogy ő Marx 
műveit elemzi. Miután éles „cezúrát” tételez 
fel az ifjú Marx közt, aki még az ideológia 
foglya, és az érett Marx közt, aki a „történe
lem elméletének” (=  történelmi materializ
mus) megalapítója, kijelenti: a történelmi 
materializmus kategóriái (termelőerők, ter
melési viszonyok, alap, felépítmény stb.) 
nélkülözik a szubjektív szférára, az emberre va
ló vonatkozást, s épp ezért tudományosak. 
Emellett heves polémiát folytat az empirizmus 
megnyilvánulásai ellen, ezekkel azt a tézist 
szegezve szembe, hogy a tudományok tárgya 
nem eleve adott, hanem konstrukció ered
ménye. Különbség van a „valóságos tárgy” 
és a „megismerés tárgya” között. A „meg
ismerés tárgya” az a gondolati képmás, mely 
a valóságos tárgyat célba vevő megismerés ki
indulópontja és eszköze. Egy tudomány épp 
azáltal jön létre, hogy abszolúte új „tárgyat” 
konstruál magának, ami azt jelenti, hogy meg
változtatja a valóságnak feltett kérdések meg
előző rendszerét.

E tételeket viszi át Macherey az irodalom- 
elmélet és a kritika területére. Ahogy általá
ban a tudományoknak, úgy szerinte a kritiká
nak sincs „eleve adott” tárgya. Nem lehet 
tehát azt mondani, hogy a kritika az irodalmi 
művek tanulmányozása, hisz ez az állítás csak 
egy „mezőt” s nem egy „tárgyat” rendel hozzá. 
Az az alternatíva áll így előttünk, hogy az 
irodalmi kritika: vagy művészet (ebben az 
esetben egy meghatározott „mező” előzetes 
létezése kondicionálja), vagy megismerési

1 L sd. A lthussernek munkatársaival közösen  írt m űvét: L ir e  le C a p ita l, M aspéro, Paris, 1965; illetve: Althusser: 
P o u r  M a r x ,  uo. 1965; válogatott tanulm ányai m agyarul is megjelentek: A lthusser: M a r x  — a z  e lm é le t  fo r r a d a lm a  
K o ssu th , 1968.

2 P ierre  M acherey: P o u r  u ne th é o r ie  d e  la  p r o d u c t io n  litté ra ire , M aspéro, Paris, 1966.
3 M ichel F oucau lt: L e s  m o ts  e t le s  c h o s e s , G allim ard , Paris, 1966. 353. o.
4 E  so ro k  írója bővebben kifejtette ezzel kapcso latos nézetét: „A  nyelv abszolutizálása és az irodalom tudom ány” 
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forma (ekkor van „tárgya” , de ez hozzá képest 
nem előzetesen létezik, hanem általa konsti- 
tuáit). Az utóbbi esetben — konstutív, illetve 
transzformációs tevékenységet fejtvén ki — túl
lép a mü egyszerű utánzásán, lemásolásán, 
megkettőzésén. A kritika e konstutív szerepé
nek állítása természetesen nem szubjektív 
idealizmust rejt magában: az utánzáson való 
túllépés egyszerűen azt jelenti, hogy a kritikus 
hozzá tesz valamit a műhöz (mint minden 
megismerés hozzá tesz valamit a vizsgálat 
tárgyához: a róla való tudást, mely nem a tárgy
ban adott, s melyet ezért nem egyszerűen 
kibont a valóságból, hanem „megtermel”). 
Mielőtt szemügyre vennénk, pontosan mit 
tesz hozzá a kritikus a műhöz, érdemes itt 
megállni.

Az idézett eszmefuttatás alapján határolja 
el magát Macherey az irodalmi strukturaliz
mus Barthes-i típusától. Barthes a nyelv ab
szolutizálása révén egyfajta kombinatoriká
val helyettesíti az írói alkotó tevékenységet, 
s ezzel megszünteti az irodalom és a kritika 
közti különbséget. Az író szerinte olyan ember, 
aki számára a nyelv problémát jelent, míg 
a kritikus mások nyelvéről beszél és úgy egy 
metanyelvet alkot. Az író: kritikus, a kritikus: 
író.5 * Macherey ezzel szemben világosan le
szögezi: a kritikus és az író között kezdettől 
fogva visszavezethetetlen különbség van: a 
szerző által megírt mű nem teljesen azonos 
a magyarázott művel. „A kritikus megengedi, 
hogy a műben különbség lepleződjék le, meg
mutatja, hogy a mű más, mint önmaga” .8

Mármost, az ily módon önálló státuszt 
nyerő kirtika mit tesz hozzá az irodalmi alkotás
hoz? Macherey szerint nem mást, mint léte
zésének feltételeit, azt, amit nem mond ki a 
mű. A mű nem elegendő önmagának: fel
tétlenül kíséri egy távoliét. A kritika erre 
a ki nem mondottra, erre a tudattalanra kérdez.

A fentiekből érezhető, hogy Macherey 
elsősorban az immanens műelemzés dilem
máját igyekszik meghaladni. Az immanens 
elemzés programjának szigorú betartása 
— mint Barthes példája is bizonyítja — tau
tológiához vezet, hisz legjobb esetben is a mű 
formalizált ekvivalensét kapjuk meg. Azt, 
ami eddig is megvolt (csak más alakban), s 
rajta kívül semmi újat. Ráadásul még az is 
illúziónak bizonyul, hogy egyáltalán létre 
lehet hozni a mű ekvivalensét. Macherey

azonban — amikor azt állítja, hogy a mü ér
telme nem immanenciájában, hanem másságá
ban rejlik — nem kíván visszatérni a másik 
véglethez, a szociologizmushoz sem, mely 
csak a mű körül forog, tehát egy „mezőben” 
mozog, s nem egy „tárgyat” vizsgál. Hisz 
a kritikus olyasmit hoz ugyan létre, ami nincs 
benne a műben (amiről nem tud maga a mü), 
de erre a másvalamire mint létfeltételére, 
csakis a mű utal.

A két véglettel szemben folytatott polémiá
ját összeköti három illúzió: az empirikus, 
a normatív és az interpretatív illúzió lelep
lezésével.

Az empirikus illúzió lényegét tulajdonképp 
már láttuk: a kritika a maga tárgyát előzetesen 
létezőnek fogja fel. Ennek alapján pusztán 
„fogyasztási szabályok” leírására szorítkozik, 
annak leírására tehát, hogyan kell befogadni 
a művészi terméket. A normativ illúzió igyek
szik kilépni a fix adottságok köréből, már 
törekszik arra, hogy megmutassa: a mű más, 
mint önmaga, de létét csak egy ideális modellre 
vonatkoztatva ismeri el. Mivel a mű szorosan 
a modell és a kritika közé ékelődik, abban 
a pillanatban megsemmisül, melyben az 
utóbbi kettő összetalálkozik. Az interpretatív 
illúzió — a mű hegeliánus módon feltételezett 
egységének, homogenitásának talaján állva 
— az írásban kész adottságként eleve benne 
rejlő „végső értelmet” igyekszik kihámozni.

E három illúzióval — az ismertetett tézise
ken túl — az irodalmi alkotás komplexitásá
nak tételét szegezi szembe Macherey, illetve 
azt a gondolatot, hogy a kritikának nem a 
„fogyasztási szabályokat” kell megadnia, 
hanem „az irodalmi termelés törvényeit” . 
A hagyományos szociologista vagy meta
fizikai kritika kérdése helyett (a Sartre-i „Mi 
az irodalom?” helyett) azt kell kérdeznie, 
hogy „milyen viszony révén, milyen önmagá
tól különböző dologra való vonatkozásában 
termelődik a mű?” „A kritikai kérdésnek a 
megoldott anyagot kell érintenie, s azokat 
az eszközöket, melyek megdolgozzák”.7

A „termelés” kifejezést Althusser és tanít
ványai a „kreáció”, a „teremtés” — többek 
közt GaraudyniX igen gyakori — fogalomköre 
helyett használják. A kreáció mítosza elleni 
polémiájukban ismét csak a Barthes-i struk
turalizmus pozícióival mutatnak rokonságot, 
azzal a lényeges különbséggel, hogy Barthes

5 L. R. Barthes: C ritiq u e  e t  v é r i té , Seuil, Paris, 1966. 14. o . ; illetve: S a g g i cr itic i , Einaudi, Torino, 1966. X III. о.
8 P. M acherey: im. Idézve az olasz kiadásból: P e r  una te ó ria  della produzione letteraria, Laterza, 1969.
7 im. 169. o.
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a kreációt a kombinatorikával helyettesíti : 
„az írónak nem marad hátra más, mint a 
variáció és a kombináció aktivitása, nincsenek 
alkotók, csak kombinátorok” .8

„Kombinatorika” és „termelés” — e két 
kifejezéssel talán össze is hasonlítható az ún. 
(egzisztencialista vagy marxista típusú) „hu
manista illúziókkal” való leszámolás napjaink
ban kirajzolódó két markáns útja, az „objek
tív” kritika, a „tudomány” névre jogosan 
hallgató irodalomtudomány megteremtésének 
két kísérlete. Az előző, a Barthes-é — bár sok 
részeredményt, gyümölcsözően átvehető fogást 
tud felmutatni — az antihumanizmus fordított 
ideológiájába hullva leküzdhetetlen nehéz
ségekbe ütközik. Kérdés, hogy a második 
messzebbre jut-e (hisz szintén magába hor
dozza az ember „objektivista” felfogásának 
egyes elemeit, egy újabb misztifikáció csíráját, 
melyet Althusser az „elméleti antihumanizmus” 
címkéjét magára akasztva tudatosan is hirdet). 
A „termelés” kifejezés mindenesetre utal 
Althusser és Macherey ama helyes gondola
tára, hogy az irodalmi alkotás síkján is objek- 
tivációs, újat létrehozó tevékenységről van 
szó (nem pusztán mechanikus, az adottságok 
börtönén belül maradó kombinatorikáról), 
melynek ugyanakkor megvannak a maga

szigorú, a partikularitáson és a szubjektivitá
son túlmutató törvényei. A „termelés” folya
matában nem a semmiből születik valami új: 
a termelés megdolgozandó anyagot, eszközö
ket, módszereket, meghatározott viszonyokat 
stb. feltételez.

Macherey konkrét elemzéseiben is igyekszik 
a vázolt fogalmi apparátust igazolni, ismer
tetett könyvében pl. érdekes elemzésnek veti 
alá Lenin irodalmi tárgyú cikkeit. A kétféle 
„objektivizmus” elhelyezésével, összefüggé
seik, hasonló szándékaik és lényegi diver
genciáik bemutatásával azonban már elértük 
célunkat. Hazánkban az utóbbi időkben 
gyakran esett szó a szigorú értelemben vett 
strukturalizmusról, elfeledkeztünk viszont a 
francia szellemi élet és a marxizmus szellemi 
térképén is kirajzolódó második változatáról. 
Az ítéletalkotás ehelyütt nem lehetett fel
adatunk, de a figyelemfelhívás igen. Leg
feljebb annyit jegyzünk meg, hogy az Alt- 
husser-i elképzelések egyes pontjaival szem
ben felmerülő ellenvetések9 értelemszerűen 
Macherey koncepciójára is vonatkoztathatók. 
De csak konkrét vizsgálatok sora döntheti el, 
mit tud a marxista irodalom- és kritika-elmé
let Macherey javaslataiból a gyakorlatban is 
felhasználni.

K elemen J ános

Angol fo lyó irat kü lönszám a  
W yndham  Lewis-ról

Angliában nem szokás prófétának lenni. 
Az írók általában nem hirdetnek meg új élet
formákat, nem nyilatkoztatnak ki soha nem 
hallott eszméket, s nem áll szándékukban 
— és nem is kívánja tőlük senki —, hogy egész 
életükkel álljanak jót minden leírt mondatért. 
(Ez természetesen nem jelenti azt, hogy ne 
akadnának D. H. Lawrence-féle kivételek.) 
Rendszerint azonban értelmes, érzékeny és jó
szemű emberek módjára egyszerűen beszámol
nak arról, amit a világból másoknál gyorsab
ban és differenciáltabban érzékelnek. Az újsá
gok kulturális rovata és a művészeti folyó
iratok pedig általában nem gesztusokat tesznek, 
nem felfedeznek, köszöntenek, engesztelnek, 
ünnepelnek, helyre tesznek és újra felfedeznek, 
hanem informálnak arról, ami az időtájt

irodalomban, zenében és képzőművészetben 
történt. A higgadt egymásra figyelésnek, az 
intelligens tévedések megengedésének és fel- 
tételezhetőségének ebben a józan és ha nem is 
indulatmentes, de rendszerint fékezett szen
vedélyű atmoszférájában különös színt jelent 
és fontosságot kap, ha egy-egy folyóirat mégis 
vállalja az állandóan megújuló gesztusokat, 
s szinte minden számával igazságot akar 
szolgáltatni valakinek, akiről úgy érzi, az 
utóbbi évek irodalmi köztudatában nem nyerte 
el az őt megillető helyet.

Az Agenda című folyóirat tíz éve ezt teszi. 
Ettől a profétikus fűtöttségtől a lap nem lesz 
se jobb, se rosszabb a többi angol irodalmi 
folyóiratnál, de feltétlenül más lesz. Ilyen 
szellemben készült az a szám, mely Hugh

8 R . B arthes: S a g g i c r it ic i , X V III. o.
* L . Id e o ló g iá r ó l, k u l tú r á ró l . A  francia kom m unista párt vitájának anyaga. Kossuth, 1966, 201. o.
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MacDiarmid skót hagyományokba ágyazódó, 
társadalmi fűtöttségű költészetének gyökereit, 
esztétikai sajátságait és politikai hatékony
ságát kutatja, a másik, mely a nyolcvanéves 
Ezra Poundról szól, vagy amelyik David Jones, 
a walesi és latin kultúra kettős bűvöletében 
alkotó ir festö-költő munkásságát elemző 
cikkeket közöl, és az 1969-ben megjelent görög 
költészeti antológia vagy a legutóbbi, Wynd. 
ham Lewis munkásságának szentelt külön- 
szám.

A Wyndham Lewis-szám cikkei nagyjából 
olyan tematikai csoportokba rendeződnek, 
amilyeneket egy magyar folyóiratban találnánk, 
ha szerkesztősége úgy döntene, hogy Kassák 
életművének szenteli valamelyik számát: 
elemzik festészeti munkásságának fontosabb 
állomásait, különös hangsúllyal Blast című 
folyóiratán, mellyel a futurizmus angol meg
felelőjének, a vorticizmusnak propagátora 
és legjelentősebb művelője lett; foglalkoznak 
irodalmi prózájával és költészetével, ismertetik 
néhány elméleti és politikai tárgyú írását, s 
egy-két személyes emlékeket idéző cikk után 
Wyndham Lewis töredékekben fennmaradt 
írásaiból közölt részletekkel zárják a számot.

A vorticizmus és futurizmus kapcsolatát 
Annamária Sale elemzi. Az angol mozgalom 
a Blast 1912-beli jelentkezésével indult, azok
nak a festőknek, szobrászoknak és költők
nek a részvételével, akik azelőtt „kubisták”, 
„futuristák” és „kubofuturisták” gyanánt 
emlegették magukat. A vorticizmus és futuriz
mus legfőbb különbsége, hogy a futurizmus 
elsősorban életmód és kifejezési forma volt, 
melyben a művész megpróbálta reprodukálni 
és lemásolni a valóságot; a vorticizmus ezzel 
szemben alkotói módszer, mely nem másolni 
akar, hanem teremteni, titkos összefüggéseket 
és általános történeteket felfedezni a fegyel
mezett és érzelemmentes intellektus erejével. 
A futuristák szét akarják rombolni a hagyo
mányt, a vorticistákat egyszerűen nem érdekli 
más, mint a jelen. Wyndham Lewis így beszél 
a vorticizmus dinamizmusáról: „Képzelj el 
egy örvényt. Az örvény szívében van egy tág 
és csöndes rész, ahol minden energia összefut. 
És ott, a koncentráció pontjánál, ott van 
a vorticista.”

Lewis regényírói munkásságát a Tarr 
(1918), a három részből álló The Human Age 
(The Childennass, 1928, The Monstre Gai, 
Malign Fiesta, 1955), a The Apes o f God a 
Snooty Baronet (1932), a The Revenge for 
Love (1937), a The Vulgar Streak (1941) és 
a Self Condemned (1954) című regényeit

elemző cikkeken kívül Martin Seymour 
Smith és Kenneth Сох cikke méltatja, akik 
a regények kijelölte fejlődés jellegét igyekez
nek meghatározni. Seymour Smith azzal, 
hogy bár Lewis mindvégig a Lawrence-regé- 
nyekben oly nagy szerepet játszó „Sötét 
Istenek” , a természet, a tudatalatti és a nemiség 
erői ellenében az értelemmel fékezett szen
vedély, a józan ész erejével fegyelmezett világ 
egyetlen és lehetséges emberi voltát hirdeti, 
mégis nagy utat tett meg a hideg szemlélődés 
dicséretétől, míg végül eljutott az utolsó nagy 
regények, a Monstre G ai és a Malign Fiesta 
nehezen megszerzett harmóniájáig, mikor 
— Eliot szavával élve — a „modern ember gon
dolatait” a „barlanglakó energiájával” ötvözte.

Ugyanezt a fejlődést Kenneth Cox Dualism 
and Les Autres című cikkében „a kettősség 
és a többiek” címszavai köré fűzve próbálja 
megragadni. Lewis alkotói munkássága egyik 
alapvető meggyőződésének tartja, hogy a 
személyiséget felosztottságában értékelte, test 
és az azt birtokló és használó lélek kettőssége
ként. A két véglet között helyezkednek el azok 
a fél-életű részlet-figurák, akikkel Lewis, 
saját egyénisége bizonyos elemeinek kivetítése 
útján, benépesítette regényeit. Az egész modern 
kultúrát átható gnoszticizmus hatása alatt állt, 
innen dualista szemlélete, s az, hogy mivel 
filozófiájának középpontjában a megismerés, 
az önmegvalósítás, az öntökéletesítés áll, 
a többiek, „les autres” kívül rekednek érdek
lődési körén.

E. W. F. Tomiin elméleti kérdésekkel fog
lalkozik, és Lewis Time and Western Man 
című, 1927-ben megjelent kötetéről szólva 
elmondja, hogy a könyv valójában az Időnek 
az ellen a kultusza ellen irányult, melyet 
Lewis például Pound, Joyce, Gertrude Stein 
és Spengler munkáiban vélt felfedezni, s ki
fejezi írójának azt a törekvését, hogy fenn
tartsa az egyensúlyt, melyet nagynehezen ki
alakított az emberi értelem, azokkal szemben, 
akik az intellektuális struktúrák feloldására 
törekedtek, elszabadították az erőket, melyek 
ellen mindig is harcolt a civilizált értelem, s 
a valódi értékeket feláldozták a mindenkori 
öncélú divatnak. A könyv Lewis-nak a kato
licizmussal rokonszenvező teológiai felfogásá- 
r ól is képet ad.

C. H. Sisson Lewis politikai írásait 
elemzi, s megállapítja, hogy bennük nem 
annyira társadalomelméleti alapelvek fogal
mazódnak meg, mint inkább bizonyos fajta 
társadalomszemlélet, mely esztétikai alapokon 
nyugszik, s a művészet legjobb alkotásaiban
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uralkodó józanságot, mértéket és rendet 
állítja szembe a társadalom mélyén burjánzó 
romlottsággal: így születnek a The Art of 
Being Ruled vagy az Apes o f God lapjain 
mozgó államforradalmi figurák, akik az őket 
körülvevő technológiai változások áramával 
úsznak, mialatt úgy tesznek, mintha ellen
szegülnének neki. Lewis eszményi figurája 
a forradalmi tevékenységbe vagy a hatalom 
dolgaiba keveredni nem akaró, cselekvő értel
miségi. A harmincas években mégis a leg
hevesebb politikai viták középpontjában talál
ta magát: a spanyol polgárháborúval kap
csolatban hangoztatott véleménye, valamint 
Hitlerről írott könyve a politikai körök mély 
ellenszenvét keltette fel iránta. Felfogásának 
a háború utáni alakulása, melynek gyümölcse 
a S e lf Comdemned volt, elvezette őt a felisme

réshez, hogy a világról elzárkózó értelmiségről 
alkotott elképzelése tarthatatlan, s ha módja 
lett volna rá, hogy politikai írásait a Monstre 
Gai és a Malign Fiesta szellemében újrafogal
mazza, valószínűleg megszabadul manicheus 
szemléletétől s a hatalom iránti közönyétől, 
eljutva egy olyan politikáig, mely szorosabban 
kapcsolódik a világ dolgaihoz.

Az Agenda Wyndham Lewis különszáma 
ötvennél több illusztrációjával nemcsak sok
oldalú pályaképet ad, hanem felhívja a figyel
met a jelenkori kultúra néhány olyan saját
ságára is — divathóbortok eluralkodására és 
az intellektustól elszakított érzelem kultuszára 
—, melyek ellen Lewis minden munkájában 
harcolt, s melyektől nem nagyon sikerült meg
szabadulni az azóta eltelt idő alatt.

K ada J úlia
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D A R V A S  J Ó Z S E F

Irodalmunk h elyzete*
Beszámolóm címe a napirend szerint: „Irodalmunk helyzete.” A cím túlzott 

igényeket ébreszthet. A jelenlévó'k elég sok beszámolót hallottak már, hogy tudják : 
egy kb. egyórásnak szánt referátumban még törekedni is meddő dolog a teljességre. 
Lehetetlenség egyetlen beszámolóban akár csak egy év irodalmi terméséről is vagy 
az irodalom, az irodalmi élet mozgásáról teljes képet rajzolni. Hát még — ami 
pedig feladatom lenne — több évről, érintve (ezt Bodnár György előadásának az 
elmaradtával nem is kerülhetem meg) az elmúlt 25 esztendő irodalmának néhány 
kérdését is. így szinte csak vázlatra szorítkozhatom. Az irodalmi élet s az irodalom 
(mert a kettő nem azonos) fő tendenciáinak a megmutatására. Ha neveket, műve
ket említek, az nem jelent értékelést — példázat, illusztráció lesz csupán. S akit nem 
említek — nagyon sokakat —, azok munkásságát se akarom ezzel minősíteni. Külön
ben se vállalkozhatom arra, hogy kritikai életünk folyamatosságának a hiányait eb
ben az előadásban pótoljam; — vagya kritika mulasztásait, tévedéseit korrigáljam. 
Egyáltalán : e beszámoló összeállítójaként nem vindikálhatom magamnak azt a jogot, 
hogy kritikai ítéletet mondjak írókról, művekről, még ha, mint mindenkinek, van is 
egyéni véleményem, ítéletem. Sőt, még az általánosabb jellegű problémák között is 
lesznek, amelyeket — ahogyan mondani szokták — „nyitottan” akarok fölvetni. 
Döntsön bennük, ha tud, a vita.

Tanácskozásunk időpontja közel esik ahhoz a dátumhoz — április 4-éhez —, ami
kor újkori történelmünk eddigi legnagyobb fordulatának, felszabadulásunknak 
a 25. évfordulóját ünnepeltük. Ez a 25 év immár történelem. Akik itt vagyunk, több 
nemzedéket képviselünk; — más-más élményekkel, tapasztalásokkal, írói múlttal 
ha volt ilyen); más-más társadalmi, világnézeti háttérrel, esztétikai meggyőződéssel, 
s egyben, természetesen, más-más elképzeléssel, vágyakkal, várakozással kerültünk 
az új történelem sodrába. De olyan nincs közöttünk, akinek ne vált volna az élete 
részévé ez a negyedszázad. (S ez még, ha más módon is, de azokra a legfiatalabbakra 
is érvényes, akik gyerekfővel élték át e korszak kezdeteit.) Sorsunk, részvételünk, 
felelősségünk, érdemünk vagy mulasztásunk különböző lehet, sőt, az is, - de népünk 
részeként, miénk ez a 25 év. Sikereivel és kudarcaival, korszakos eredményeivel s 
néha tragikus belső konfliktusaival, az elvesztett illúziókkal és a megnyert, megharcolt 
történelmi tapasztalatokkal. Voltak, akik akarták, várták ezt a sorsfordulót — talán 
tettek is érte valamit; — mások esetleg csak tudomásul vették, s talán nem is minden 
belső tusakodás és aggály nélkül. Ám az bizonyos, hogy ami azóta történt, meg
határozta az életünket, úgy is, mint e társadalom tagjaiét, a nemzeti közösség 
egyedeiét és úgy is, mint írókét. Ennek lehettek lelkesítő vagy elkeserítő motívumai 
(— leginkább vegyült e kettő —), de a valóságon ez nem változtat. Ma is sokféle 
véleménykülönbség létezik közöttünk. Akár politikáról, a társadalom átalakításának 
az útjairól, módjairól, a társadalom és az egyén viszonyáról, az ember mint autonóm 
személyiség lehetőségeiről, felelősségéről legyen szó , akár az irodalomról, az 
irodalom szerepéről, esztétikai problémáiról. Nyilván még az elmúlt 25 év külön-
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böző eseményeinek a megítélésében is vannak közöttünk különbségek. Miért is ne 
lehetnének ? Néhány alapvető dologban azonban, úgy hiszem, megtaláltuk a közös 
nevezőt; ha nem is könnyen és nem is konfliktusok nélkül. Mindenekelőtt abban, 
hogy bárhogyan is gondolkoztunk annak idején népünk, nemzetünk múltjáról, jövő 
útjairól, ma már egyetértőén valljuk: 25 évvel ezelőtt nem volt a számunkra más 
történelmi alternatíva; — s hogy egyedül ez az alternatíva biztosíthatta a társadalmi, 
politikai, gazdasági és szellemi átalakulás forradalmi távlatait. A nemzeti sors és 
a  társadalom felgyűlt ellentmondásait feloldani, illetve ezek feloldásához hozzá
kezdeni, csak ezen az úton lehetett. A szocialista forradalom, a szocializmus építése 
útján. Voltak ennek az útnak törései, veszélyes és káros kanyarjai, tragikus szakadékai 
is. De ha a 25 évet egységnek tekintjük — s a  történelmi szemlélet csak így mérhet 
—, e negyedszázad íve mégis az előrehaladást jelzi. Különösen így van ez, ha a korszak 
második felét, az 1956 —57-től eltelt időt nézzük. A 25 év: történelem — mondottam 
az imént. Elismerve minden érdemet, elsősorban a tanulságait kell néznünk, a mának 
s a jövőnek szólókat: félretéve mind az ünnepi eufóriát, mind a személyes sorshoz 
igazított ítélkezést. Még ha ez utóbbi nem könnyű dolog is.

A politika és az irodalom viszonyát tekintve, nagyon változó volt ez a korszak. 
Anélkül, hogy csökkenteni akarnánk az irodalom, egyes írók, irodalmi csoportosulá
sok, irányzatok szerepét és felelősségét, e viszony alakulásában a meghatározó 
szerep a politikáé volt. Sematikusan szólva: jó  és termékeny volt ez a viszony, ha 
jó  volt a politika, s elromlott, ha baj volt a politikában. Ezt mi sem bizonyítja jobban, 
mint az 1956 óta eltelt időszak.

Ez alatt az idő alatt — fokozatosan s nem egyik napról a másikra — termékeny 
és jó  viszony alakult ki politika és irodalom között. Azt hiszem, nem túlzók, ha azt 
mondom, hogy a legjobb s legtermékenyebb a 25 évet végigtekintve. S ennek az alapja 
az MSZMP politikája. Az írók, nyilvánosan, nemigen beszélnek erről, s főleg így 
„egy az egyben” nemigen írják le. Nem is kívánja tőlük senki a látványos hűség- 
nyilatkozatokat. (Zárójelben szólva: valószínűleg ez is egyik eleme ennek a jó viszony
nak.) Mostanában az ilyen jellegű beszámolókban se igen szoktuk ezt így megfogal
mazni, de talán éppen most nem árt erről röviden szólani.

Természetesen: semmi értelme nem lenne valamiféle idilli „treuga dei” képét 
fölfesteni. Ez a jó viszony nem azt jelenti, hogy minden író, mindig, a politika minden 
döntésével teljesen egyetért. Ilyen nem volt s aligha is lesz ; — és ez nem csak az írók 
esetében van így. Különben is: nem minden írót érdekel egyformán a politika. De 
azt, úgy hiszem, felelősséggel lehet mondani, hogy az írók többsége a párt politikájá
nak a fő vonalával egyetért, azt okos és realista, hangzatosság nélküli, ám mélyen 
nemzeti politikaként értékeli, céljait, erőfeszítéseit támogatja. Még azok is, akikben 
időnként, ezért vagy azért, aggály ébred. Majdnem azt mondtam: „drukkolnak” 
ennek a politikának; érezvén: van mit őrizni. S ez a bonyolult helyzetekben mutatko
zik meg leginkább; mint volt például a csehszlovák válság. Nem titok, hogy ennek 
a megoldási módjával az írók közt se mindenki értett egyet, de ezt egy szélesebb 
felelősségnek rendelték alá.

Sok szó esik mostanában, főleg a nyugati polgári lapokban, a szocializmus külön
böző „modelljeiről” . Emlegetik a „magyar modellt” is. Ilyen persze nincs, mert a 
modell a mások számára kínált — vagy éppen kötelezőnek tekintett — mintát is 
jelenti. Pusztán arról van szó, hogy a mi pártunk levonta a múlt hibáiból, mulasz
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tásaiból a következtetéseket — és igyekszik realista módon — bonyolult nemzetközi 
viszonyok közt s idebent is új meg új ellentmondásokkal szembenézve — meg
találni, érvényesíteni a szocializmus építésében a sajátosságainknak megfelelő formá
kat, módszereket. Nemcsak az irodalomban létezhet „szocialista realizmus” , hanem 
a politikában is; — óvatosan mondom: ez utóbbiban talán még jobban körül is lehet 
határolni, hogy mi az?!

Szeretnék emlékeztetni arra, amit Kádár elvtárs a legutóbbi írószövetségi látogatá
sakor mondott, hogy ti. a politika s az irodalom közti jó viszony nem elvtelen ala
pon jött létre s nem úgy, hogy — képletesen szólva — kölcsönösen a bokor alá 
dugtuk volna a fegyvereinket. . .  Nem minden kialakult „status quo” jó feltétlenül, 
de azt, ami politika és irodalom között nálunk kialakult, úgy hiszem olyannak 
ítéljük, amelyet érdemes őrizni — és továbbfejleszteni.

S ha mindez így igaz, akkor azt az állítást is meg lehet kockáztatni, hogy a leg
fontosabb kérdések megítélésében irodalmunknak a legszélső pólusai közt soha nem 
csökkent annyira a távolság, mint mostanában ; legyen bár az egyik pólus a bölcs 
szkepszis, s a másik a forradalmi türelmetlenség. És ezt nem valami ünnepi apológia 
mondatja így ; nem is a meglévő különbségek vagy ellentétek elkenésének a szán
déka, hanem a valóság józan megítélése. Különben értelmetlen is lenne közös 
dolgainkról és véleménykülönbségeinkről beszélni vagy vitázni.

Az irodalom kérdéseiről szólva: a 25 év irodalmának a megítélésében, alakulásá- 
nak-fejlődésének a fölvázolásában is a mának s a holnapnak szóló általános tanul
ságok a legfontosabbak. A részletes elemzés és az összegezés elsősorban az irodalom- 
történészek dolga. Folyik is ilyen munka. Az Irodalomtudományi Intézetben most 
készül a felszabadulás utáni irodalom története (az ún. 7. kötet), s előlegképpen már 
megjelent egy kézikönyv, s emellett a különböző folyóiratokban is napvilágot 
láttak rövidebb áttekintések. Ezekkel én most nem kívánok foglalkozni. (Esetleg 
lesz majd olyan felszólalás, amelyik foglalkozik velük. Nem is ártana!) Miután 
azonban mégis rólunk van szó, néhány kérdésben helyes lenne nekünk is összegezni 
a tanulságokat.

A jelenlévők közül, gondolom, sokan olvasták az „Új írás” felszabadulási ankét- 
ját. Sokan résztvevői is voltak az ankétnak, hiszen közel negyven író válaszolt a szer
kesztőség kérdéseire. Nos, ha emlékeznek: arra a kérdésre, hogy az irodalom tük
rözi-e ezt a negyedszázadot, az egybehangzó válasz az volt, hogy nem. Nem tükrözi. 
Nekünk íróknak a vélekedésünk akár az egyéni, akár az együttes teljesítményünk
ről — hogy is mondjam ? — ,nem mindig elfogadható. Ez esetben azonban, azt hiszem, 
igen.

Ha az irodalom egy nép emlékezete, akkor ez az emlékezet erről a 25 évről 
bizony nagyon töredékes és egysíkú, egyoldalú képet hagy az utókorra. Voltak, akik 
úgy válaszoltak, hogy nem is lehet azt várni az irodalomtól, hogy hű és teljes képet 
adjon egy korszakról. Mások meg, hogy egy korszak képe — különösen egy szün
telenül változó, forradalmi korszaké — sosem is tükröződhet híven az akkor szüle
tett művekben ; azt csak egy későbbi, immár távlatot lelő s teremtő irodalom, művé
szet tudja, már amennyire tudja megtenni. A legtöbben azonban nem kerestek se 
magyarázatot, se mentséget; az irodalomra, még inkább a politikára vagy az 
irodalompolitikára rótták a felelősséget. Különösen a dogmatizmus esztendei során 
elkövetett hibákért.
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Ezekről az évekről sok szó esett már; de a tanulságait újrafogalmazni, kiegészí
teni, különösen egy ilyen visszatekintés alkalmával, mégsem felesleges.

Most mégis az imént említett irodalomtörténeti összegezésekre kell hivatkoznom. 
Érdekes, hogy ezeknek szinte mindegyike az eddigiektől sokban eltérően — s mindjárt 
hozzátenném, jóval pozitívabban — értékeli a felszabadulás 1945 — 48 közötti 
szakaszát. Úgy hiszem, igazuk van. (Csak zárójelben jegyzem meg: a marxista törté
nészek közt is folyik vita erről a korszakról ; főleg e szakasz jellegéről, arról, hogy a 
párt, illetve az akkori pártvezetés politikájában nem voltak-e jelen már ekkor is a 
későbbi torzulások elemei; arról, hogy vajon adva voltak-e 1948-ban a „fordulat” , a 
proletárdiktatúrára való áttérés feltételei, s egyáltalán, szükséges volt-e ez az éles fordu
lat ? . . .  Valamint hasonló kérdésekről. De hát ez a történészek vitája, ne szóljunk bele.)

Visszatérve a magunk dolgára: emlékezhetünk rá — hacsak nem akarjuk el
hárítani magunktól az emlékezést —, hogy a különböző kultúrpolitikai értékelések 
úgy minősítették 1949 —50-ben az 1945 — 48 közötti idő irodalmi, szellemi életét, 
mint az eszmék „londoni vásárát” . (Én is ilyen értelemben beszéltem az 1951-es 
I. írókongresszuson.) Ma már világos: ez visszafelé való s erősen eltúlzott minősítés 
volt; valójában azzal a céllal, hogy igazolja, indokolja, utólag, az éles cezúrát, 
a fordulatot s annak mindenféle adminisztratív intézkedéseit. Nem arról van szó, 
persze, mintha e kor szellemi életében nem lettek volna valóban zavaros, sőt kifeje
zetten reakciós áramlatok, amelyek ellen a marxista, sőt a haladó demokratikus néze
teknek ne kellett volna sorompóba állani. Ám a lényeg mégis az, hogy a háborús 
összeomlás ájulatából ocsúdva pezsgő, sokszínű szellemi élet bontakozott ki. Ez a 
pezsgés, s valami újnak, nagynak nekikezdés szellemi izgalma jellemezte az irodalmat 
is. A magyar irodalom a háború és a fasizmus következtében nagy veszteségekkel 
lépett a felszabadulás utáni korba, de feltörő energiái mintha ösztönösen ezeket 
is pótolni akarta volna. A lírában Füst Milántól, Kassáktól kezdve Illyésen, Szabó 
Lőrincen, Vass Istvánon, Fodor Józsefen, Jankovichon, Jékely Zoltánon, Sinkán, 
Weöres Sándoron, Pilinszkyn, Benjámin Lászlón s másokon át a friss magabiztosság
gal az irodalomba lépő Juhász Ferencig, Nagy Lászlóig, Fodor Andrásig öt nemzedék 
élt együtt s alkotott. Külön irányzatok, stílusok, felfogások kórusa. A prózában 
Déry (megjelenhetett végre a „Befejezetlen mondat”), Németh László (megírta az 
„Iszony”-t s az „Égető Eszter”-t), Szabó Pál (Az Isten malmai), Nagy Lajos (Pince
napló), Sándor Kálmán, Tersánszky, Illés Endre; — és az emigrációból hazatértek, 
Illés Béla, Gergely Sándor s mások . . . Vagy a fiatalabb nemzedék : Örkény István, 
Sőtér, Rónay György, Kolozsvári Grandpierre Emil, hogy néhány névvei jelezzem 
ezt a „vonulatot” is; — s az utánuk következők: Ottlik, Karinthy Ferenc, Sarkadi, 
M esterházi. . .  S ezek a nevek -  a föl nem soroltakkal együtt -  friss törekvéseket 
jeleznek, olykor tétova, de érezhető tájékozódást a változó világ új tartalmai felé. 
A folyóiratokban — mert gazdag folyóirat-irodalom bontakozott ki — éles viták 
folytak ; s e viták iránya balra m utatott. . .  Az írók többsége érezte — belső indítás
ból is érezte —, hogy egyszerűen folytatni nem lehet. Az írói metamorfózis igaz 
jegyeit lehetett érezni. Irodalmunk évszázados öröksége, a társadalmi problémák, 
a nemzeti sorsproblémák iránti érzékenység — a legszélesebb skálán persze — erő
södő vonása lett az egész irodalmi életnek. A kor parancsa volt ez, amely követelte 
a nemzeti önvizsgálat számvetését, a jövőre készülés útkeresését. S ami roppant 
fontos: ebben a közegben komoly és növekvő vonzása volt a marxista eszméknek.
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— nem is csak az új igazságokra könnyebben kinyíló fiatalok körében. Lukács György
nek vagy Révai Józsefnek a szellemi orientáló hatását nehéz lenne letagadni. És mert 
a maga pozícióit vitákban, tényleges harcban, szüntelen versenyben kellett védeni, 
erősíteni, a marxista gondolat is edződött, erősödött.

Nos, ezt a nagyon ellentmondásos, de termékeny s egészében mégis előremozduló 
folyamatot törte mega „fordulat” éves mindaz, ami utána következett. Mint mond
tam: a fordulat politikai s gazdasági megalapozottságát vitassák a történészek. Az 
azonban bizonyos, hogy a politikai és gazdasági fordulat merev, mechanikus át
vitele az ideológia, a kultúra, a művészetek területére: végzetes hiba volt. A hatását 
ismerjük . . .

Az ideológiai harc helyett az adminisztratív intézkedések léptek előtérbe. Az iro
dalom s a művészetek nevelő szerepe olyan egyoldalú és eltúlzott hangsúlyt kapott, 
hogy az szinte már a didaktika szintjére degradálta az irodalmat. Jelentős személyisé
gek egész sora szorult ki az irodalmi életből, — a verseny egészen szűk térre korlá
tozódott. A szocialista realizmusnak a dogmatikus szűkítésekkel megnyomorított 
„modelljét” állította föl az elmélet s a kritikai számonkérés, és ez a mérce visszaható 
érvényűvé vált. így méretett meg s marasztaltatott el a dekadencia és a formalizmus 
vétkében József Attila és Derkovits. A közérthetőség és a stílus-demokratizmus 
követelése jegyében a hagyománynak is csak egy vonulatát favorizálták: a lírában 
Petőfiét, a prózában Móriczét. Az irodalom és a művészet azt a feladatot kapta, 
hogy minél közvetlenebbül szolgálja a politika céljait. Ami akkor is helytelen követe
lés lett volna, ha ez a politika egyértelműen jó lett volna.

Mindennek a következménye: a „sematizmus éveiben” szinte az egész magyar 
irodalom a tehetsége szintje alatt alkotott.

A kultúrpolitikai vezetés elég hamar észrevette ezt, s az első írókongresszus már 
a sematizmus elleni harc jegyében folyt le. Csak éppen Don Quijote-i harc volt ez: 
gyerekbetegségnek vélte azt, ami születési hiba volt, s pusztán irodalmi, művészeti 
problémának, ami mélyebbről eredt. így merem mondani: skizofrén állapotba 
került ez a kulturális vezetés. Valójában nem szerette s a lelke mélyén a valóságos 
értékei szerint minősítette azt az irodalmat, ami a kötelező premisszák jegyében 
született. Viszont: rejtett vagy nem is nagyon rejtegetett nosztalgiával fordult az 
általa — nyilvánosan — megtagadott felé. Igaza van Lukács Györgynek, aki azt 
mondta egyik nyilatkozatában, hogy egyszer valakinek meg kellene írni a „Révai- 
tragédiát” is . . .

Úgy hiszem, nem kell mindezt tovább részletezni. A tanulságok a fontosak:
A túlerőltetés, a „túlsietés” csak károkat okozhat. Az eszmék igazságát nem lehet 

pótolni vagy helyettesíteni az „erő eszméjével” . S mindez nem jelent valamiféle 
belenyugvó determinizmust. Adódhat — adódik, adódott — helyzet (nálunk is 
adódott), amikor bűn nem megragadni a hatalmat (s még nagyobb bűn nem meg
védeni, ha már kézben van), — de ez csak a döntés, a változás kezdete . . .

Az irodalomnak, a művészetnek, minden társadalmi meghatározottság mellett, 
megvannak a maga belső „immanens” törvényei. Létezni, fejlődni, változni csak 
ezek szerint tud. Ezeknek a sajátos törvényeknek a megsértése, figyelmen kívül hagyása 
csak károkat okozhat.

És nem csupán az irodalomnak, a művészeteknek, — bár ez sem kicsiny dolog. 
De magának a politikának is. Politika, tudomány, művészet: a valóság megismerésé-
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nek és változtatásának, formálásának három útja, módszere. A változtatás legtöbb 
lehetősége a politika kezében van. De bizonyosan vét az a politika, amelyik a valóság 
megismerésében nem támaszkodik a tudományra, az irodalomra-művészetre; és 
különösen vét akkor (önmaga érdekei ellen is), ha ezek belső' törvényeit megsérti, 
semmibe veszi.

Valamirevaló író, művész nem tekinti, nem tekintheti magát kivételes és kivétele
zett lénynek. A sámánok kora lejárt. Nem vagyunk mi misztifikálandó titok birtoká
ban. Egyszerűen: az emberi személyiségnek — érzékenységnek, felfogó- és kifejező
képességnek -  e tekintetben fejlettebb változatával rendelkezünk. Ami nem több, 
csak más, mint ha valaki varázslatos kézügyességgel bír. Mert az is felfedezés: 
az anyag törvényeinek a felismerése. De a külön képességek, hajlamok, a személyi
ség — jelen esetben az írói-művészi személyiség — figyelembevétele és tiszteletben 
tartása: ez is objektív törvény. írókat, művészeket se leváltani, se kinevezni nem 
le h e t. . . Illetve lehet, — de ez mit ér?

S most még egy tanulságról szeretnék beszélni, illetve arra emlékeztetni, elsősorban 
önmagunkat, írókat. Az írói szuverenitás reánk rótt felelősségére. Az igazság az, hogy 
még a „sematizmus korszaka” sem volt irodalmi szempontból teljesen sivár. Ezekben 
az években is születtek jelentős és maradandó művek. Csak példaként említem Illyés 
akkori költészetét, történelmi drámáit, Tamási „Bölcső és bagoly” c. művét (ami 
ugyancsak később jelent meg, de akkor íródott), Déry „Felelet”-ét, Veres Péter 
„Próbatétel”-ét és „Almáskert”-jét, Juhász, Simon költészetét. . .  De sorolhatnám 
még. Nos, ha ezek s a többi értékes művek abban az időben is megszülethettek, ez 
elsősorban azért volt lehetséges, mert íróik az akkori körülmények között is igyekez
tek őrizni az írói szuverenitást. Úgy hiszem, egyetlen írónak sincs oka, hogy mea 
culpázzon azért, amit a sematizmus éveiben írt; — a meg nem írt műveket pedig 
nem pótolja az önvád, az önostorozás. A karrieristákat, a neofita siker-legényeket 
leleplezte az idő, aki meg hittel tette, amit tett, megszenvedte a tévedést, az út- 
vesztést. Mea culpázni hát nem kell; -  de a tanulságokat őrizni: igen! S a tanulság: 
igazi irodalom — még ha Veres Péter szavaival szólva, az író szolgálatnak tekinti 
is a maga művészetét — nincs, nem lehetséges a legteljesebb írói szuverenitás nélkül!

Mindezeket a tanulságokat azért volt érdemes így újra összegezni -  még ha itt-ott 
ismétlésre kényszerült is az ember - ,  mert jó ezeket időnként feleleveníteni, s egy
általán emlékezetünkben megtartani. De azért is, mert az 1956 — 57 utáni irodalom- 
politika is figyelembe vette, integrálta ezeket a tanulságokat, ezekre a felismeré
sekre épített, amikor a maga elveit megfogalmazta. így tehát ezeket a tanulságokat, 
felismeréseket kulturális politikánk integráns részeinek tekinthetjük. Mint ilyeneket, 
érdemes védenünk, emellett szüntelenül szembesítenünk kell az elveket a gyakor
lattal.

Azt szoktuk mondani, hogy a mi kulturális politikánk most egészében véve jó: 
— az elvei helyesek s jó a gyakorlata is, még ha akad is, mert akad bírálni- és javítani
való. S ez nemcsak valamiféle protokolláris lojalitás-nyilatkozat. A kulturális élet 
valósága igazolja.

Helyes ez a kulturális politika, mert a jó értelemben vett tágasság és nyitottság 
jellemzi. Elvei a marxizmus — leninizmus világnézetéből fakadnak, elvetve az iroda
lom szerepének dogmatikus szűkítő értelmezéseit, s tudomásul véve a különböző 
irányzatok, áramlatok létezését, versenyét, még a szocialista eszmeiségű irodalmon
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belül is. De ezen túl tudomásul veszi azt a realitást is, hogy irodalmunkban ma még 
vannak nem szocialista, ám humanista szellemű, esztétikai értékeket teremtő irány
zatok is.

Ennek a józan, realista kulturális politikának az alapja az a felismerés, hogy nálunk 
a marxista-leninista világnézet még nincs monopolhelyzetben; — a hegemon 
helyzet sem egyértelmű; még ezért is harcolni kell. Akadnak, akik bírálnak bennün
ket, amiért ezt így ki merjük mondani, s valamiféle ideológiai defetizmust éreznek 
ebben a fogalmazásban. Pedig csak a realitás fölismerése és megfogalmazása ez. 
S az ideológiai monopólium majdani elérésének is az előfeltétele. Hiszen volt idő, 
amikor már deklaráltuk irodalmunk szocialista eszmeiségű egységét ; — csak éppen 
a valóság cáfolt rá, nagyon kegyetlenül.

Ezeknek az elvi felismeréseknek az irodalmi életben megvannak az aktuális konzek
venciáik. Az egyik az, hogy szembe kell szállnunk mindenfajta türelmetlenséggel, 
amelyik — hogy úgy mondjam — „balról” bírálja kulturális politikánk elveit, és 
szűkíteni szeretné irodalmunk mozgásterét. Mondván, hogy egyértelműbben szocia
listává kell tennünk irodalmunkat. Igen, de hogyan? ! Paranccsal? Tiltással?

Szeretnék emlékeztetni arra, hogy amikor 1959-ben újjáalakult az írószövetség, 
s amikor még az irodalmi élet konszolidációja volt napirenden, ezeket mondottuk: 
valamirevaló író nem érezheti jól magát, ha lehetséges versenytársak vannak a 
pályán kívül. . .  Az egyik első feladat tehát, hogy — elvi-politikai engedmények 
nélkül — minél teljesebbé tegyük a mezőnyt. Lehet, hogy elméletileg nem volt egé
szen pontos és kifogástalan ez a fogalmazás, de a lényeget kifejezte: az irodalom 
általában nem fejlődhet a tehetségesek versenye nélkül; és a szocialista irodalom se 
tud igazán kibontakozni, fejlődni, csak a más irányzatokkal folytatott versenyben. 
Ha azt mondhatjuk, hogy az irodalmi élet „mezőnye” teljes, és minden író alkothat 
s alkot, és ha elmondhatjuk (márpedig elmondhatjuk), hogy ez a teljesség jót 
eredményezett (felsorolható művek sorában jót eredményezett!) irodalmunknak, 
akkor jó elégtétellel vállalhatjuk ezt az egy évtizeddel ezelőtti célkitűzést. Ám ez a 
jelenre is útmutató. Minden adminisztratív „szűkítés” csak árthatna irodalmunknak.

Fenyeget ilyen veszély? Feltehetőleg nem. Ahogyan az imént is mondtam: az 
irodalmi élet mezőnye teljes. Minden író dolgozik, alkot, — a művek akadálytalanul 
megjelennek. „Kéziratos irodalom” nálunk nincs; — én csak két-három olyan 
műről tudok, amelyeknek a megjelentetésével (elsősorban külpolitikai okokból) 
probléma adódott. Az elmúlt néhány év gyakorlatát inkább az jellemzi, hogy olyan 
művek is megjelentek, illetve színpadra kerültek, amelyeket addig — más-más okok
ból — „fektettek” . Például: Illyés Gyula „Kegyenc”-e, Csurka István „Ki lesz 
a bálanya” c. darabja vagy Szász Imre „Gyertek este kilencre” c. regénye. Meg
jelentek, színpadra kerültek, az irodalmi-kritikai értékelésben is (a mítoszok el
oszlása után) a helyükre kerültek. A szocializmus nem omlott össze, csak — valóban 
— az e műveket körüllengő mítosz, s ma inkább ezen csodálkozunk: miért kellett 
ezeket egy időben „késleltetni” ? No, mindegy! Ma már, miután lényegében előbb- 
utóbb minden valamit érő írói mű megjelenik, inkább az az ember érzése, hogy nem 
ártana egy erőteljesebb minőségi szelekció.

Hangsúlyozom: minőségi szelekció, és nem általános elvi szempontú szűkítése 
irodalmi és kiadáspolitikánknak. Azért kell ez ellen szólnom, mert ilyen követelések 
elhangzanak. — Elsősorban nem írói körökben, bár ott is akadnak ilyen hangok.
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De van egy másik, aktuális konzekvencia is.
Amikor az ember szót emel mindenfajta szűkítési követelés és türelmetlenség ellen, 

ugyanakkor ezt is hangsúlyozza: a mai helyzet nem örökös és nem változtathatatlan 
status quo. Ellenkezőleg: ókos és az irodalom sajátosságait figyelembe vevő eszközök- 
kel-módszerekkel segíteni kell, hogy irodalmunk előbbre mozduljon a szocialista 
eszmeiség terjedése-erősödése irányába. Téved az, aki a türelmet összetéveszti a 
mozdulatlan status quóval, s a mostani helyzetet örök állapotnak tekinti. De a való
ság is cáfolja az ilyen hiedelmet; — irodalmunkban vannak jelentős íróegyéniségek, 
akiknek a világnézete nem szocialista, ám a műveikben mindinkább beépülnek 
szocialista világunk társadalmi, eszmei és morális elemei. Neveket s műveket csak 
azért nem említek, mert méltatlannak érezném bárkiről is odavetett, félmondatos 
bizonyítványt kiállítani, miszerint „felsőbb osztályba léphet” . . . Alapos, részletes 
kritikai elemzés dolga lenne azt a valóságos folyamatot megmutatni. Szükség is 
lenne az ilyen kritikai elemzésre: tudatosítani kellene az írói ars poeticák változását.

Természetesen: a valóságos változásokat. Helytelen az a kritikai gyakorlat 
— márpedig ilyennel is találkozhatunk —, amelyik elismerendő esztétikai értékeket 
úgy akar kiemelni, hogy eszmeileg túlbecsüli azokat. Az igaz, hogy az irodalomban 
s a művészetben az esztétikai érték és az eszmei jelentés nagyon bonyolultan, szinte 
szétválaszthatatlanul van együtt, ám szocialistának „kinevezni”, ami nem az: az 
értékrend teljes megzavarásához vezet. Art ez a szocialista irodalom fejlődésének, — 
de nem jó az illető íróknak sem.

Nézzünk szembe egy problémával, amit többen — s nem is kevesen — így fogal
maznak meg: az utóbbi időben előretörtek s a kritikai értékelésekben, de ezen túl 
irodalmi közvéleményünk egy eléggé befolyásos részében is túlzott hangsúlyt kaptak 
a nem szocialista irányzatok, az ezeket reprezentáló művek. Viszont háttérbe szorult, 
árnyékba került, sőt helyenként defenzívába szorult irodalmunk erőteljesebben 
közéleti, szocialista vonulata. Kulturális politikánk „hármas elve” (támogatjuk, ami 
szocialista, engedjük, ami nem szocialista, de humanista szellemű esztétikai érték, 
s tiltjuk, ami ellenséges) jó — mondják, akik így vélekednek —, ám a helyes elvek 
a gyakorlatban nem érvényesülnek a kellő következetességgel, sőt helyenként el
torzulnak. Mert például a szocialista irányzat képviselői, illetve ezek érdemes művei 
nem kapják meg a kritikától, a kulturális propagandától stb. a megfelelő támogatást.

Leginkább a kritikát éri ilyen vonatkozásban bírálat. Jó néhány ilyen vitát hallgat
tam már végig; rendszerint azzal végződtek, hogy a kritikusok visszakérdeztek: 
„de hát hol vannak azok az érdemes vagy éppen kiváló szocialista művek, amelyeket 
nem támogatunk, amelyek mellé, a fölfedezés örömével oda lehetne állni” ? S ebben 
a kérdésben ítélet is rejlik . . .

Ezt az egész kérdéskomplexumot én — ahogyan mondani szokták — „nyitottan” 
vetem fel. Vitassuk meg!

Én, inkább személyes véleményként, a következőket mondom. Magam is érzem 
a közvetlenebbik társadalmi érdekeltségű, szocialista szellemű irodalom bizonyos 
háttérbe szorulását, elhalványulását, elerőtlenedését. Akár a könyvkiadásunkat 
nézem, akár a folyóiratainkat vagy például a színházainkat. Nem mintha nem 
lennének honorálandó eredmények (ezekről később beszélek még), de az alig vi
tatható, hogy életünk, társadalmunk, valóságunk legizgalmasabb kérdései nem 
izzanak ott irodalmunkban, a szépirodalmi művekben. Például a folyóiratokban a
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legtöbb szellemi izgalmat adó írások inkább a publicisztika, a memoár, a történelmi, 
szociológiai vagy éppen közgazdasági vitairatok műfajában születtek. (Szeretnék 
emlékeztetni például a „Kortárs” utolsó évfolyamainak sok ilyen írására.)

Talán mondanom sem kell, hogy például az írói szociográfiát én nagyon sokra 
becsülöm. A „Magyarország felfedezése” című sorozat megindítását nem véletlenül 
támogatta és szervezte az írószövetség. De a legjobb írói szociográfiák sem helyette
síthetik a jó regényeket, verseket, színdarabokat. Emlékeztetni szeretnék Illyés Gyula 
egyik nyilatkozatára, amelyet nemrégiben adott a „Magyar Ifjúság” című lapnak, 
s amelyben arról beszélt, elég indulatos hangsúlyokkal, hogy mai irodalmunkból 
mennyire hiányzik a két alapvető' osztály, a munkásság és a parasztság élete. Bizonyos, 
hogy Illyés sem valamiféle régi s megbukott tematikai igényt fogalmazott meg; 
mint ahogy én sem erről beszélek. Azt az írószemléletet, szenvedélyt hiányolom 
s azt az írói magatartást, amelyik jobban kötődik a mai valósághoz.

Az okokat keresem.
Magamnak is fel szoktam tenni a kérdést; bizonyos, hogy az irodalommal van 

baj s nem azzal, hogy még túlságosan a régi módon értelmezzük a „kötődést a való
sághoz” s egyáltalán az irodalom közéletiségét?! Úgy hiszem, nem az utóbbiról van 
szó. Nagyon is értem — s gondolom, mindnyájan értjük — az íróknak (önmagunk
nak is) azt a törekvését, hogy ne húzza le őket a primer valóság, hogy általánosabb 
emberi összefüggések ábrázolása felé törjenek, hogy egy gondolatibb, tágasabb szem
határt befogó irodalmat teremtsenek. A kor igénye ez. A kor igénye a törekvésekkel 
adekvát írói módszerek, formák megteremtése is. Senki sem tagadhatja, hogy komoly 
gazdagodást hozott irodalmunkban ez a filozofikusabb igény; prózánkban a tör
ténelmi parabola vagy a groteszk, költészetünkben az empíriát feloldó, transzcendens 
emberi tartalmak felé törő sokféle kísérlet.

Az imént jelzett hiányérzet azonban ezzel a magyarázattal sem kisebbedik. Külö
nösen, ha az ember sok írásban azt érzi, hogy fontosabb az eleve megkonstruált 
absztrakció, mint a költészetté absztrahált valóság. S még valamit. Talán nem is 
azzal van baj, ami megszületett vagy megszületik, hanem a hiánnyal, a hiányzó
val : az „itt és most” szenvedélyével, izgalmával, amit hiába keresünk irodalmunkban.

Az alkotás lélektanát ismerve, az okok keresésénél aligha tekinthetünk el a körül
ményektől, az ellentmondásoktól, amelyek közt élünk s dolgozunk. Amelyek esetleg 
akadályozhatják az ilyen valóságközelibb, közéletibb irodalom aktivitását. A világ- 
helyzet kínzó feszültségeire gondolok, a béke és a háború apokaliptikus víziókat 
felriasztó, iszonyú alternatívájára, a forradalmi munkásmozgalom kegyetlen dilem
máira, amelyek szüntelen feszültségben tartják az emberi moralitást. Nem könnyű 
ebben a „mozgó világban” meglelni az alkotáshoz szükséges belső stabilitást.

De a mi szűkebb világunk is „mozgó világ” , sikerekkel (nem is akármilyenekkel), 
ám ugyanakkor tele új meg új ellentmondásokkal. Hogyan lehet ezt nem a riport, 
nem a publicisztika szintjén szintézisbe ölelni?! Közgazdászok és történészek vitat
koznak arról — s állítják is — , hogy társadalmunk fejlődése, belső mozgása az utolsó 
négy-öt esztendőben meggyorsult, s hogy új minőségek kibontakozása kezdődött. 
Sokszor még csak a mélyben érződik ez a gyorsuló mozgás, részben rejtettek vagy 
alig a felszínre bukkanok a tartalmai, — de benne vibrálnak életünk ritmusában. S 
mindezek új problémákat, részben új konfliktusokat, új ellentmondásokat teremtenek. 
Például a gazdasági reform, amelynek a hatása még csak most kezd kibomlani.
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Szükségességéről mindnyájan meg vagyunk győződve, az eredményei, nyilván 
gyorsuló tempóban majd, be fognak érni. Ám ez a folyamat sem zajlik ellent
mondások nélkül. S a hatása sem csupán gazdasági; — egyben új emberi, etikai prob
lémákat is felszínre hoz. Csak jelzésként: a nagyobb — és szükséges — anyagi 
érdekeltség nem növeli-e a kispolgári önzést, az anyagiasságot? Mi s hogyan teremt 
egészséges egyensúlyt egyéni érdek és közérdek között?. Vajon az élet különböző 
területein még ma is meglevő egyenlőtlenségeket helyenként nem rögzíti vagy éppen 
nem növeli-e?

Nem közvetlenül az irodalom témái ezek; — de ott munkálnak egy élő-alakuló 
közösség életében, részei az ábrázolandó valóságnak. Hogyan épülhetnek be egy 
író munkájába, akit izgat az „itt és most”, — de az általánost akarja mondani s nem 
az esetlegest.

S itt megint előbukkan az írói szuverenitás kérdése is. Adminisztratív akadályai 
ma már nemigen vannak az írói igazmondásnak; — de „atmoszferikus ellenállás” 
még mindig tapasztalható. (Lásd néhány írói szociográfia fogadtatását.) Nem könnyű 
az író helyzete, ha nem akar ellenzéki pozícióba kerülni, de — a valóság ellentmon
dásait se akarja megkerülni. Újra és újra el kell fogadtatni azt az igazságot, hogy 
a közvetlenül társadalmi érdekeltségű irodalom nem létezhet kritikai attitűd nélkül.

Szerencsére ma már eléggé elfogadott nézet, hogy ez nemcsak az irodalomnak, 
de a politikának is érdeke. Minden hatalomra ju to tt forradalmat fenyeget a prag
matizmus veszélye. Szükséges a napi, kényszerű realitások s a távlat szüntelen szem
besítése. Ez persze a politikának is elsőrendű feladata, s a tudománynak is, de 
az irodalom is sokat segíthet.

S az okokat keresve, még egy olyan ellentmondásra szeretnék utalni, ami akadályoz
hatja — szerintem akadályozza is — a közéleti irodalom izmosodását. Az igaz, 
hogy a kulturális forradalom sokat tett a széles tömegek műveltségi színvonalának 
emeléséért; — de még mindig mély szakadék van egy szűk „elit”-nek szóló „magas” 
művészet, irodalom és a nagy tömegek ízlése, igénye, kulturális ellátottsága között. 
Sőt, mintha ez a szakadék az utóbbi időben még mélyülne is. Sok mindenen lehet ezt 
mérni; — például az irodalomnál a könyvek példányszámának az alakulásán. 
Statisztikákkal persze így is meg úgy is lehet bizonyítani. Nyilván a nemsokára 
megnyíló ünnepi könyvhéten elhangzik majd, hogy az élő irodalom példányszáma 
ennyivel s ennyivel n ő t t . . . Mégis az az igazság, hogy az értékes, a nemes kortársi 
irodalom a 8 —10 ezres példányszámnál tart (s ez az átlag inkább csökken, semmint 
nőne), — ugyanakkor a bestsellerek, a félponyvák, krimik százezres példányszámai 
állanak a másik oldalon, egy jó könyv valójában még minden könyvtárba sem jut 
el. S mindez nem egyszerűen példányszám kérdése, hanem a hatókör szűkösségét 
mutatja. Hát még, ha ehhez hozzávesszük, hogy mit rontanak az úgynevezett „tömeg
kommunikációs eszközök” egyes műsorai s némely magazinok!

Nos, azt talán nem is kell bizonygatni, hogy az ilyen kulturális légkör visszahat 
az irodalomra, a művészetre is, — mert sosem mellékes az, hogy mi és milyen széles 
körben válik közérdekűvé.

S végezetül hadd szóljak ebben az összefüggésben a kritika szerepéről is. Nem 
tartozom azok közé, akik lépten-nyomon szidják a kritikát, s főleg nem, akik min
denért a kritikát teszik felelőssé. S egészségtelennek érzem a szinte már „absztrakt” 
kritikaellenességet. De a kritikának is van felelőssége az irodalom alakulásában.
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A vitatott problémákkal kapcsolatban a következőkre szeretnék utalni. Külön
böző kritikai összefoglalásokból, irodalomtörténeti összegezésekből ezt a „sémát” 
látom kirajzolódni: ez a korszak az írói szerepvállalás nagymértékű változásának 
a kora is; s kialakul, egyre világosabban e szerep két típusa. Az idősebb írók s a 
középnemzedék jó néhány tagja még mindig (s ez a még mindig pejoratív értelmet kap) 
azt a fajta írói szerepet vallja a magáénak, amelyik évszázados hagyománya irodal
munknak: a közvetlen társadalmi érdeklődést, a nemzeti sorsproblémákkal való 
szembenézést; a „vátesz író” szerepét. Viszont kialakul s lassan többségbe kerül 
egy másik, modernebb írói típus, amelyik elfordul ettől az írói szereptől; az úgy
nevezett „önépítő”, „önmegvalósító” irodalmat akarja, amely csak a nagyon át
tételes etikai szférákban érintkezik a társadalmi valósággal.

Nos, én ezt a merev szétválasztást, sőt szembeállítást elméleti konstrukciónak 
érzem. De ez még hagyján: sokféle elméleti konstrukció létezett már. Ám ez a szem
lélet ott él a különböző kritikai minősítésekben, mégpedig eléggé elterjedten, s azzal, 
hogy (rejtetten, persze) egy kicsit lenézi, esztétikailag leminősíti a közvetlenebbül 
társadalmi érdeklődésű irodalmat, dezorientál. Nem akarom azt mondani, hogy el
tanácsol . . .

Ismételni szeretném: irodalmunknak az a sokszínűsége, amelyben sokféle írói 
törekvés, ha tetszik, többféle írói szerepvállalás él s verseng — jó dolog. De bár
melyiknek, a „kanonizálása” : ártalmas. Azok — akár öregebbek, akár középkorúak 
vagy fiatalok —, akik a szocialista közéletiség hitvallói, nem akarnak semmiféle 
privilégiumot; csak annak a törekvésüknek adnak hangot, hogy a magyar irodalom 
sokszínű kórusában erőteljesebben szólaljon meg egy közéletibb irodalom. A minő
ség versenyét akarjuk — ez a kor ugyanis egyre inkább a minőségért folytatott 
verseny kora lesz. Valaki szellemesen úgy fogalmazta meg ezt, hogy a szocialista 
forradalom minőségi változásával, ami ma zajlik nálunk, előtérbe kerül a „minő
ség forradalma”. Nos, sokan vagyunk, akik úgy véljük, hogy az irodalomban, a 
művészetben a közéleti érdeklődés nem mínusza, hanem pozitív tartalma a minőség
nek. Ha ezt nem így fogjuk fel, nem segítünk a szocialista irodalom fejlődésének.

A kulturális élet irányításának a demokratizálása, mert ez is megtörtént ezekben 
az években — nagyon helyesen — logikus következménye volt annak, hogy kulturá
lis politikánk az elvi, eszmei irányítást helyezte előtérbe, és tényleg, a legszűkebb 
körre szűkítette az adminisztratív beavatkozást.

Ez megnövelte az alkotóműhelyek önállóságát, sok energiát szabadított fel, 
növelte a kísérletezés bátorságát, de egyben a felelősségét is. A vitaszellem megerő
södött, és az irodalom belső értékrendjének egészséges alakulása is jó  ösztönzéseket 
kapott. A protokoll monopóliumok részben vagy egészben megszűntek.

Ez mind jó dolog. De én úgy érzem, hogy ez az egészséges folyamat az utóbbi idő
ben elakadt. Az alsóbb szinteken kis feudumok, néha már-már érdekszövetségek 
alakultak ki, illetve az ellentétes erőknek „csak ne bántsuk egymást” elvtelen status 
quója jött létre helyenként.

Ezzel is szembe kell nézni, mert az út nyilván nem visszafelé, hanem előre vezet, 
a további decentralizálás és demokratizálás irányába, és nem csupán szervezeti 
értelemben. Bár talán abban is.

Lényeges lenne egész könyvkiadásunk struktúráját újra megvizsgálni, hogy vajon 
az új körülményeknek megfelel-e még. De még inkább vonatkozik ez könyvterjesz
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tésünk struktúrájára. Szükségesnek Játszik új irodalmi lapok, folyóiratok megindítása 
is. Leginkább szükség van egy új kulturális hetilapra. Az És-nek csak jót tenne, ha 
nem élvezné azt a monopolhelyzetet, amelyet ma élvez. Az új kulturális, irodalmi 
hetilap feladata az lehetne, hogy kitörve a szakmai belterjességből, szélesebb rétegek
hez szóljon. Igyekezzen megszüntetni azt a szakadékot, amiről az imént beszéltem.

A kulturális élet irányításának a további demokratizálásához tartozik az is, hogy 
növelni kell a különböző művészeti tanácsok, a kiadói tanácsok szerepét és felelős
ségét. Ehhez nyilván részben újjá kell szervezni ezeket, s rendezni kell a státusukat. 
De ugyanígy nagyobb szerepet kell biztosítani a művészeti szövetségeknek — közöt
tük természetesen az írószövetségnek. Nagyobb közéleti szerep — nagyobb közéleti 
felelősség: ez a fejlődés, a demokratizálás útja. Ezeknek a fórumoknak az életét 
éppen ezért részben új tartalom nak kell megtölteni: legyenek aktívabbak és kezde
ményezőbbek a kulturális élet problémáinak a fölvetésében s megoldásában. Szerin
tem az is helyes lenne, ha közérdekű határozataik, állásfoglalásaik nem maradnának 
e testületek zárt körében, hanem nyilvánosságra kerülnének. Ez azért is jó lenne, 
m ert ezáltal valós problémák kerülnének be szellemi, irodalmi életünkbe; — s így 
talán szűnnének az ál-viták, a még nem ritka „vízipóló”-viták, amikor a felszín alatt 
m aradnak a valóságos ellentétek.

Szellemi életünk egészséges fejlődésének, látóhatárunk tágulásának része volt 
az is, hogy — főleg az elmúlt tíz esztendőben — szélesedett s erősödött kapcsola
tunk, közlekedésünk a világ kulturális életével. Nőtt a tájékozottságunk. Csak egyet
len példa: azt hiszem, bátran elmondhatjuk, hogy könyvkiadásunk „szinkronban” 
van a mai világirodalommal. Mindez, egészében véve, jó t tett irodalmunk fejlődésé
nek is. Azok a „heveny fertőzések”, amelyek eleinte, főleg a fiatal íróknál, tapasztal
hatók voltak (a Hemingway-, Camus-, Kafka-hatások stb.), lezajlottak, jórészt 
elmúltak. (Különben is, minden valamirevaló tehetség kinövi az epigonság hatásait.)

Tudjuk és valljuk, hogy a szocialista és a kapitalista világ, illetve ezek világnézete 
között a harc nem szűnt meg, sőt időnként ki is éleződik. Az ideológiai diverzió: 
valóság. De a kapitalista országok irodalma, sőt ideológiai élete is nagyon differen
ciált, — haladó, sőt marxista irányzatok is élnek, harcolnak ott, s még a polgári iroda
lom is tud értékeket teremteni. Minden leegyszerűsítés csak árthat. Sőt, még a hely
telen nézetek, tendenciák elleni küzdelemben sem elegendő az egyszerű elutasítás 
vagy éppen az „árnyékbokszolás” ; — az ideológiai harc legeredményesebb módja az, 
ha a kor által fölvetett kérdésekre mi adjuk meg a korszerű, alkotó marxista választ.

Ezeknek az elveknek a jegyében szélesítettük irodalmi kapcsolatainkat a kapita
lista országok s a „harmadik világ” országainak íróival, írószervezeteivel, irodal
mával. Úgy hiszem, a jövőben is ezt kell tennünk.

Valamit azért mégis szóvá kell tenni. Az utóbbi időben mintha lankadt volna a fi
gyelmünk és érdeklődésünk a szocialista országok irodalma iránt. Például a szovjet 
irodalomban sok olyan új és izgalmas folyamat zajlik, amikről nem vagyunk kellően 
tájékozódva; — de ugyanezt lehet elmondani a többi szocialista országok irodalmai
ról is. Ezen nyilván változtatni kell.

Az utóbbi években — kissé elkésett mozdulattal, de — mégis elkezdtünk jobban 
foglalkozni a határainkon túli magyar irodalmakkal. (Legutóbb már a nyugati, 
emigráns magyar irodalommal is.) Pozíciónk e tekintetben világos: tekintetbe vesz- 
szük, hogy ezek az irodalmak történetileg és társadalmilag sok szempontból máskép-
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pen fejlődtek, fejlődnek, mint a mi irodalmunk s más országok irodalmi életének a 
részei. De részei — sajátos részei — a magyar irodalomnak is. Se gyámkodni felet
tük, se beleszólni a fejlődésük problémáiba nem akarunk; — ám tudjuk, hogy gaz
dagíthatják a mi irodalmunkat. S éppen sajátos helyzetükből eredően a „híd” 
szerepét játszhatják a mi irodalmunk és a szomszédos szocialista országok irodalma 
között.

Befejezésül, nagyon röviden (mintha a folyóiratokból, lapokból sűrűn érkező 
körkérdésre válaszolnék): hogyan is áll hát ma a magyar irodalom? Vannak olyan 
vélemények, hogy nagyon szépen, egészségesen fejlődik — semmi különösebb 
probléma nincs. Mások úgy vélekednek — s mintha ezek lennének többségben
— ,hogy az 1960 táján megindult erős fellendülés megtorpant, s most „hullámvölgybe” 
jutottunk. Úgy hiszem, az ilyen egymondatos summázásokkal nem sokra megyünk;
— különben is, az irodalom élete bonyolult folyamat, s néhány év terméséből túlzott 
következtetéseket levonni kockázatos dolog.

Az én véleményem — ha áttételesen is — benne volt az eddig elmondottakban.
Ha az egyes műfajokat vizsgáljuk, én még mindig igaznak érzem a líra primátusát;

— sőt mintha a fejlődés íve most is a lírában lenne a legtöretlenebb, éppen a sok
színűség jó arányaiban is. Az idősebb nemzedék legkiválóbbjai — Illyés, Vas, Ben
jámin — filozofikusabbá tágult, ám mégis a szó tág értelmében vett közösségi el
kötelezettségű költészetükkel, az összegezés felé törve, magas lírai csúcsokat terem
tettek. Juhász vagy Nagy László (s mások) „látomásos” lírája kozmikus emberi 
problémákkal viaskodik. De erős ággal van jelen költészetünkben az az érzékenyebb, 
közvetlenebb közéletiség is, amelyet — bár más-más utakon járnak — Simon, 
Váci, Garai, Ladányi nevével jelezhetünk. (Sajnos, Váci esetében már csak a tragikus 
múlt időt használhatjuk. S így zárójelben hadd jegyezzem még meg: emlékezzünk rá, 
hogy például éppen Vácinak mennyi keserű vívódást okozott az a kritikai attitűd, 
amelyik a szenvedélyes közéletiséget a minőség mínuszának tekintette . . . ) Líránk 
sokszínűségét s gazdagodását jelzi az is, hogy irodalmi életünk ezekben az években 
integrálta (néha már az öröm kritikátlan túlzásaival) azt a vonulatot, amelyet Weöres 
Sándor, Nemes Nagy Ágnes, Pilinszky nevével szoktunk példázni. S végül, ami szin
tén igen örvendetes: a legfiatalabb költőnemzedék is sok erős ígérettel jelentkezett.

Én fejlődést, gazdagodást látok a drámairodalomban is. Bizonyságul Illyés új 
drámáira, Gyurkó „Szerelmem, Elektra” c. művére, Örkény „Tóték”-jára, Szakonyi 
„Adáshibá”-jára, Dobozy „Eljött a tavasz” c. drámájára vagy Csurka „Ki lesz a 
bálanya” c. művére hivatkozom. Dicséret illeti a vidéki színházakat, amelyek egyre 
inkább az új magyar dráma műhelyeivé válnak. (Cseres, Molnár G. s mások darab
jait hozták színre.)

A prózában már jóval ellentmondásosabb a kép. Az a lendület, amely az 1960-as 
évek közepét jellemezte, mintha elakadt volna. Emlékezzünk csak erre a sorra: 
Illyés: Ebéd a kastélyban, Sánta: Húsz óra, Ötödik pecsét, Fejes: Rozsdatemető, 
Déry: Kiközösítő, Lengyel J.: Igéző, Eleitől végig, Cseres: Hideg napok, Somogyi 
Tóth: Próféta voltál, szívem, Fekete Gyula: Az orvos halála, — és még sorolhatnám. 
Mennyi reveláció; fölfedező szenvedély. S a legizgalmasabb közéleti-morális problé
mák milyen gazdagsága, s ezzel együtt formailag is mennyi új kezdeményezés. Nos, 
prózánknak ez az önvizsgáló szenvedélye csakugyan lehűlt; — a közéletiség vissza
szorulása ebben a legtöbb emberhez szóló műfajban a leginkább tetten érhető.
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Nem arról van szó, mintha az elmúlt néhány évbó'l is ne lehetne felsorakoztatni 
jelentó's műveket. Csak példaként: Illyés „Charon ladikján”, Déry: „ítélet nincs” , 
Mocsár: „Fekete csónak”, Sükösd: „A kívülálló” , Mesterházi: „Férfikor”, Bárány: 
„Város, esti fényben”, Moldova: „Tetovált kereszt” , Mándy novellái stb. S mégis . . .  
És sajnos, a legfiatalabb nemzedék prózája sem ígér egyeló're valamiféle vigasztalást 
a maga szűkös és sokszor az extremitásokban sematikussá vált témavilágával.

Hullámvölgy ez? Elakadás? Én szívesebben fogalmazok így: az új utak keresésé
nek a tétovasága; készülődés. Nem tudom, hogy engem igazolnak-e majd az el
következő' évek? Nem szeretnék jósolni. Egyszer megtettem; — az 1962-es köz
gyűlésen, amikor azt mondtam, hogy „hallom a trombitaszót. . . ” Nos, akkor 
igazam lett. De új „jóslatra” most nem vállalkozom. Inkább csak azt a reménységet 
szeretném megszólaltatni, hogy abba az irányba fejlődik majd irodalmunk — a helye
sen értelmezett korszerűség jegyében —, amire legjobb hagyományaink s az elmúlt 
25 év tanulságai köteleznek.

M I K L Ó S  PÁL

M agyar m ű v é sz e t  — m a
Ha valaki, akár hivatásból, akár puszta érdeklődésből figyelemmel kíséri a mai 
magyar képzőművészeti életet, s összehasonlítja akár az egy, másfél évtizeddel ez
előttivel, aztán összeveti a külföldi tapasztalatokkal, arra a megállapításra juthat, 
hogy sokszínű, gazdag, eleven művészettel rendelkezünk. Azoknak, akik igazán 
jelentős műveket igényelnek, éppúgy van mit mutatnunk, mint azoknak, akik kultu
rált és változatos átlagot keresnek: muzeális vagy köztéri nyilvánosságot érdemlő 
reprezentatív alkotások és a lakásdekorációt vásárlók igényeit szolgáló jó  szín
vonalú, „fogyasztási cikkek” egyaránt találhatók ma nálunk. Csak éppen meg kell 
keresni őket.

M ert az országos tárlatok seregszemléje sosem tudott s most sem tud hűséges képet 
nyújtani erről a gazdagságról. De, szerencsére, ma már régi, reprezentációs funkció
jára nincs is szükség: művészeti életünk fórumai szélesebbre tárultak, a kiállítási 
lehetőségek kibővültek. Kisebb-nagyobb kiállítások a főváros és a vidék hagyomá
nyos galériáiban mindig voltak, de ezek is szaporodtak, s ráadásul az utóbbi időben 
— ügyes és lelkes műbarátok és intézmények segítségével — elég sok alkalmi kon
kurenciával gyarapodtak : pincehelyiségek, Népfront-klubok, egyetemi kollégiumok 
társalgói és klubszobái adnak helyet művészeknek és műveknek. Igaz, olykor dilet
tánsoknak és csupán ambícióról valló fércműveknek is. De az egészséges versenyhez, 
a művészeti élet színességéhez ez is hozzátartozik.

Művészeti életünkről mérleget készíteni mindig csak az országos tárlatok bírálata 
ürügyén volt szokás. S ez többnyire csalódott, fanyalgó ítéletekre vezetett az utóbbi 
időben (mióta a lelkendezés nem kötelező), vagy — józanabb és tájékozottabb 
kritikusoknál — az országos kiállítások csonkaságának, szükségszerű torzításának 
a megállapítására. Voltak, akik az országos tárlat létjogosultságát is kétségbe vonták. 
Véleményem szerint azonban nem kell a fürdővízzel a gyereket is kiönteni : az orszá
gos seregszemlének is megvan a maga funkciója — különösen, ha a zsűrizés gyarló
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ságait fel tudják számolni. S meg lehet kísérelni a magyar művészet jelenlegi termésé
nek a felmérését országos tárlattól függetlenül is, a gazdag és színes kis tárlatok, be
mutatkozások és a különböző fórumokon (folyóiratok, televízió stb.) ismertetett 
művészi tevékenység alapján.

Ezt a számbavételt igényli a művészi kritika saját belső problematikája is. A művé
szeti kritikáról a közelmúltban lefolyt vita (Kritika, 1970. 4. és 6.) főként kritikánk 
külső körülményeivel foglalkozott, a kritikának a művészekhez, a szövetséghez és 
a művészi intézményekhez való viszonyában rejlő súlyos gondokat feszegette. Ezek 
természetesen összefüggenek művészeti életünk egészével, anyagi, szervezeti kérdé
seivel, s a vitázók, véleményem szerint épp azért, mert ezekbe a külső vonatkozásokba 
bonyolódtak bele, többnyire kilátástalannak ítélték a kritika helyzetét, vagy körösi 
szenteltvíz értékű deklaratív javaslatokkal fejezték be tényekre alapozott s lényegé
ben helytálló (nem épp optimista) helyzetképüket. A nyilatkozók mindegyike beszélt 
a kritika saját feladatáról (leghatározottabban Szabó György), arról, hogy a kritika 
tekintélyének helyreállításához, funkciójának, társadalmi hatékonyságának növelésé
hez elsősorban színvonalas kritikára volna szükség. Hadd fogalmazzam meg ponto
sabban: elméletileg igényesebb kritikára. Nos, ilyen elvi teljességre törekvő számba
vétel szükségkép magával hoz olyan elméleti kérdéseket, amelyeknek tisztázását 
már megkísérelni is avval a reménnyel lehet, hogy részletekbe és konkrét jelenségek 
méricskélésébe ragadó kritikai gyakorlatunknak — ha az ellentmondás felidézésével, 
ha vitára provokálással is — levegősebb távlatok felé nyitogatunk kapukat. Művé
szeti közéletünk demokratikus légkörének megteremtése, a zsűrizés anomáliáinak 
felszámolása, az intézmények és a szövetség tevékenységének bírálata vagy rendbe
hozatala nem elsősorban a mi feladatunk. A kritikus először söpörjön a saját ajtaja 
előtt: próbálkozzék nagyobb feladatokkal. S épp ez lehet egy összegező kép felvázo
lása.

Éppen művészetünk gazdagsága és színessége miatt nehéz volna erre a feladatra, 
erre az áttekintésre egyetlen embernek vállalkozni; a kollektív munka, még ha az 
árnyalatokban, részletekben bizonyos nézeteltéréseket hoz is magával, az elvi alapok 
közössége révén megvalósíthatónak látszik, gyakorlati előnyei pedig nélkülözhe
tetlenné teszik. Ennek a szemlének még így sem lehet a tárgya egész művészeti éle
tünk, annak minden bonyolult és szerteágazó problémájával. A művekre kell össz
pontosítani figyelmünket: a mai magyar művészet friss (az utolsó néhány évben 
született) müveit akarjuk szemügyre venni, s ezek alapján felvázolni a mai magyar 
művészetben jelen levő tendenciákat.

Ezzel már meg is fogalmaztuk munkánk lényegét, célját. Ebből a célkitűzésből 
fakad a munka módszertani elve, amit elméletileg is meg kell alapoznunk : csopor
tosításunk alapvető szempontja nem lehet a szokásos történeti kritérium, sem az 
ugyancsak divatos generációs felosztás, de a földrajzi elrendezés sem, hanem csakis 
a művek nyelve, művészi szemlélettípusa.

A bevált és jó hagyományokkal rendelkező történeti szempontokat természetesen 
érvényesítenünk kell elemzésünk részleteiben, azok nélkül a jelenségek eredetét nem 
tárhatnánk fel. De kiindulásul a ma létező jelenségek leírását és összehasonlítását 
kell választanunk, az értelmezésre csak azután vállalkozhatunk, márpedig a történeti
ség éppen az értelmezés megoldására való — s már eleve magában hordja az értel
mezést. Ha nem akarjuk önkényes prekoncepcióval eleve eltorzítani képünket, akkor



előbb a tárgyilagos leírás feladatát kell megkísérelnünk. Nem ahistorikus képet 
akarunk tehát rajzolni, de a historizmus szempontjait az értelmezés feladatához, 
a vizsgálat második lépcsőjére utaljuk. Ellenben a leghatározottabban el kell vet
nünk a történeti szempontnak szokásos -  olykor, vulgárisán, magával a történeti
séggel azonosított — alkalmazását: ti. a biográfiai szempontot. A pozitivista tör
ténetszemlélet már-már kiirthatatlannak látszó maradványai elsősorban abban ér
vényesülnek még ma is, hogy el se igen tudunk képzelni olyan művészettörténeti 
stúdiumot, amely ne az alkotói személyiségek, életrajzi adatokból összegyúrt művész
egyéniségek alapján vizsgálódnék, amely ne az egyéniség életkörülményeiből 
magyarázná a műveket. Kétségtelen, hogy az életművek bemutatásánál jogos és cél
szerű ez az eljárás, de már a történeti szintéziseknél is súlyos torzításokhoz vezethet, 
s teljesen használhatatlan a mi célunkra. Először is: a mi feladatunk itt a leírás, 
amelyben a genetikai nézőpont háttérbe szorul. De azért is, mert egy-egy művész 
művei különböző tendenciákat reprezentálhatnak, különböző műfajokba és techni
kákba tartozhatnak egy időpontban is, végül azért, mert — bár akad olyan művész, 
aki zárt, kitérők nélküli pályán halad végig — e két típus megoszlása semmi törvény
szerűt sem jelent. Általánosabb érvényű kritériumra van szükségünk.

Ugyanilyen nehézségekkel jár a generációs csoportosítás is: ma idősebbek és még 
idősebbek közt egyaránt találunk új kísérletekre vállalkozó és megújulni kész mestere
ket, s a fiatalok közt is jócskán akadnak hagyományokat tovább folytatók, sőt, konzer
válok is. Az országos tárlatok és a Fiatalok Stúdiója kiállításai közt nincs számottevő 
különbség. A mester és a tanítvány viszony, amely korábban meglehetősen fontos
nak bizonyult a történeti munkákban, akár egy művész indulásának jellemzésére, akár 
egy tendencia folytonosságának bemutatására, manapság ritkán ad felvilágosítást: 
még a pályakezdőknél is távoli hatások érvényesülhetnek, amelyek egy századdal 
ezelőtt elképzelhetetlenek voltak — távoli világrészek művészetének egészen friss 
kezdeményezései is indíthatnak el fiatal művészeket. A reprodukció-kultúra és az 
utazások a térben és időben távoli hatásokat, a kommunikáció forradalma révén 
kicsinnyé vált glóbus a hatás lehetőségeinek végtelenné bővülését is jelentik a művé
szetben.

A fenti csoportosítási szempontokhoz hasonlóan a történeti folytonossággal rendel
kező, helyhez kötött iskolák sem igazítanának el bennünket a mai művészet tér
képén. Amint Szőnyi tanítványai közül is a legkülönbözőbb irányba tartó művé
szeket mutathatjuk fel a ma művészetében, az egykor iskolát jelentő művésztelepek, 
Szentendre, Vásárhely, Szolnok művészei is a legkülönfélébb tendenciák képviselőit 
egyesítik. Hogy csak a legismertebb példát említsük: Szentendre iskola voltát ma épp 
azért vitatják sokan, mert olyan különböző törekvésű kiváló művészeket vall magáé
nak, mint a konstruktivista Barcsay, a szürrealizmusba tartozó Bálint, a kalligrafikus 
absztrakciót művelő Korniss és a század eleji École de Paris-hagyományt következe
tesen őrző Czóbel, nem beszélve a kísérletező fiatalokról, sem a nagybányai hagyo
mányok szellemét őrző idősebbekről. A mai csoportosulásokban, például az egy 
időben sokat emlegetett „Kilencek” csoportban, egymástól teljesen eltérő művészetet 
művelőket találunk.

Ahhoz tehát, hogy a mai művészeti termést feltérképezzük, általánosabb érvényű 
szempontot kell érvényesítenünk. Olyant, amelyik a generációs különbségek, az élet
rajzi meghatározottságok esetlegességeit, az iskolák, művésztelepek szervezeti életé-
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1. CANALETTO: VELENCEI LÁTKÉP (A „RIVA DEGLI SCHIAVONI”) 
(18. sz.) A stilizálás nulla-fokát szemléltető kép. Annyira természethű, 
hogy városépítészeti rekonstrukcióknál felhasználható. Voltaképp a fény
képet helyettesítette

2. BOSCH: GYÖNYÖRÖK KERTJE
(1500 korül) Példa a vízió-festészet
re: a valóság; elemeiből készült, 
sosemvolt álomvilágra





nek véletlenjeit és az azokból adódó torzításokat elkerülheti. Ilyennek kínálkoznék, 
csaknem magától értetődó' természetességgel, az ún. tartalmi szempont: melyek azok 
a művek, amelyek korunk legfontosabb, legjelentősebb kérdéseit fogalmazzák meg 
a legnagyobb művészi erővel s a leghaladóbb világnézet alapján? Az esztétikai ér
telemben vett realizmus fogalmába tartozó művek alkotnának ilyen módon „termé
szetes”, a történelmi kérdések fontossági sorrendjének megfelelő rendszert: egyfelől 
volnának a remekművek, másfelől a jelentéktelenségre, feledésre ítélt művek.

Nos, ennek a szempontnak a vállalása a mi feladatunk megoldásánál lehetetlen. 
Mégpedig azért, mert az értékelésnek olyan biztonságát és ex cathedra státuszát 
kívánja meg, amelyet több okból nem vállalhat a kritikus. Először is a közhelynek 
számító bölcsesség szerint: hiányzik az értékeléshez a történelmi perspektíva. Ami 
a mi nyelvünkre lefordítva annyit tesz, hogy az értékelés történelmi folyamat, az érté
kelést végredményben a tág értelemben és társadalmi fejlődésében felfogott közönség 
végzi el. Nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy a kritikus nem vállalhatja az értéke
lést. Akár vállalja, akár nem, értékel: már pusztán a választásával is — amiről 
beszél, azt kimondatlanul is említésre érdemesnek tartja. De sosem vállalkozhatik 
jó lelkiismerettel abszolút ítéletekre -  mindig tudnia kell, hogy ítéletét, értékelését 
szubjektív körülmények is befolyásolják. De van egy másik, ilyen jellegű feladatnál 
különös nehézségként jelentkező oka is annak, hogy ezt a tartalmi szempontú érté
kelést nem tehetjük szemlénk alapjává, ez pedig abban áll, hogy a jelen valóságának 
megítélésében sem rendelkezhetik egyetlen kritikus sem abszolút kompetenciával. 
Természetesen minden kritikusnak az a törekvése, hogy efelé törekedjék, de ezt 
a törekvését nem tévesztheti össze a tényleges tájékozottságával, amely szükségképp 
viszonylagos és esetleges. Ez csakis arra elegendő, hogy a munkájában szükségszerű 
előfeltevésekre feljogosítsa, azokra, amelyek alapján kiválogatja vizsgálata tárgyait 
— azokat a jelenségeket, amelyeket, nyíltan megvallva válogatása szubjektív kor
látáit, vizsgálatra érdemesnek tart.

Úgy látszik tehát, be kell érnünk a másik, általánosabb érvényű felosztási szem
ponttal, nevezetesen a formai jegyek alapulvételével. Az első aggály ezzel kapcsolat
ban nyilván a formalizmus veszélye lesz. Teljesen alaptalan aggály, s nemcsak azért, 
mert, mint jeleztük, a formai jegyek alapján való felosztás után a tartalmi jegyek 
szolgálnak vizsgálatunk érdemi mércéjéül, hanem főként azért, mert elsődleges célunk 
lényegében formális jellegű rendszer felvázolása. A jelenségek csoportosítása ugyanis 
formális absztrakció, amely a valóság eleven mozgásának áttekinthetetlen kuszaságán 
éppen az azt tápul mányozó tudat által teremtett és a valóságra vetített alakzatok 
segítségével próbál meg úrrá lenni, az élet szövevényes tarkaságában eligazító sémá
kat nyújtani.

A formai jegyeken itt a képzőművészeti alkotások „nyelvét”, azaz kommunikációs 
jelrendszerét értjük. Elsősorban tehát a nyelv úgynevezett közegét, vagyis a sík 
felületet és az azon alkalmazott vonal- és foltformákat, valamint a plasztikus tömeget 
és az annak megformálására alkalmazott formákat különböztetjük meg: így választ
juk külön a képzőművészet két fő ágát, a festészetet és a szobrászatot (az elsőbe bele
értjük a grafikát is, a másodikba a domborművet is). Már itt meg kell jegyeznünk, 
hogy az élet igényei és a művészek egy része manapság nem tartja tiszteletben a 
hagyományos elkülönülést, ezért szükséges lesz külön foglalkoznunk egy olyan határ- 
területtel, amelyben a művész szándékában sem, a mű funkciójában sem válik külön
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a festészeti és a plasztikai megformálás: a modern urbanisztika dekoratív céljait épp 
ilyen kettős hatásra törekvő alkotások valósítják meg. Az alkotások nyelvén másod
sorban a szorosabb értelemben vett jelrendszert értjük, azt a jelkincset, amely az 
ezekben a közegekben alkalmazott formákból szerveződik jelentést hordozó rend
szerré. Ezeknek a jelrendszereknek a különbségeit általánosságban az ábrázolás és 
a valóság (illetve a valóságról elfogadott konvenció) közé iktatódó művészi szubjek
tum  szemlélete és a művész által végrehajtott stilizálás foka adja meg. A stilizálás 
két szélső pólusát képezi egyfelől az ún. látványfestészet (amelynek történeti példája 
a múlt századi naturalizmus), másfelől a végletes non-figuráció (amelynek történelmi 
példái az absztrakt művészet egyes áramlatai, pl. a tacheizmus, a gesztus-festészet 
vagy az informale): az elsőben a stilizálás mértéke minimális (a látványt a konven
ciókhoz hűen adja vissza), a másikban a stilizálás annyira abszolút uralomra jut, 
hogy a látvány visszaadását el is utasítja. A stilizálás azonos fokán belül azonban 
különbségek vannak a művészi szubjektum érvényesítésében : a szürrealista stilizálás 
foka elemeiben azonos lehet a naturalizmuséval, a szerkezetben azonban az abszt
rakcióéval vetekedik — a naturalista hűséggel ábrázolt részletek összekapcsolásában 
a szubjektivitás jut uralomra, s azok ilyenformán a művészi szubjektum által meg
álm odott víziót, egy sosemvolt vagy lehetetlen látványt, álomvilágot ábrázolnak.

Ennek a formai szempontnak az alkalmazását egy ilyen, elsősorban deskriptiv 
jellegű kritikai szemle felosztási kritériumaként nemcsak belső módszertani elvek 
támogatják, hanem a kritika gyakorlati funkciója is. Véleményünk szerint ugyanis 
a kritika feladata nem abban áll, hogy igazságot osztogasson a művészek között, 
egyiket zseninek kiáltsa ki, a másikat elmarasztalja, de még csak nem is az, hogy 
a művészeket kioktassa arról, hogy mit csináltak jól s mit rosszul. A kritika feladata 
elsősorban — nálunk különösképp — az, hogy a közönséget közelebb vigye a művekhez, 
hogy a közönséget segítse a művek megértésében és élvezetében. A kritikusok is 
a közönséghez tartoznak, úgy is, mint képviselői, úgy is, mint tanítói: ők alkotják 
a közönség legképzettebb, legtudatosabb rétegét (legalább elvileg) — s mint ilyenek, 
a közönség képviselői a művészekkel szemben, a közönség tanítói a kevésbé képzett 
rétegekkel, azaz a közönség zömével szemben. Ügy véljük, a mi kritikánknak ma 
főként az a feladata, hogy a közönségnek megtanítsa megérteni a műveket, hogy segít
sen áthidalni azt a szakadékot, amely a művészetek huszadik századi fejlődése és a 
képzőművészeti műveltség közt egyre mélyül. Az ítéletet a közönségnek és a kritiká
nak együtt kell kimondania, az értékelés a történetileg felfogott közönség és kritika 
dolga — a kritikusnak a jelenben a tolmács és a tanító szerepe jut. Befolyásolja az 
értékelést, már a tájékoztatásban érvényesülő válogatással is, de fő feladata, hogy 
a művek értelmezésében nyújtson segítséget.

Tapasztalataink szerint ma nálunk a közönség és a művek közti kapcsolatot első
sorban a „nyelvi nehézségek” akadályozzák. A közönség — egy szűk elit réteget 
leszámítva — egyszerűen nem ért bizonyos műveket, mert csak a múlt század képző- 
művészeti nyelvére oktatták, a stilizálás és a szubjektivizálás különböző fokait próbál
gató századunkbeli művek már érthetetlen zagyvaságnak tűnnek számára, sőt, 
gyakran ki is rekeszti azokat a művészet fogalmából. Ha tehát kritikai szemlénk 
alapjául ezt a „nyelvi” felosztást választjuk, talán sikerül valamicskét hozzájárulnunk 
a közönség „nyelvi nehézségeinek” felszámolásához.

Végül még egy dolgot kell hozzátennünk a formai-nyelvi szempontú felosztás
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elvéhez. Ezeken a formai vagy stílustípusokon belül -  amellett, hogy meg kell 
különböztetnünk bennük a történeti, generációs, külső és belső körülményekből 
származó egyéni jellegzetességeket, voltaképp a funkcionális elkülönülést is meg kell 
figyelnünk. A műveknek társadalmi funkciója a stilizálás és a szubjektivitás fokozatai 
szerint is változik: részletek hűségével jeleskedő műalkotás funkciója általában nem 
lehet köztéri dekoráció (ha mégis oda teszik, rosszul fog funkcionálni), absztrakt 
dekorációtól nem várhatunk közvetlen ideológiai funkciót (pedig megesik, hogy 
ilyen igénnyel mérlegelik — félre is értik). A funkcionális különbségek persze nem 
esnek egybe a stilizálás, ill. szubjektivizálás fokaival, mert a kettő viszonyába bele
szól a közönség érettsége és hagyományhoz való viszonya, s ez szüntelenül változik. 
A kritikus azonban itt is fontos közvetítő szerepet tölthet be: az újnak, a nyelvi 
gazdaságnak az előkészítője lehet. Még fontosabb azonban az, hogy deskripciónk- 
nak végül is valamiféle értékelési tendenciája lesz, s ezt, ha csak tendenciaként is, de 
tudatosan és elvszerűen kell érvényre juttatnunk. Nos, értékelésünk keretéül éppen 
a művek társadalmi funkciója fogja szolgáltatni a kritériumot: többre kell becsül
nünk azokat a műveket, amelyek az egész társadalom szolgálatára vagy kifejezésére 
vállalkoznak, mint amelyek részleges (réteg- vagy magán-) célokat szolgálnak. Tehát 
a magánlakás dekorációjának feladatát épp csak ellátó csendélet, ha egyébként 
mégoly kulturált művészi eszközökkel megoldott is, nem lehet olyan becsű számunkra, 
mint a súlyos emberi mondanivalókat megfogalmazó, esetleg vitatható módon vagy 
nehezen érthető nyelven megformált, de közösségnek szánt mű. Ebből viszont az 
következik, hogy ez utóbbiakat szigorúbb mércével kell megítélnünk.

*

Mindezek figyelembevételével a mai magyar művészet jelenlegi formai-nyelvi típusait 
a következőképp vázolhatjuk fel: kezdjük a festészetté 1.

A leginkább érthető, a legszélesebb közönség számára a művészetet magát, a stílus
kritikai vizsgálat számára pedig a stilizálás minimumát jelentő formanyelvet az a 
festészet (és szobrászat) képviseli, amelyet általában természethű ábrázolásnak. 
látványfestészetnek (látványplasztikának) nevezhetünk. Ebbe a csoportba tartozó
nak tekinthetjük Nagybánya és késői utódja, a Gresham-kör szellemében készült 
festői műveket, azután az egykori szocialista művészcsoport uralkodó stílusát. De 
a stilizálás nulla fokát nem ők jelentik, hanem az olyan festők, akik olykor már a 
fényképekre emlékeztető természethűséget valósítják meg, valamint az akadémikus 
piktúra vegetáló, de kétségkívül működő epigonjai. A másik végleten, de még mindig 
a látvány visszaadására törekedve, olyan festők helyezkednek el, akiknél a látvány 
lényegében természethű marad, de valamilyen természetes nézőpontváltozás 
stilizálja (pl. optikailag) vagy szubjektivizálja (pl. lélektanilag). A grafikusok között 
a csak legidősebb nemzedék művein találkozunk stilizálástól mentes látvánnyal.

Egy másik nagy csoportot — jobb szó híján — neorealista csoportnak keresztel
nénk el. Mégpedig azért, mert ragaszkodnak ugyan a látványhoz, mint kiinduló
ponthoz, de a realizmust elvontabban (esztétikailag felfogva) értelmezik, s a látvány 
szubjektivizálásának módjait tudatosan keresik. Egyik csoportjuk erősen kapcsoló
dik a népművészet stilizálásához, elsősorban a Vásárhelyen működő fiatal művészek 
művein találkozunk ilyen megoldásokkal. De ebbe a meglehetősen nagy csoportba 
kell sorolnunk olyan különböző előadási modorokat, amilyen a konokul őrzött
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párizsi posztimpresszionizmus és kubizmus, a kalligrafikus vonal játékosságával 
vagy a színezés és folthatás dekoratív stilizálásával feloldott látvány; a grafikai 
megoldások közül a vonalas szövedék groteszk vegetációjával vagy az ironikus hangon 
eló'adott figurákkal szubjektivizált látvány. Ide tartoznak a történelmi stílusokat 
felelevenítő festmények is : a németalföldi „kiglancolt” realizmus felújítási kísérletei, 
a szecessziót egyénien vagy ironizálva felhasználók képei, végezetül a stílusparódiák.

Külön csoportot képeznek azok a képek, amelyek egyetlen, zárt szerkezeti elv 
érvényesítésével vannak stilizálva: a konstruktivizmus képviselői. Köztük a legjelen
tősebbek azok, amelyeken valamiféle életbeli, természeti törvény elvont megfogal
mazását fedezhetjük fel; kevésbé igényesek eszmeileg a dekoratív hatásokat, az érzéki 
gyönyörködtetést, a puszta grafikai vagy színes forma szépségét előtérbe helyezők. 
A konstruktivizmusnak a végletét jelenti a geometrikus absztrakció néhány típusa is, 
azok, amelyekben még van nyoma a látványnak, nletve ikonikus jeleinek.

De ezzel már az ún. non-figuratív (másképp absztrakt) művészet képviselőinél 
vagyunk. A geometrikus (vagy konstruktivista) absztrakció ellenpárja az expresszív ; 
két nagy típusa van ennek a festői nyelvnek, az egyik a vonalra épít (kalligrafikus 
absztrakció), a másik nagy foltokkal dolgozik (tacheizmus) vagy vékony vonalháló
zatokkal, vegetáció- és textúraimitációkkal, esetleg olyan képeket fest, amelyek 
„m intha” ábrázolnának valamit. Mindenesetre: a geometrikus típusút a tudatos, 
kiszámított szerkesztés művének, az expresszív típusút viszont a spontán, ösztönös 
rögtönzés lenyomatának foghatjuk fel. Vannak olyan festői teljesítmények is, amelyek 
láttán nyomon követhető a folyamat: az elsőkön jól látható, hogy valóban a látvány
ból indultak el, s jutottak el a pseudoimitáció fokára, majd a végső szubjektivizmus 
önmagába zárt s abszolút öntörvényű világába.

Azokat a festői alkotásokat, amelyek nem a látvány elemeinek, a festői jelrendszer 
jeleinek, hanem a látvány szerkezetének a stilizálásával, helyesebben magának a 
látvány egészének szubjektivizálásával oldják meg mondanivalójuk művészi közlését, 
a  víziófestészet (szimbolizmus) produktumainak nevezhetjük. Nem látványt, hanem 
látomást adnak, s ha a látomás elemei természethűek is, többnyire nem önmagukat 
jelentik, hanem szimbolikus értelmet hordoznak. A legeredetibbek saját, öntörvényű 
világot teremtenek, amelynek mindig áttételes és rendszerint több értelmű jelentése van. 
De ide tartoznak a szürrealista hagyományból indulók is, akár eljutnak ennek a láto- 
máspiktúrának a szuggesztív és egyéni műveléséig (tragikus felfogással vagy gro
teszk játékossággal), akár megrekednek a klasszikus szürrealizmus élesztgetésénél. 
S végül a nyugati hatásokra kibontakozott pop-art montázsokkal, kuszáit civilizációs 
hulladékkal ötvözött festői világa is ide tartozik, de neorealizmus is lehet.

Hasonlóképpen csoportosíthatjuk a szobrászától is, bár itt kevesebb árnyalatot 
kell számon tartanunk. A stilizálás minimumát nyújtják a naturalista portré és alak, 
valamint a klasszicizáló formák szobrai; de itt megvannak az erősebben stilizáló, 
anyagi formák öntörvényű viszonyait hangsúlyozó neorealista plasztikai alkotások. 
Anyagszerűen stilizált absztrakt dekorációk éppúgy megtalálhatók, mint az ábrázo
lástól a puszta tömbformálásig eljutó és a már csak tektonikai viszonylatokat fogal
mazó szobrok. A fiatalok között értékes kezdeményezései vannak a tiszta, tárgy 
nélküli fa domborműnek, keramikus plasztikának és a hegesztett konstrukcióknak, 
általában az anyagok megújításának. A víziókat is fellelhetjük, a groteszk játékos
ságot is.
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S végül a határterület : a modem urbanisztikai dekoráció is egyre jelentősebb ténye
zőként van jelen művészetünkben. Ez a legkevésbé feldolgozott terület, itt van a leg
több félreértés. Iparművészeinek, alkalmazott művészetnek — s lekicsinylő mellék
ízzel — sorolják be ezeket a sokszor igen jelentős társadalmi funkciót betöltő alkotá
sokat: építészeti dekorációtól kezdve a plakátig terjedő változatos anyagról van szó. 
Építészek, az üveg és a kerámia művészei, plakátgrafikusok és belsőépítészek, textil- 
művészek és formatervezők nevei kevéssé ismertek, de műveik is úgy illeszkednek 
bele hétköznapi életünkbe, hogy a három napig tartó csodálkozás után a megszokott 
környezetnek kijáró vaksággal járkálunk közöttük. Ha ezen nem is tudunk egy
hamar változtatni, a jelentősebb művekre és a stílustípusokra itt is fel kell hívnunk 
a figyelmet; a hagyományos felfogásban készült művek éppúgy megbecsülést érde
melnek, mint az op-art kísérletezői.

Ez a nyelvtípusok szerinti felosztás nem esik egybe sem az egyes művészek élet
művével (egyesek több nyelvet is használnak), sem a hagyományos történeti irány
zatokkal (a szürrealizmusnak vannak a vízió-festészetbe és vannak a non-figurációba 
tartozó termékei is). Továbbá — s ez sem kevésbé fontos — ezek közül a nyelvtípusok 
közül elvileg egyik sem zárja ki azt, hogy alkalmazásával jelentős társadalmi funkciót 
betöltő mű jöhessen létre. Abban viszont kétségtelenül különböznek, hogy — igen 
erősen differenciált társadalomhoz fordulván — egyikük közvetlenebb, másikuk 
közvetettebb ideológiai, eszmei tartalmak tolmácsolására alkalmas. De ha a mű
alkotás társadalmi funkcióját azonosítanánk közvetlen eszmei tartalmak tolmácsolá
sára való alkalmasságával, akkor középkori mértékkel mérnénk: annak a kornak 
a vallási eszméit az analfabéta hívők tömegei számára az akkori konvencióknak meg
felelően minimális mértékben stilizált festői nyelven kellett előadni. Mi azonban 
a XX. század szocialista társadalmának mértékével mérünk, legalábbis ezt szeret
nénk tenni legjobb tudásunk és meggyőződésünk szerint.

Ennek a csoportosításnak a körvonalai szolgálhatnak munkahipotézisként ahhoz 
a felméréshez, amelyre a Kritika szerkesztőségének felkérésére két kollégámmal, 
Németh Lajos és Веке László műtörténészekkel egy tanulmánysorozatban, a munkát 
ismereteink és hajlamaink szerint felosztva egymás közt. a közeljövőben kísérletet 
szeretnénk tenni.

H AN KI SS ELEMÉR

A „struktúra”
Kísérlet a fogalom meghatározására

1. A strukturalizmus és a többoldalú, kölcsönös 
kauzalitás elve

Nem a rövid s nem a hosszú szoknya az igazi 
divat manapság, hanem: a struktúra. Nálunk

s másutt. Minden struktúra már, 9 mindennek 
van struktúrája. Az épületnek és a gazdasági 
rendszernek, a versnek és a jogszabálynak, 
az atomnak és az embernek, a fakitermelésnek, 
az érzelemnek és a matematikai képletnek.
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Honnan e terminus hirtelen támadt nép
szerűsége? S inflációja? Úgy jött-e s jön 
divatba, mint az a slang-szó, amit az újdonság 
íze meg a velejáró bennfentesség tudata, meg 
a sokfélét egyetlen szóval jelölő szellemi rest
ség hoz divatba s tart életben ideig-óráig? 
Bizonyára ez a divatpszichózis is közreműkö
dött népszerűsítésében, mert a struktúra szó
nak is volt s van is még valamicske újdonság 
íze, valami vonzó titokzatossága, exkluzivitása, 
és számtalan olyan dologra, jelenségre rá 
illik, vagy legalább is ráhúzható, amelyet 
eddig más terminusokkal jelöltünk s ezután 
is másokkal kellene jelölnünk : „kompozíció”, 
„szerkezet”, „rendszer”, „alak” , „alakzat”, 
„form a” , „organizmus”, „modell” és így 
tovább. Ez a pszichózis azonban inkább csak 
a terminus boulevard-sikerét magyarázza, 
gyors térhódítását a tudományok területén 
viszont semmiképpen sem. Mert a tudományos 
köztudat általában kiveti magából azt az új 
terminust, amellyel valaki egy már meglévő, 
s a szóban forgó jelenséget adekvátan megjelölő 
terminust akar helyettesíteni. Amikor tehát 
szinte egy csapásra valamennyi társadalom- 
tudományban fölbukkan s megveti a lábát egy 
új terminus, esetünkben a „struktúra” ter
minusa, akkor igen nagy a valószínűsége 
annak, hogy e tudományok látókörében egy 
addig ismeretlen, új jelenség merült; föl vagy 
legalábbis annak a szüksége merült föl, hogy 
egy m ár részben addig is ismert jelenséget 
az addiginál pontosabban, adekvátabban 
határozzanak meg. Mi lehet ez a „struktúra” 
terminust életre hívó új jelenség vagy igény?

A társadalomtudományok az elmúlt néhány 
évtizedben jutottak el odáig, hogy a korábban 
vizsgált egyszerű összefüggések, egyszerű, 
egyoldalú, lineáris ok-okozati összefüggések 
helyett bonyolultabb összefüggés.rendszereket, 
többoldalú, kölcsönös és sokszoros kauzalitás
rendszereket vizsgáljanak. Hagyományos 
munkamódszerük nagyjából ahhoz az amatőr 
meteorológuséhoz hasonlítható, aki így követ
keztet: süllyed a légnyomás -+ tehát, „ennek 
következtében” esős idő várható. Ugyanez 
a következtetésmód a társadalomtudományok 
területén (erős torzítással) így festett: a népes
ség gyorsabban növekszik, mint a termelés 
—*• tehát, „ennek következtében” gazdasági

társadalmi katasztrófa felé haladunk. Vagy: 
Shakespeare szkizotim alkat volt, illetve 
mondjuk: a Tudor arisztokrácia bűvkörében 
élt -» tehát, „ennek következtében” ilyen és 
ilyen műveket írt.

A természettudományok állítólag már régen 
túljutottak ezen az egyszerű s egyirányú 
kauzalitáson, elvetették az egyetlen „elegendő 
ok” (causa efficiens) elvét, és okok-okoza- 
tok hálózataival, sokváltozós függvényekkel, 
sokoldalú és kölcsönös kauzalitással dolgoz
nak. Ama bizonyos meteorológus már régóta 
nem egyszerűen csak a légnyomás adatait 
veszi figyelembe, hanem mellette még a levegő 
páratartalmát, a hőmérséklet ingadozását, a 
szélirányt, a felhőformációkat, a napfolt- 
tevékenységet, mégpedig nemcsak egyetlen 
földrajzi pont, hanem egy egész kontinens 
vagy akár az egész földgömb viszonylatában, 
s mindezeknek a tényezőknek teljes össze
függés-rendszeréből következtet az adott föld
rajzi ponton várható időjárásra. Ez a szemlélet 
és ez az igény hódított s hódít tért a társada
lomtudományokban is a század eleje óta, 
kiváltképpen az utóbbi két-három évtized
ben. Ebben az egyszeri-egyoldalú-lineáris 
kauzalitáselv utáni korszakban bontakozott 
ki a strukturalizmus, mégpedig nem valami
féle posztkauzális, akauzális, vagy egyenesen 
antikauzális szemlélet képviselőjeként — mint 
ahogy azt sokan feltételezik —, hanem az 
összetett, kölcsönös, ,,körbefutó'' kauzalitás- 
rendszerek vizsgálatának egyik lehetséges esz
közeként.1

Álljunk meg itt egy pillanatra, mert általá
nos a félreértés e téren. Sokan még ma is úgy 
vélik, hogy a történetiséggel együtt a kauzalitás 
elvét is elvetette a strukturalista kutatás, 
mondjuk ezen belül a saussure-i nyelvészet, 
pedig nyilvánvalóan csak arra törekedett, 
hogy az egyirányú kauzalitáson túl (ahol is az 
időben korábbi oka az időben későbbinek 
mint okozatnak) többirányú s kölcsönös kau
zalitások összefüggés-rendszereként is meg
vizsgálja a nyelvet. Nem az annyit emlegetett 
diakrónia —* szinkrónia közti, hanem az egy
irányú, lineáris kauzalitás —»• többirányú, 
kölcsönös kauzalitás közti váltás jegyében 
indult meg a strukturalista kutatás. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban annál, mint hogy nap-

1 A  s truk tu ra lizm us és a többoldalú, kö lcsönös kauzalitás elvének összefüggését részletesen fejtegeti Jeanne Parain- 
V ial: A n a l y s e s  s tru c tu ra le s  e t  id é o lo g ie s  s tr u c tu r a l i s t e s  (Toulouse, 1969) cím ű m űvében. Pp. 13 — 15, 30, 59 —60, etc. 
L ásd  m ég : D . Lagache: S tr u c tu re  e n  p s y c h o lo g ie .  In : R. Bastide: S e n s  e t  u sa g e  . . .  p. 82. (Lásd a 1 /c  jegyzetben.) 
A lbert V andel: S tr u c tu re  d e  la  rech e rc h e  e t  d e s  th é o r ie s  en  b io log ie . In : N o tio n  d e  s tr u c tu r e  . . .  P. 214. (Lásd a 7/a jegy
zetben.)
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jainkban már világszerte a diakrónia-szinkró
nia szintézisével kísérleteznek, anélkül, hogy 
a bonyolult kölcsönhatás-rendszerek vizs
gálatáról vissza kellene térni az egyszerű és 
egyirányú kauzalitások elemzéséhez.

Félrevezető s félreértésen alapszik bizonyos 
strukturalista irányzatoknak, így például az 
amerikai új kritikusok egyik-másik csoport
jának militánsan antikauzáiis programja, 
amely szerint például a műalkotás a maga 
bonyolult belső összefüggés-rendszerével arra 
van hivatva, hogy az emberi személyiséget 
megvédje az egyirányú kauzalitás automatiz
musai, a modern technikai társadalom kény
szerítő erejű „ingerei” (reklám, propaganda 
stb.) ellen. Félrevezető s félreértésen alapszik, 
mert a műalkotás valójában nem „akauzalitá- 
sával”, hanem a többoldalú, kölcsönös kauza
litás elvére épülő gazdag belső összefüggés
rendszerével „védi meg” az embert az említett 
egyoldalú, automatikus hatásoktól.

A többoldalú kölcsönös kauzalitás szem
lélete határozza meg egyébként — függetlenül 
attól, hogy tudatában vannak-e ennek vagy 
sem — az amerikai új kritikusok munkáját 
éppúgy, mint a többi strukturalista irányzatét. 
E szemlélet jelenléte munkájuk minden mozza
natában, alapkategóriáikban, alapterminusaik
ban is kimutatható. Tudjuk például, hogy 
a költői kifejezés alapmozzanatának tartják 
közülük sokan a paradoxont (vagy az ambi- 
guitást, a feszültséget stb.), a paradoxon 
pedig nem más, mint a kölcsönös kauzalitás 
egyik lehetséges alapképlete:

A I---------------- * - В

1. Azt mondja egy krétai, 
hogy

hazug minden krétai.

Itt, mint látható, A-tól függ B. Ha azonban 
elfogadjuk ezt a kijelentést, ezt az A —► В 
kapcsolatot, akkor abban a pillanatban 
В visszahat A-ra: A «— B, majd újra A hat 
В-re, s így fut tovább ide-oda ez a szakadat
lanul irányt váltó kölcsönös függőségi, ok
okozati viszony:

A -e--------------- 1 В

2. Hazudik az a krétai,
ha

hazug minden krétai

А I-------------- *- В

3. Hazudik az a krétai,
tehát

nem hazudik minden krétai 

A -f------------- ~| В

4. Nem feltétlen hazudik az a krétai,
ha

nem hazudik minden krétai 
és így tovább, ad infinitum.

S hogy nemcsak a saussure-i nyelvészet és 
az amerikai új kritika, hanem valamennyi 
strukturalista irányzat a többirányú s kölcsö
nös kauzalitás-rendszerek jegyében fogant, 
annak van egy egyszerű, s véleményem szerint 
meggyőző bizonyítéka. Az a tény egyfelől, 
hogy explicite vagy implicite minden számotte
vő struktúradefiníció összefüggés-rendszerként, 
kölcsönös függőségek rendszereként határozza 
meg a struktúrát, s az a tény másfelől, hogy 
a különféle definíciókban ez az egyetlen közös 
mozzanat. Mert hogy a struktúra elemek hal- 
maza-e vagy egysége, nyílt vagy zárt egysége, 
teljesség-e vagy sem, stabil és állandó-e 
vagy sem stb. stb.: minderről mást és 
mást állítanak a különféle definíciók. De 
hogy ezt a halmazt vagy egységet, vagy 
totalitást, vagy más egyebet az alkotóelemek 
valamiféle belső összefüggés-rendszere (s nem 
egy-egy alkotóeleme vagy részviszonya) ha
tározza meg: ezt minden definíció egyaránt 
leszögezi. íme néhány nevezetes példa: „A 
struktúra’ belső függőségek autonóm rend
szere” (L. Hjelmslev);1 2 „A struktúrákat egy 
vagy több halmaz alkotóelemei közt megadott 
egy vagy több, külső vagy belső kompozíciós 
törvény határozza meg” (N. Bourbaki);3 
„A struktúra valamely együttesen belül az 
alkotóelemek kölcsönös viszonyának jellege” 
(R. Aron);4 A struktúra az a „valamely rend
szeren belül különböző részek közötti meg
határozott viszony”, amely „az egész rendszer 
működését lehetővé” teszi (Hegedűs A.);5 
A struktúra „önszabályozó transzformációk 
teljes rendszere” (J. Piaget).8

1 L. Hjelmslev: S tr u c tu r a l  A n a ly s is  o f  L a n g u a g e . S tu d ia  L in g u is t ic a , 1947, p. 70.
* N . Bourbaki: A lg è b re , Chap. 1. Idézi Parain-Vial p. 22.
4 R. A ron: N o te  su r  la  s tr u c tu r e  e n  sc ie n c e  p o litiq u e . In : R. Bastide: S e n s  e t  u sa g e  . . . p. 108. (Lásd a  7 /c  jegyzetet.)
4 Hegedűs A .: A  s zo c ia l is ta  tá r s a d a lo m  s tr u k tú r á ja . Bp. 1966, p. 45.
* J. Piaget: L e s tr u c tu r a lism e . Paris 1968, p. 40.
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Csakhogy: ha valóban ilyen nyilvánvaló 
a strukturalizmus eszme- és tudománytörté
neti helye, s ilyen nyilvánvalóan ugyanaz az 
igény, a komplex s kölcsönös összefüggés- 
rendszerek vizsgálatának az igénye hívta 
életre, akkor mi az oka annak, hogy olyan 
nagy a zűrzavar s olyan nyilvánvaló a közmeg
egyezés hiánya a struktúra fogalmának meg
határozása körül? Annak, hogy sokan sok
féleképpen, rossz nyelvek szerint, ahányan, 
annyiféleképpen definiálják a struktúrát. 
Annak, hogy interdiszciplináris szimpozio- 
nok, vitaülések, folyóirat-kontroverziák7 egész 
során át sem sikerült összeegyeztetni a külön
féle, egymástól eltérő, egymásnak gyakran 
ellentmondó definíciókat. E sikertelenség leg
főbb oka véleményem szerint az — ha le
számítjuk azt a zűrzavart, ami a struktúra, 
a modell, a forma, a szerkezet s más rokon fo
galmak összekeveréséből fakad —, hogy a 
vitatkozó felek egyetlen adekvát definíciót ke
restek, holott valójában nem egy, hanem két 
alapvető összefüggésrendszer-típus, alapvető 
struktúratípus, s következésképpen két adek
vát struktúradefiníció van. Az egyik struktúra
típusban az okok és okozatok kölcsönhatás
rendszere épp a realizálódás, a „működés” 
állapotában van, ezt nevezzük a továbbiak
ban erörendszernek, illetve reális struktúrának, 
— a másikban viszont a „potencialitás” 
állapotában van, ezt nevezzük majd törvény
rendszernek, illetve virtuális struktúrának. E két 
struktúratípus nem azonos egymással, egy
mástól élesen megkülönböztetendő, de egy
mással mégis szorosan összefügg, feltételezi 
egymást, korrelativ. V

Mibenlétük s kapcsolatuk tisztázását kísérel
jük meg e dolgozatban.

2. A struktúra mint erőrendszer

Ha átnézzük a rendelkezésünkre álló struktúra
definíciókat, kiderül, hogy elenyésző kisebb
ségben vannak azok, amelyek minden kvalifi- 
kálás nélkül egyszerűen csak „összefüggés

rendszerről” beszélnek, minden bizonnyal 
azért, mert a valóságban nincsenek ilyen 
üres, semleges, tartalom nélküli, pusztán 
formális viszonylatok. Az „összefüggés” 
ugyanis eleve azt jelenti, hogy két vagy több 
dolog „függ” egymástól, vagyis — ugyanezt 
pozitív oldalára fordítva — valamiféle hatás
sal van egymásra. A hatás pedig (— ahogy 
az angol és a francia szóhasználat és a ter
mészettudományos terminológia elárulja: 
„agir sur quelcun”, „to act upon something”, 
„ágens” , „aktív anyagok”, ,,akció-reakció” 
—) mindig mozgás, cselekvés, illetve pontosab
ban: erőkifejtés. A struktúradefiníciók jelen
tős százaléka kifejezetten utal is erre az evi
denciára, és mozgás-, illetve cselekvés-, illetve 
erőrendszerként határozza meg a struktúrát. 
Azért hangsúlyozzuk, hogy végső fokon erő
rendszerként s nem pusztán cselekvés- és 
mozgásrendszerként, mert ez utóbbiak többé- 
kevésbé felületi s gyakran megtévesztő felü
leti tükröződései, megnyilvánulási formái 
az őket mozgató s az egész rendszert létre
hozó erőrendszernek, struktúrának. Úgy tu
dom, hogy a tudományos kutatás is általá
ban előbb a mozgásrendszereket fedezte föl, 
s csak később vállalkozott a mélyebben rejlő 
erőrendszerek vizsgálatára.

A pszichológiában például már évszázados 
múltja van annak, hogy a kutatók mozgás- 
rendszerként elemzik az emberi pszichét 
— gondoljunk csak a XVII. század mechanisz
tikus elméleteire, például Hobbes tudat- 
modelljére —, és csak a XIX. század második 
felében, a különböző érzelemteóriák, szenve
délyteóriák, voluntarista elméletek kibontako
zásával, s rendszeresen csak a XX. században, 
az úgynevezett motivációelmélet vagy lelki- 
energia-elmélet térhódításával került sor arra, 
hogy már kifejezetten energiák, erők rendsze
reként, struktúrájaként vizsgálják az ember 
tudat- és érzelemvilágát. Freud a tudattalan
ösztönös, a morális-társadalmi és a személyes- 
integráló-tudatos erők állandó küzdelmeként; 
a behaviorista kutatók néhány alapvető ösztön

7 Lásd elsősorban a következő müveket:
a )  N o t i o n  d e  s tr u c tu r e  e t s tr u c tu r e  de  la  c o n n a issa n c e . X X e s e m a in e  d e  s y n th è s e . 18—27 avril 1956. Paris 1957.
b )  C o m p te  r e n d u  d u  co llo q u e  su r  le  s e n s  d u  m o t  s tr u c tu r e . O rg a n isé  p a r  la  V I e S e c tio n  d e  l'É c o le  P r a tiq u e  d e s  H a u te s  

É tu d e s , j a n v i e r  1 9 5 8 . Paris 1959.
c )  Roger Bastide, éd.: S e n s  e t  u sa g e  d u  te r m e  s tr u c tu r e  d a n s  le s  s c ie n c e s  h u m a in e s  e t  socia les . La Haye 1962.
d )  E s p r i t , 1963/11, 1966/8.
e )  C o m m u n ic a t io n s , 1964/4, 1966/8.
f )  M aurice de Gandillac — Lucien Goldmann — Jean Piaget, éds. : E n tr e t ie n s  su r  le s  n o tio n s  d e  g e n è se  e t  d e  s tr u c tu r e .  

Paris — La Haye 1965.
g )  L e s  T e m p s  M o d e rn e s , 1966 nov. No. 246.
h)  Y a le  F r e n c h  S tu d ie s , 1966 oct. Nos. 36 — 37.
i )  P e n s é e , 1967 oct. No. 135.
j )  L a  N o u v e l le  C r itiq u e . No. Spéc. Colloque de Cluny, 1969.
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és néhány alapvető külső, környezeti erő 
megszabta dinamikus rendszerként; a Kurt 
Lewin-féle Ann arbori csoport pedig — hogy 
csak a legjelentősebbeket említsük — külön
féle erőtényezők, erő vektorok komplex erő
tereként.

A gazdaságtudomány már eleve és szükség
szerűen mozgásrendszereket (árucsere, áru
mozgás, pénzmozgás) is vizsgált, és a kereslet
kínálat, valamint általában a piac törvényeinek 
kutatása közben már e mozgásokat mozgató 
erők rendszerének feltárását is igen korán meg
kezdte. Marx azután már kifejezetten erő
rendszerként, a termelőerők, valamint az 
ugyancsak erőtényezőkként működő termelési 
és társadalmi viszonyok bonyolult összefüggés- 
rendszereként határozta meg a társadalom 
„struktúráját” , — bár magát a struktúra 
terminusát ő még más értelemben használta.8

Az amerikai strukturalista szociológiái 
gyakran kárhoztatják „statikussága” miatt, 
e statikusság azonban — legalábbis az irány
zat legkiválóbb képviselőinél, például Talcott 
Parsonsnál — csupán a struktúra egészének 
viszonylagos, a változó környezethez képest 
viszonylagos maradandóságára utal.9 A struk
túrának ez a változásokkal szembeni viszony
lagos rezisztenciája azonban nem jelent egy
úttal belső statikusságot is: Talcott Parsons 
szerint is mozgások s erők rendszere a struktúra, 
mégpedig mozgásoknak és erőknek viszonylag 
állandó, társadalmilag kodifikált, intézményesí
tett rendszere; például az adott politikai rend
szer, kulturális rendszer, az adott családforma, 
és így tovább. Gurvitch, a francia iskola vezér
alakja ennél még jóval dinamikusabb struk
túrafelfogás mellett száll síkra. Élesen szembe
állítja a struktúrát a „megmerevedett” (figés) 
formákkal és modellekkel, amelyeknek látszó
lag már semmi közük sincs az őket „létrehozó, 
alakító, kiteljesítő mozgásokhoz, erőkhöz, 
dinamizmushoz”10, és szembeállítja őket a 
Parsons-féle „intézményesített struktúrákkal” 
is, épp azt hangsúlyozva, hogy a struktúra 
a társadalmi létnek az a megfoghatatlan, 
szabályokba nem szorítható, teljességgel nem 
tudatosítható eleven mozgásrendszere, amely 
mintegy a már intézményesített, „organizált”

formák és a még teljesen spontán, rendszerte
len erők között lebeg s közvetít. Az organizáció, 
vagyis a szabályokba lefektetett szervezet, pél
dául egy politikai párt szervezete nem struk
túra; egy ország politikai életében viszont a 
pártok szabad erőjátéka már az. A struktúra 
tehát végső fokon erők dinamikus és dialek
tikus játéka, billenékeny és pillanatnyi egyen
súlya, amelyet a társadalomnak szakadatlanul 
építenie és rombolnia kell („strukturálva, 
destrukturálva és restrukturálva önmagát”), 
amelyet jelekkel, szimbólumokkal, beideg- 
zett társadalmi szerepekkel, funkciókkal, érté
kekkel, eszmékkel, s általában a civilizáció 
egészével állandóan betonozni, szilárdítani 
kell („armer et cimenter”), anélkül, hogy 
egy pillanatra is meg lehetne merevíteni, s 
mozgásában, fejlődésében meg lehetne s kellene 
fékezni.11

Gurvitchhez hasonló szenvedéllyel talán 
csak Jean Piaget kardoskodik a struktúrák 
eredendően dinamikus volta, mozgás- és erő
rendszer volta mellett. A legkülönbözőbb tudo
mányágakból vett példák segítségével mutatja 
be, hogy a struktúra „önszabályozó transzfor
mációk totális rendszere”, ahol is a transzformá
ció azt jelenti, hogy a rendszer alkotóelemei 
egyrészt egymást, egymás jelentését, irányát, 
értékét, másrészt a struktúra egészét alakítják 
szakadatlanul, lévén így minden pillanatban 
„strukturálók és strukturáltak”, de — ön- 
szabályozó, önegyensúlyozó, homeosztatikus 
képességüknél fogva — e szakadatlan át
alakulásfolyamatban is megőrzik a struktúra 
viszonylagos egyensúlyát, autonómiáját, totali
tását.12

Azt mondhatnánk: természetes az, hogy 
az emberi psziché, az emberi társadalom, a 
fizikai világ struktúrái dinamikusak, mozgás- 
és erőrendszerek. De mi a helyzet az olyan 
elvont tudomány, például a matematika struk
túráival, amelyben nemigen lehet mozgások
ról, erőkről beszélni, s amelyeket még a har
cosan dinamikus szemléletű Gurvitch is ki
emel, óvatosan s véleményem szerint tévesen, 
a dinamikus struktúrák, „reális struktúrák” 
közül. Tévesen, mert épp maguk a matematiku
sok hangsúlyozzák a matematikai struktúrák

• Lásd, többek között a következő, egymásnak részben ellentmondó tanulmányokat, illetve könyvet:
Maurice Godelier: S y s tè m e ,  s tr u c tu r e  e t  co n tra d ic tio n  d a n s  „ L e  C a p ita l '* . In: L e s  T em p s  M o d e rn e s , 1966. nov. No. 
246. pp. 828—864, s különösen: pp. 830, 835.
Henri Lefebvre: L e  c o n c e p t d e  s tr u c tu r e  c h e z  M a r x .  In: R. Bastide: S e n s  e t  u sa g e  . . .  Pp, 100 — 106. (Lásd a 7/c jegyzetet.) 
Louis Althusser: L ir e  L e  C a p ita l. Paris 1967.

9 Talcott Parsons: A n  O u tlin e  o f  th e  S o c ia l  S y s te m .  In: T h e o ry  o f  S o c i e ty ,  London 1965, p. 36.
10 G. Gurvitch: S tr u c tu r e s  so c ia le s  e t s y s tè m e s  d e  co n n a issa n ce . In: N o tio n  d e  s tru c tu re  . . . Pp. 293—294. (Lásd a 

7/a jegyzetet.)
11 G. Gurvitch: T r a i té  d e  so c io lo g ie , Paris 1958, Tome 1. pp. 205—214.
18 Jean Piaget: L e  s tr u c tu r a lism e . Paris 1968, pp. 6 — 16.
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dinamikus voltát. Azt, hogy nem a struktúrát 
meghatározó szabályok összege a struktúra, 
hanem azoknak a műveleteknek, operációknak 
az összessége, amelyek a szabályrendszer 
értelmében elvégezhetők. A kérdés egyik fran
cia szakértője, Barbut matematikus szerint 
a struktúra halmaz, „amelyben egy vagy több 
törvény megszabja az elemek közti kapcsola
tokat, illetve a közöttük lehetséges művelete
ket”13, s ez az „illetve” azért jogosult és szük
séges itt, mert az, hogy egy matematikai kép
let két eleme közt „kapcsolat” van, az gyakor
latilag azt jelenti, hogy közöttük vagy kettejük
kel együtt bizonyos műveletek végezhetők el. 
Kapcsolat csak elvileg létezik, a gyakorlatban 
csak művelet van. Egy másik francia mate
matikus azt írja ezzel kapcsolatban, hogy „egy 
matematikai konstrukció megértésének leg
jobb módja az, ha elvégezzük [az általa előírt 
műveletet]” .14 Pontosabban fogalmazott volna, 
ha azt írja: az egyetlen módja.

Folytathatnánk e példák felsorolását (—pél
dául ilyen frappáns megfogalmazásokkal: 
„Micsoda kár, hogy a struktúra szó főnév, 
mennyivel jobb volna, ha ige volna; mert 
valahányszor egy főnevet használunk, mindig 
megvan a kísértése annak, hogy valamiféle 
szubsztanciát keressünk mögötte, ahogy a 
struktúrát is dolognak képzeljük, holott 
lényegét tekintve cselekvés”15—), de úgy hiszem, 
már az eddigiek alapján is megállapíthatjuk, 
hogy a kutatók egy része mozgás-, illetve cselek
vés-, s végső fokon erőrendszernek tekinti a 
struktúrát.

3. A struktúra mint törvényrendszer

A definíciók egy másik, népes csoportja nem 
erőrendszernek, hanem törvényrendszernek 
tekinti a struktúrát. íme néhány példa. A ma
tematikai struktúrát — e definíciót idéztük már 
korábban— „egy vagy több halmaz alkotóele
mei közt megadott egy vagy több, külső vagy 
belső kompozíciós törvény határozza meg” .16 
A logikai struktúra a logikus gondolkodás

„törvényeinek kölcsönös függőségrendszere” .17 
A jogtudományban a „jogszabályok együt
tese” .18 A nyelvtudományban például „azok
nak a törvényeknek az összessége, amelyek egy 
adott pillanatban meghatározzák a nyelv 
fonetikai arculatát”.19 S általában: „viszony
latok és törvények sajátos rendszere”20 vagy 
„transzformációk szintakszisa”,21 azaz szabály- 
rendszere, törvényrendszere és így tovább.

Nehéz lenne megállapítani, hogy számukat 
és tudományos súlyukat tekintve melyik 
tábor van fölényben. Azok tábora-e, akik 
erőrendszerként, vagy azoké, akik törvény
rendszerként definiálják a struktúrát. Arra 
viszont a még épp hogy csak tájékozódó olvasó 
is hamar rájön, hogy e két tábor — néhány 
kivételtől eltekintve — nemigen szenvedheti 
egymást, s immár másfél évtizede heves viták 
során bizonygatja egymásnak és a világnak a 
maga igazát. Fölöslegesen. Mert mint mondot
tuk, mindkét definíció adekvát: nem zárják ki, 
hanem épp ellenkezőleg, föltételezik egymást.

Az a felismerés, hogy két alapvető struktúra
fogalom rejtőzik a miriádnyi struktúradefi
níció sokfélesége mögött, már a struktúraliz- 
mus körül az ötvenes években kibontakozó 
viták során is kezdett derengeni, a francia és 
az amerikai strukturalisták, antropológusok 
közti kontroverziában pedig a kölcsönös meg 
nem értés jegyében határozottan meg is fogal
mazódott. A struktúra fogalmának meg
határozására 1959-ben egybehívott párisi 
kollokvium22 nyomtatott összefoglalóját a 
szerkesztő Roger Bastide már e kettős defi
nícióra utaló mottóval tette közzé: „Látható
lag két tendencia érvényesül a „struktúra” 
terminusának használatában: az egyik a
biológiából, a másik a matematikából indul 
ki” , majd magában a beszámolójában ex- 
pressis verbis ki is fejti, hogy az egyik felfogás 
szerint a struktúra magának a valóságos 
„tárgynak a része”, sőt esetleg „magja” 
(noyau) [ez utal az általunk erörendszernek 
nevezett struktúrára], a másik szerint viszont 
„a tárgy latens relációrendszere” , olyan reláció-

18 Marc Barbut: S u r  le  s e n s  d u  m o t  s tr u c tu r e  en m a th é m a tiq u e s . In: L e s  T e m p s  M o d ern es , 1966 nov. No. 246, p. 798. 
14 M. Guilbaud: [In te r v e n tio n ]. In: R. Bastide: Sens et usage . . .  P. 140. (Lásd a 7/c jegyzetet.)
16 Roger Garaudy: S tr u c tu r a l is m e  e t  „ M o r t  d e  V H o m m e " . In: Pensée, 1967 oct. No. 135. p. 115.
16 Lásd a 3. számú jegyzetet.
17 Roger Martin: L e s  id é e s  a c tu e lle s  s u r  la  s tru c tu re  d e  la  p e n s é e  lo g iq u e . In: N o tio n  d e  s tr u c tu r e  . . .  P. 1. (Lásd a 

7/a jegyzetet.)
18 Jean Carbonnier: L e s  s tr u c tu r e s  e n  d r o it  p r ivé . In : R. Bastide: Sens et usage . . . Pp. 72—65. (Lásd a 7/с jegyzetet.)
19 Parain-Vial, i. m. p. 56.
80 Roger Bastide: In tr o d u c t io n . In: R. Bastide: S e n s  e t  u sa g e  . . . Pp. 13 — 14. (Lásd a 7/c jegyzetet.)
21 Jean Pouillon: P r é s e n ta tio n  : u n  e s s a i  d e  d é fin itio n . In : L e s  T e m p s  M o d e r n e s ,  1966 nov. No. 246. p. 775.
92 A kollokviumot 1959 .január 10 —12-én tartották meg. (Lásd a 7/c jegyzetet.)
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rendszer, amely a tárgyat bekapcsolja egy na
gyobb relációrendszerbe [mi azt mondanánk, 
hogy egy törvényrendszerbe, vagyis a másik 
struktúratipusba].28

Bastide tulajdonképpen csak azt ismételte 
meg itt, amit Lévi-Strauss már a kollokviumon 
világosan megfogalmazott, midőn Radcliffe- 
Brown struktúrafogalmával állította szembe 
a magáét. Radcliffe-Brown szerint, mondotta, 
a struktúra bizonyos összefüggések koherens és 
permanens együttese, s „magának a tárgynak” , 
vagyis a vizsgált társadalmi jelenségnek, egy
ségnek, alakzatnak a „része” . Az ő felfogásá
ban viszont a struktúra inkább valamiféle 
„képessége” a tárgynak (puissance), amelynek 
a segítségével a kutató „kiléphet a tárgyból” , 
fölébe emelkedhet, s valamiféle „szuper
tárgyat” vagy más szóval „relációrendszert” 
hozhat létre.24 A kollokvium egyik matematikus 
résztvevője, Lévi-Strauss felszólalásához csat
lakozva, megjegyezte, hogy a matematikában 
is megvan pontosan e két struktúradefiníció: 
vannak, akik a struktúrát valami „jelenlévő
nek”, „tárgynak” tekintik, mások viszont 
„programnak” .26

Mielőtt e két struktúratípus viszonyát 
tisztázni próbálnánk, nézzük meg közelebbről 
e második típust, amelyet képviselői hol 
„latens relációrendszernek”, hol „szuper
tárgynak” , hol „programnak” s még sokféle
képpen neveznek.

„A struktúra, lényegét tekintve, azon transz- 
formációknak a szintakszisa, amelyek egyik 
variánstól átvezetnek a másikhoz” — írja, 
Lévi-Strauss szemléletét összefoglalva, Jean 
Pouillon.20 Magyarul ez annyit jelent, hogy 
van egy szintakszis, más szóval szabály- vagy 
törvényrendszer, amelynek ismeretében a 
kutató képes egy adott jelenségcsoport belső 
viszonylatait, mondjuk mozgásrendszerét 
„transzformálni”, s e transzformáció segít
ségével újabb, az előbbivel latensen rokon 
jelenségcsoportokhoz, mozgásrendszerekhez el
jutni. Lévi-Straussnak például sikerült meg
határoznia a primitív néptörzsek rokonsági 
rendszerének „szintakszisát”, struktúráját, 
s így lehetővé vált addig teljesen heterogénnak

tekintett rokonsági rendszerek összehason
lítása, sőt annak meghatározása is, hogy a már 
ismerteken kívül még milyen rokonsági rend
szerek képzelhetők el e szintakszis hatókörén 
belül. Nagy elégtétel volt, természetesen, a 
kutatók számára, amikor az így előre kiszámí
tott variánsok közül később ténylegesen fel is 
fedeztek néhányat, ahogy annak idején Men- 
delejev táblázatának üres helyeit is utólag 
töltötték be a fizikusok.

Tisztáznunk kell azonban máris a struktúra
definíció egy sarkalatos és sokat vitatott 
pontját, a „szintakszis” mibenlétét. Mi is ez 
a variánsokat összekötő szintakszis, szabály- 
rendszer, törvényrendszer? Pusztán a meg
ismerés eszköze? A „megismerő értelem 
eszköze” (outil intellectuel),27 amelynek segít
ségével a kutató bizonyos összefüggéseket 
állapíthat meg egymással valamiféle rejtett 
rokonságban álló jelenségcsoportok között? 
Ez az álláspont nyilvánvalóan tarthatatlan, 
mert olyan összefüggéseket nem lehet „meg
állapítani”, legfeljebb csak „kitalálni” vagy 
elképzelni, amelyek nem léteznek a valóság
ban. De még maga Lévi-Strauss is hajlamos 
időnként, némi pozitivista szerénységgel és 
modoros agnoszticizmussal, annak fejtegeté
sére, hogy bizonyosan csak annyit tudunk 
ez összefüggésekről, hogy a kutató megálla
pítja őket; mibenlétük tisztázása már nem az 
etnológus vagy antropológus feladata. De 
őszintébb perceiben, s különösen ha vitatkozó
kedvű filozófuskollégái sarokba szorítják, 
mint például az 1963-as Esprit vitában,28 
akkor bevallja, hogy végső fokon őt az „emberi 
szellem működésének” sajátosságai, törvényei 
érdeklik, azok az „alapvető és kényszerítő 
erejű” törvények, amelyek szükségképpen 
érvényesülnek e szellem mindenkori s minden- 
holi megnyilvánulásaiban.29 Épp ezért külö
nösen fontos és hasznos a vad népek élet- és 
gondolkodásmódjának a tanulmányozása, 
mert a lehető legtávolabb van a modern 
európai emberétől, s e két szélsőséges tarto
mányban fölfedezett közös vonások így igen 
nagy valószínűséggel tekinthetők már az 
emberi szellem általános jellemvonásainak,

ss Roger Bastide, i. m. pp. 15 — 18.
u  C. Lévi-Strauss: [In te r v e n tio n ] In: R. Bastide: Sens et usage . . .  P. 144. (Lásd a 7/c jegyzetet.)
15 M. Guilbaud, i. m. p. 145.
3e Jean Pouillon, i. m. p. 775. Mások, például Jean Piaget a „transzformáción” egészen mást értenek. Azt, hogy 

a struktúra elemei kölcsönösen és állandóan alakítják egymást és a struktúra egészét.
*7 Jean Pouillon, i. m. pp. 779—780. 
íe E s p r it , 1963/11. Lásd különösen:

Paul Ricoeur: S tr u c tu r e  e t  h e rm é n e u tiq u e . Pp. 596—627, — valamint magában a vitában Ricoeur, Dufrenne és Lévi- 
Strauss hozzászólásait. Pp. 628—653.

" U o . pp. 630-631.
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törvényszerűségeinek. Az említett vitában 
végül még az elől sem zárkózott el, hogy a 
kanti kísérlettel vesse egybe a magáét, s el
fogadja Paul Ricoeur azóta híressé lett definí
cióját, mely szerint a strukturalizmusnak általa 
képviselt irányzata voltaképpen: „transz
cendens alany nélküli kantiánizmus”.30 Magya
rul: olyan szemlélet és tudomány, amely vala
mely senki által nem teremtett szellem egyete
mes érvényű törvényszerűségeit vizsgálja, tör
vényszerűségeket, amelyek e szellem minden 
megnyilvánulását, vagyis a valóság (csak az 
emberi valóság?) minden mozgását vezérlik, 
irányítják.

Ne firtassuk most és itt ennek a „szellem
nek” a mibenlétét (e szellemét, amelyet egyéb
ként már az „időbeliségétől, történetiségétől 
megfosztott” hegeli Abszolút Szellemmel is 
azonosítottak), hanem állapítsuk meg mind
össze azt, hogy végső fokon tehát e második 
struktúratípus ténylegesen, nemcsak a kutató 
tudatában létező, sőt, a valóságot, a valóság 
különféle mozgásait, mozgásrendszereit (pél
dául az egyes népek rokonsági rendszerét, 
mitológiáját, tudatát, társadalmi együttélését 
vagy biológiai organizmusokat, fizikai mozgás- 
rendszereket) vezérlő, irányító törvényrend
szerként definiálandó.

Vagyis más szóval: olyan törvényrendszer
ként, amely az első struktúradefinícióban 
meghatározott erőrendszereket vezérli.31

4 .  A struktúrák rendszere

Miután kísérletet tettünk e két annyiszor 
összetévesztett, egybekevert, egymással toldott- 
foldott struktúratípus megkülönböztetésére, 
lássuk most, hogyan függenek össze egymással. 
Mindkettőre azt mondottuk, hogy „ténylege
sen létezik”, most azonban minősítenünk kell 
ezt az állítást. Az első struktúratípusba 
—mondjuk így : —a fizikailag, anyagilag létező, 
működő, a jelenben ténylegesen munkát végző 
erőrendszerek tartoznak; egy működő tár
sadalmi rendszernek, működő élő organiz

musnak, működésben lévő gépnek, egy emberi 
érzelmi állapotnak, élménynek van ebben aa 
értelemben erőrendszere, struktúrája; ezért 
nevezzük e struktúratípust reális struktúrának 
(RS). A törvényrendszerek, vagyis a másik 
típusba tartozó struktúrák ebben az értelem
ben nem „léteznek” : egy törvény vagy törvény
rendszer önmagában, mindenféle közeg nélkül, 
az őt mozgásba hozó, illetve az általa mozgásba 
hozott erők nélkül nem „működik”, nem végez 
munkát. Csak a lehetőség van meg benne, hogy 
egy működést, munkavégzést, erőjátékot 
irányítson, vezéreljen. A törvényrendszer így 
hát nem reális, hanem virtuális struktúra (VS), 
más szóval : azoknak a lehetséges műveletek
nek, mozgásoknak, mozgásrendszereknek a 
virtuális összege, amelyeket az adott törvé- 
nyek-szabályok vezérelhetnek.

Egy egyszerű példa talán jobban meg
világítja e két struktúra miben- s együttlétét. 
Adva van a sakkjáték a maga szabályaival; 
affélékkel, hogy két ember játssza, mindkettő
nek 16 bábuja van, a különféle bábuk ilyen 
és ilyen lépéseket tehetnek összesen 64 mezőben 
és így tovább. Nem ezeknek a szabályoknak az 
együttese a virtuális struktúra. Hanem mind
annak a lehetséges kombinációnak, mozgás
nak, játéktaktikának, játékmenetnek az 
összege, amelyek e szabályok-törvények 
alapján elvben megvalósulhatnak. E virtuális 
struktúra, e lehetőségrendi zer egyetlen konkrét 
megvalósulása, egyetlen konkrét sakkjátszma 
kombinációinak, mozgásainak erőjátéka, 
erőrendszere viszont: reális struktúra. S 
hasonlóképpen: a saussure-i Langue virtuális 
struktúra: egy adott nyelv valamennyi lehet
séges kombinációjának összege. Egyetlen 
Acte de parole viszont reális struktúra: egy 
adott beszédaktusban érvényre jutó erők játéka. 
Az összes lehetséges emberi tudatmozgás 
együttese: virtuális struktúra; egyetlen ember 
tudattevékenysége: reális struktúra. A tár
sadalmi együttélés valamennyi lehetséges 
kombinációjának, belső mozgásának együttese : 
virtuális struktúra; egyetlen konkrét társada-

30 U o . p. 633.
81 Jean Pouillon is kétféle struktúráról ír, s a francia „structure/” és „structure/” szavakkal különbözteti meg őket. 

De m indkét struktúratípust (véleményem szerint tévesen) törvényrendszernek tekinti, az elsőt egy számtalan variációt 
lehetővé tevő törvényrendszernek, a másodikat viszont ezen belül egyetlen konkrét és megvalósult törvény rendszernek, 
anélkül, hogy e megvalósult törvényrendszer ténylegesen az adott jelenség része, „váza” vagy „lényege” volna.

Más struktúratípusokkal dolgozik Parain-Vial.
1. „Structure schéma” : a matematika elvont relációinak összefüggés-rendszere, szintaxisa, amelynek a valósághoz 

nincs k ö z v e t le n  köze.
2. „Structure modèle” : a valóság fogalmi modellje. Itt lényeges, hogy minden valóságjelenségről több ilyen modell 

készíthető, vagyis hogy egyetlen modell sem adekvát „képe” a valóságnak, a valóság egy részletének.
3. „Structure essence” : az a fikció, hogy a kutató által fölfedezett struktúra benne van magában a valóságban, a 

vizsgált jelenségben, hogy annak „lényege” . Hogy például az emberi rációval rokon hegeli Logosz mozgatja a valóságot.
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lom tényleges belső erőjátéka: reáhs struktúra 
— és így tovább.

E szembeállítás után úgy hiszem, érthetővé 
válik, hogy a kutatók egy része miért definiálja 
a struktúrát úgy, mint a „tárgyban benne 
lévő”, „jelenlévő”, „zárt” valamit (az általunk 
reális struktúrának nevezett erőrendszerre 
utalva), — más része pedig mint „szuper
tárgyat” , a tárgyak fölötti „összefüggés-rend
szert” , nem mint valami létezőt, hanem mint 
„képességet” (puissance), „programot” , 
„valamely alakzat variációs törvényét”, s 
Hangsúlyozza annyira latens voltát és időtlen
ségét, időn kívüliségét,38 — egyértelműen 
utalva ezzel a második struktúratípusra, 
a virtuális struktúrára, amely mint virtualitás, 
mint puszta lehetőség valóban csak latensen s 
az időfolyamaton kívül létezik.

Lássuk ezek után e két struktúratípus egy
máshoz való viszonyának, egymásba kapcsoló
dásának legfőbb eseteit.

a) A legegyszerűbb képlet az volna, amelyre 
már az eddigiek során is utaltunk: egy virtuális 
struktúra (VS), mondjuk egy Nyelv „vezérel” 
egy reális struktúrát (RS), egy konkrét beszéd
aktust. Vagy más szóval: a Nyelv mint 
törvényrendszer vezérli egy ember tudatában 
azoknak a gondolati-érzelmi-idegi erőknek 
a játékát, amelynek eredményeképpen a beszéd
aktus létrejön. Viszonyuk tehát így jelölhető:

VS ->■ RS

b )  De hangsúlyozzuk máris: a Nyelv mint
virtuális struktúra (VS) csak vezérelheti a 
Beszédaktust, mint reális struktúrát (RS), de 
nem hívhatja létre, nem indíthatja el e reális 
struktúra erőjátékát. Ehhez egy az adott erő
rendszeren kívüli erőre van szükség, ami, a 
Beszédaktus esetében, az információközlés 
vagy az információszerzés kényszerítő erejű 
szüksége, szándéka. E kommunikációs szán
dék viszont, mint a Beszédaktust elindító erő, 
egy másik erőrendszeren, egy másik reális 
struktúrán belül (egy adott kommunikációs 
helyzeten, vagyis két vagy több ember közötti 
pszichoszociális erőrendszeren belül: RS2)

jön létre, s hozza mozgásba a Nyelvnek mint 
törvényrendszernek a vezérlésével a Beszéd
aktus erőrendszerét:

RS2 I-------------- »- VS I--------------->- RS

(A kommuni- (A Nyelv mint (A Beszéd- 
kációs helyzet törvényrendszer) aktus mint 

mint erőrendszer)
erőrendszer)

S minthogy a kommunikációs helyzetnek 
mint erőrendszernek (RS2) is megvan, ter
mészetesen, az őt vezérlő törvényrendszere 
(VS2), és így tovább, és így tovább, a reális és 
virtuális struktúrák alternáló láncolatával 
van végső fokon dolgunk:

VSn I-» RSn |-> VS2 |-> RS2 |-* VS |-a RS

c) Ha e láncon nagyon sokáig kapaszkodunk 
egy irányban, mondjuk — a ptolemaioszi 
hagyományoknak megfelelően — fölfelé, 
akkor nagyon hamar eljutunk azokhoz a 
bizonyos hiányzó láncszemekhez, amelyek 
hiányából él a filozófia. Mert ugyan hol kell 
végül is megállnunk? Valamely legfelső erő
rendszer az a végső pont, amelyen túl már 
nincs tovább, s amely a soron következő 
törvényrendszer segítségével működésbe hozza 
az „alacsonyabb” erő-s törvényrendszerek 
láncolatát, vagy megfordítva: egy „legfelső” 
törvényrendszer a végső pont, amely vezérel 
egy erőrendszert, és így tovább lefelé? Ez a 
strukturalizmussal kapcsolatban sokszor el
hangzó kérdés nyilvánvalóan hamis. Mert a két 
alapvető tényező, az erő és a törvény nem 
választható el egymástól. A törvény ugyanis, 
per definitionem, két erő meghatározott 
viszonya (illetve pontosabban : viszonyuk meg
határozottsága). Mi volt hát előbb? Két erő 
vagy e két erő viszonya? Vagy akár csak egyet
len erő s ennek az erőnek az önmagához való 
viszonya („a szellem szemléli önmagát”, 
„valami átcsap önnön ellentétébe” stb.)33? 
Bármiképpen válaszoljuk is meg e kérdést, 
dialektikusán vagy agnosztikusán, vagy meta
fizikusán vagy máskép, egyvalami bizonyos: 
az, hogy e két tényező, az erő és az erő vi-

u  M. G irod : [ In te rv e n tio n ]  Io : R. Bastide: S e n s  e t  u sa g e  . .  . P. 150. (Lásd a 7/c jegyzetet.)
”  A strukturalizm us e filozófiai vonatkozásaival kapcsolatban lásd elsősorban a következő m unkákat :
Jean Piaget, Jeanne Parain-Vial, Jean Pouillon, Paul R icoeur, M . de Gandillac, L. Althusser idézett müvek. 

Valam int: François W ahl: L a  p h ilo so p h ie  e n tre  l 'a v a n t  e t l 'a p r è s  d u  s tr u c tu r a lism e . In: Q u 'e s t-c e  q u e  te  S tr u c tu r a l is m e .  
Paris 1968, pp. 2 9 9 -4 4 1 .

Urs Jaeggi: O rd n u n g  u n d  C h a o s , D e r  S tr u k tu r a l is m u s  a ls  M e th o d e  u n d  M o d e . Frankfurt a. M. 1968.
U m berto Eco: L a  s tr u t tu r a  e  l 'a s se n za . M ilano 1968.
Pensée, 1967 oct. No. 135.
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szonya ; vagyis az erő és a törvény, majd az erő
rendszer és a törvényrendszer kölcsönösen 
feltételezi egymást, egymás nélkül nem tételez
hető, nem képzelhető el. Ezzel a konklúzióval 
a birtokunkban csússzunk le újra a láncon, 
vissza a mindennapi valóság struktúráinak 
a szintjére.

d) Annál is inkább, mert a reális és virtuális 
struktúrának ez a lineáris láncolata már ön
magában véve is fikció. Lássunk egy példát, 
s az egyszerűség kedvéért emeljük most ki csak 
a virtuális struktúrákat a láncolatból. A kérdés 
a következő: milyen törvényszerűségek szerint 
alakul ki egy törvényrendszer? Egy „maga
sabb” , átfogóbb törvényrendszer, vagyis egy 
magasabb s átfogóbb virtuális struktúra hatá
rozza meg a törvényeit? Sokan, közöttük példá
ul Chomsky,34 igennel felelnek e kérdésre. Sze
rintük például a logikus értelem egyetemes és 
változatlan törvényrendszerének (vagyis egy 
magasabb, átfogóbb virtuális struktúrának 
[VS2] a függvénye a Nyelv (mint részlegesebb, 
alacsonyabb fokú virtuális struktúra [VS]). S 
itt újra ama veszedelmes láncolaton kezdünk 
fölfelé kapaszkodni. Mert minek a függvénye 
azután az emberi ráció, s folytathatjuk így to
vább. Vannak, akik följebb lépnek még egy-két 
grádiccsal, és a Lévi-Strauss-szal kapcsolatban 
emlegetett detemporalizált hegeli Abszolút 
Szellemben, vagy valami kanti apriori-rend- 
szerben, valami végső matematikai axióma- 
rendszerben, a szemantikai univerzálék rend
szerében, vagy akár valamiféle személytelen 
„dieu calculateur”-ben jelölik meg a végső, 
a legfelső törvényrendszert. Mielőtt nagyon 
belebonyolódnánk e filozófiai kérdések szö
vevényébe, csússzunk csak újra vissza a Nyelv 
és a Beszédaktus szintjére. Mert, mint mon
dottuk, az egymás fölé rendelt törvényrend
szerek e vertikális, lineáris hierarchiája így 
önmagában fikció.

A Nyelv ugyanis mint törvényrendszer 
(VS) nem egyetlen magasabb törvényrendszer, 
mondjuk a logikus emberi ráció (VS2) függvé
nye hanem egész sor törvényrendszeré : a kom
munikációs kapcsolatok törvényrendszerének 
(VS3), a társadalmi együttélés törvényrend
szerének (VS4), az emberi psziché (VS5), az 
érzékszervi működés törvényrendszerének

(VS6), és így tovább. S minthogy a meghatá
rozottság, a függőség e törvényrendszerek 
között nem egy-, hanem többoldalú (mert 
például az emberi psziché is függvénye a 
Nyelvnek, a társadalmi együttélésnek stb., 
a társadalmi együttélés viszont függvénye, 
többek között, az emberi pszichének, a nyelv
nek, és így tovább), a virtuális struktúrák, vagy 
más szóval törvényrendszerek, nsm lineáris 
hierarchiát alkotnak, hanem sokoldalú, köl
csönös összefüggés-rendszert:

VS3 -—- VS —— VS5
í Î

VS4 -—► VSn

e) Ugyanez a helyzet a reális struktúrákkal 
is: a kölcsönös és sokoldalú összefüggések 
jegyében alkotnak a részstruktúrák nagyobb, 
globális struktúrákat. Egybekapcsolódásuk 
különböző módozatainak vizsgálata — itt épp 
csak utalhatunk rájuk — a rendszerelmélet 
egyik fontos feladata.

f )  Ha hozzávesszük mindehhez még azt,
hogy az erőrendszereket, mint mondottuk 
volt, törvényrendszerek vezérlik, s hogy 
viszont: az erőrendszerek visszahatnak a
törvényrendszerekre (a Beszédaktus például 
mint erőrendszer, vagyis reális struktúra, 
visszahat az őt vezérlő törvényrendszerre, 
virtuális struktúrára, minthogy a miriádnyi 
Beszédaktus egyenként infinitezimális hatása 
is részt vesz a Nyelvnek mint törvényrendszer
nek az alakításában), akkor jól kiviláglik az, 
hogy a struktúrákat és struktúrarendszereket 
elemző kutatók milyen bonyolult összefüggés- 
rendszerekkel találják magukat szemben.

Épp a vizsgált összefüggések e bonyolult
sága teszi szükségessé e két struktúratípus: 
a reális és a virtuális struktúra, vagy más szó
val az erő-, illetve a törvényrendszer határo
zott megkülönböztetését és kapcsolódási lehe
tőségeik rendszeres feltárását. Előfeltétele ez 
annak, hogy a strukturalista módszer valóban 
hasznos eszközé váljék a sokoldalú, kölcsönös 
kauzalitáson alapuló rendszereket vizsgáló ku
tató kezében.

3,4 C h o m s k y  p a r le  d e  ta  lin g u is tiq u e . P r o p o s  re c u e ill is  p a r  J e a n -M a r ie  B e n o is t . La Quinzaine littéraire. N o. 74. 1969.
pp . 1 8 - 2 0 .

84 H ogy  a  struk tú ra  e dolgozatban kifejtett definíciója hogyan a lka lm azható  az irodalom tudom ányi ku ta tásban , 
a z t m á su t t m ár m egpróbáltam  m egvilágítani. ( „ A z  iro d a lm i m ű :  s t r u k tú r a  v a g y  modell?** Valóság, 1970/7. pp . 74-88.
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N E M E S  N A G  Y Á G N E S

„Tünékeny a lm a ”
Hogyan jut valakinek eszébe, hogy verset írjon? Mire is való az, amit ügy hívunk, hogy költészet? 
Egyáltalán nem vállalkozom itt rá, hogy ezekre az alapkérdésekre válaszoljak, mindössze csak 
annyit szeretnék — mint afféle versíró —, hogy olykor-olykor legalább kiemeljem a fejemet a 
verssel való fogyhatatlan foglalatosságból, és legalább szemmel kövessem ezeket a kérdőjeleket, 
amelyek nemegyszer szinte-szinte fenyegetően csapkodnak az ember körül.

Hadd próbálkozzam meg mindjárt egy válasszal; ha nem is egyenes válasszal. Azt gondolom 
—már elég régóta —, hogy voltaképpen mindenki költő. Mindenki költő, az is, aki sosem írt verset, 
az is, aki sosem olvasott vagy hallott verset, és az is, aki rögtön elkattintja a rádiót, ha versről 
van szó. Mindannyian, kivétel nélkül, tele vagyunk kifejezetien tudattartalmakkal, érzelmek és 
alig-gondolatok feszültségeivel, vers-torzókkal és vers-csírákkal, amelyekből mi lesz? Rendszerint 
nem több, mint egy felkiáltás, egy félmondat vagy egy kézmozdulat. A kertészt, aki rámutat egy 
fára, és azt mondja: „hegyi-juhar”, a futballszurkoló a gól után, az öregasszony, aki fényesre törli 
a jonatánalmát — mind verset mondott, anélkül, hogy tudna róla. Ha nem így volna, bizony 
mondom, réges-régen megszűnt volna ez a kevéssé lukrativ vállalkozás, vagy népmeséién szólva, 
egy nagy zsákba varrták volna a világ minden költőjét, és bedobták volna a Dunába. Annál is 
inkább, mert eddig még bármilyen nagyra-menendő vállalkozás során sem sikerült valahogy 
tökéletesen, valahogy félreérthetetlenül megmagyarázni, hogy mire is jó a vers. Mégis úgy látszik, 
megvan az emberiségben az a rejtett, az a búvópatak-tulajdonság, ami eltűri és hordozza a köl
tészetet. Igaz, ez a titkos művészi ösztön más művészetekhez jóval kegyesebb, mint a versíráshoz. 
Ott van például a zene. Szívből irigylem a zenehallgatók szektáját, akik kottájuk vonalaival 
behálózzák a földet, s hangjegyeik Ausztráliától az Északi-sarkig repülnek. Ezt bizony a költészet 
szavairól korántsem lehet elmondani. Pedig — Isten látja lelkünket — a zenéről sem lehet vilá
gosabban megállapítani, hogy voltaképpen mire is való, mint a versről.

De mindegy. Ne irigykedjünk. Ne irigyeljük más művészetek tudat alatti villámcsapásait. 
Inkább lássuk be, hogy a költészet afféle kétpúpú teve — olyan, amilyet egyszer a Soroksári úton 
láttam. Egy teljes autósor állt és dudált, míg a teve — ez a magányos és titokzatos és pásztortalan 
teve—sávot váltott, és némi megvetéssel pillantva az ideges vagy kővé meredt autósokra, nyugodt 
léptekkel vonult a belső város felé. Már akkor is szembetűnően sok asszociációm támadt a tevé
ről, jelképisége oly annyira elkerülhetetlen volt— használjuk hát fel őt, használjuk fel a soroksári 
tevét ez egyszer a költészet szimbólumául. Két púpja volt, mondom. Ezt a két púpot én időrend
ben ismertem meg. Ügy értem: az évek folyamán módomban volt félreérthetetlenül megtapasz
talni a költészet kettős természetét.

Kezdetben volt a gyerekkor. Gyerekkoromtól írok verset, mint annyian, és mint annyian, 
kezdetben teljesen aggálytalanul. A gyerekkori versírás jó. Nem, ne higgyük, hogy minden gyerek
költőből költő lesz — mert akkor valóban mindenki költő volna. A gyerek versérzéke közismert. 
A ritmikus motyogás, a szó-eufória korszaka ez — örök előképe, forrása és megértetője a vers
írás egy fajtájának vagy talán magának a versírásnak. Mindenki költő volt tehát három-négy 
éves korában, esetleg még előbb. Az ugráló, kántáló, értelmes és értelmetlen szavakat hadaró 
gyerek az élet egyik legnagyobb élményét éli át: az emberi beszéd hajnalkorát. Félig öntudatlanul 
éli át és kitűnő ritmusérzékkel ; tehát költőien. A gyermeki ritmikus beszéd életfunkció, s úgy 
gondolom, minden későbbi ritmikus beszédnek is elsősorban életfunkciónak kell lennie.

Nincs is semmi baj, míg meg nem jelenik a teve második púpja; míg föl nem tűnik a láthatáron 
a  költészet másik fele. Akkor történik ez, amikor az ősi, serdületlen ritmusba kezd beleszólni a 
serdülő tartalom, s az ember megrendültén jön rá, hogy a költészet kifejezés. Vagyis, hogy a költö-
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nek mondania is kell valamit, hogy a szavaknak értelmük van, és arra valók, hogy kifejezzük velük 
magunkat és a világot, minden emóciónkat, és legalábbis az emberi lét egészét. A kamaszkölté
szet áradó pillanata ez, a verszuhatagoké — ki ne ismerné, amikor mindenki költő vagy költő 
volt életében kétszer-háromszor?

Mégis: a kamaszköltészet túlságosan is sokra megtanít. Ha csakugyan versírásra születtünk, 
igen hamar rájövünk a szó és az alany, a kifejezés és az emóció, a jel és a tárgy közötti távolságra. 
A gyermekkori szó-eufóriának vége, a kamasz-pillanat kételytelen önkifejezésének ugyancsak: 
felnőttünk és hordozhatjuk a teve két púpját, az írás mesterségének mindenkori kettősségét, a szó 
örömét és a szó elégtelenségét.

A versírás — nekem — e kettő közötti egyensúlyjáték. Kényes egyensúly: keskeny ösvény két 
szakadék között. Vagy másképpen: az egyértelmű szó és a tagolatlan közérzet párharca. De foly
tathatnám tovább a kettősségek felsorolását, ennek a „között”-állapotnak a bekerítését, ami 
számomra a költészet. De hát hogy is ne volna legalább kettősség a költészet, amikor az élet is az? 
Minden pillanatunk és egész létünk ellentétek keresztezési helye — ahogy a reneszánsz filozófus 
mondja — vagy ha tetszik, közlekedési csomópont a tények és eszmék országútján, vagy légi
kikötő, ég és föld kondenzcsíkos találkozótere. Csoda, hogy élünk, csoda, hogy írunk a benyo
mások ilyen forgatagában, túlzsúfolt, huszadik századi eszméletünk tudomásai és hányattatásai 
között. Csak lassan világosul meg előttünk, felnőttségünk fokozatain előrehaladva, hogy írni 
nehéz. Hogy is mondja Arany János, mindannyiunk atyja, az ember és az író mitologikus és 
mindennapos gyötrelmeiről szólván?

Prometheus nem vagyok, de kínját érezem,
Mint régi Tantalus szomjazva éhezem,
Fut perceim nyugalma.
Csak most világosak előttem a mesék,
A szüntelen fogyó, s megújuló vesék,
És a tünékeny alma.

Igen, tünékeny alma, tantaluszi alma az, amit a költő versével le akar szakítani. De hát — mi 
is tehetne mást? — mindig újra megpróbálja.

S Á N T A  F E R E N C

A nyelvről — Iskolásoknak
Sok mindent hagy örökül egyik nemzedék a másikra — de mind között a legfontosabb a nyelv. 
Ez a hagyomány hordozza az évezredekben összegyűjtött tudásunkat, közvetíti az időben, s így 
folytonosságot biztosít az értelmes emberi életnek. De nemcsak az ismereteinket őrzi és nyújtja 
át korról korra, emberről emberre — hanem ő maga ösztökél arra, hogy többet ismerjünk meg 
a világból: több dolognak adjunk nevet. Vagyis több dolgot érintsünk meg a gondolatunkkal. 
Mert a nyelv gondolat: az tehát, ami egyedül képes birtokukba adni a világot. A legértékesebb 
minden lehetséges között, mert értelmét is minden csupán akkor tárja fel, ha szavakkal kezdjük 
felruházni.

A nyelvet jól és szépen használni egyike a legnagyobb örömnek. Megnyugtató beteljesedést 
jelent, amikor valamihez pontosan illő, tartalmát hiánytalanul kifejező szót találunk. Megérteni 
akkor kezdünk valamit, amikor beszédünk tárgyává tesszük, s sajátunknak akkor mondhatjuk, 
amikor megtaláltuk a nevét. Gondoljátok el: ha arról akarunk beszélni, hogy elmúlik az éjszaka, 
és helyébe nagy fényességű reggel következik, nem jó-e így mondanunk: először éjszaka volt, 
aztán derengeni kezdett, majd virradni és pitymallani később, hogy utána pirkadni kezdjen, s rög
tön rá hajnalodjon is az érkező reggel elé. Mennyi szín van ezekben a szavakban a feketétől az égő- 
vörösig és a mindent megérintő világosságig.
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3. SIGNAC: A SZENT-MARTIN CSATORNA 
(1933)
Példa a látvány minimális stilizálásának optikai 
fajtájára: a színkép-elemek pontjaira bontott 
kép szubjektív színfoltokká épül a szemléléskor

4. KOKOSCHKA: A T O WER-HÍD LONDON
BAN (1940 körül)
Példa a látvány minimális stilizálásának lélek
tani fajtájára: a belső érzelmi világ torzítja el 
a látvány elemeit (és színeit)

5. NICHOLSON: CSENDÉLET (1948)
Példa a konstruktivista elvű stilizálásra: a lát
ványban a dolgok szerkezetét keresi és hang
súlyozza

6. MIRO: SZNOB TÁRSASÁG A HERCEGNŐ
NÉL (1944)
Példa a pseudo-imitációra (a kép címe nélkül 
sosem találnánk ki, hogy mit ábrázol)

7. VAN DOESBURG: KOMPOZÍCIÓ FEHÉR
FEKETÉBEN (1918)
Példa a geometrikus absztrakcióra: voltaképp 
csak formaviszonylatokkal fogalmaz s nem 
ábrázol

8. KANDINSKY: ELSŐ ABSZTRAKT AKVA- 
RELL (1910)
Példa a teljesen önkényes gesztusok lenyoma
tát őrző (tache-ista) expresszív absztrakcióra



9. MOOR: KIRÁLYI PÁR (1946) Példa a plasztikai stilizálásnak az anyag és a tömbformálás 
törvényeit érvényesítő neorealista típusára



De nem csupán beteljesít és gyönyörködtet a nyelv, hanem szabaddá is tesz. S ez a legnagyobb 
dolog. Miközben a tárgyához közelít — fölé is emel. Miközben hozzátapad, formáját kutatva 
illeszkedik, és alkalmat nyújt arra, hogy jellemezzük, sok apró szó segítségével elemezzük, össze
hasonlítsuk más dolgokkal, jelenségekkel, kijelöljük a helyét minden egyéb összefüggésében 
— paranccsá teszi, hogy véleményt alkossunk róla. S ez már szabadság vagy legalábbis annak fő 
ismérve. Mert ez ad lehetőséget képességeinek kibontására, s annak a gyakorlására is, ami leg
inkább különbözteti az embert az élővilágban — hogy ítélkezik. Megismer és ítélkezik. S ez az, 
ami az egyes ember szabadsága is. Mert körülmények korlátozhatják mozgásunkat, vágyainkat, 
kívánságainkat: de semmi nem korlátozhatja gondolatainkat.

S még van valami a nyelv csodái között, amit semmiképpen sem szabad említetlenül hagynunk. 
Legalább annyira fontos, mint minden egyéb, amiről eddig beszéltünk. Ő általa él valamely nemzet. 
Magunk, magyarok is. És tudnotok kell : ha a nyelv pongyolasága, botladozása a gondolat hit- 
ványulásának a jele, akkor romlása a nemzet életét veszélyezteti.

V i t a f ó r u m
K Ö R T V É L Y E S  G É Z A

Szellem i közélet é s  tá n cm ű v észet
Jegyzetek a hazai modern törekvések és a 

Pécsi Balett kapcsolatáról.
A tíz esztendős Pécsi Balett eddigi működése 
során a művészeti körök, az új iránt vonzódó 
közönség és a kritika részéről szinte meg
különböztetett érdeklődést és figyelmet váltott 
ki. Ugyanakkor a táncművészet különböző 
hazai (és külföldi) berkeiben ez az érdeklődés 
sok vitával is párosult. Olyan véleményekkel 
és fenntartásokkal, amelyek a több ágazatból 
összetevődő táncművészet sokszínű és ellent
mondásos fejlődésével s ennek alaposabb 
szakmai ismeretével függenek össze.

Hogy milyen szerepet játszott és játszik 
a Pécsi Balett a mai táncművészet alakulásá
ban, erre a kérdésre az együttes munkásságá
nak térben és időben kiterjedő, részletes 
szakmai elemzése adhat majd választ. Ami 
viszont a hazai szellemi élet élénk és széles körű 
reagálását illeti, ez is vizsgálódásra és értel
mezésre vár, méghozzá a többi, részben a 
tánccal is érintkező művészeti ág felőli meg
közelítésben.

Jegyzeteimmel az utóbbi megindulását 
szeretném serkenteni, akár a kibontakozó 
„szakmaközi” vita útján is.

*

A magyar táncművészeinek még a nemzeti 
színjátszás és muzsika, s azon belül a zenés

játékszín aránylag kései kifejlődéséhez képest 
is másodlagos közéleti szerep jutott. Ennek 
következtében a nemzeti függetlenségért vívott 
szellemi harcban eléggé alárendelt helyre 
szorult. Több szempontból is érthető és indo
kolt ez — hogy mi minden következtében, 
erre most nem térhetek ki —, s a táncművésze: 
emiatt önállóan úgyszólván sohasem került 
a társadalmi-szellemi küzdelem előterébe, ha
nem csak a színház-, illetve a zeneművészet 
részeként. A viszonylag kései és mostoha 
fejlődés miatt hazai tradíciója még az általános 
balett-tradícióhoz képest is (amely mindössze 
a 19. századdal kezdődik) igen csekély, s épp 
a haladó eszmeiség, illetve a nemzeti idióma 
szempontjából nagyon is gyenge növésű. Ennek 
viszont az lett a következménye, hogy a mű
vészetkedvelő közönség körében sem nőtt ki 
számottevő bázisa, ami pedig mindenütt 
fontos részét alkotja a színpadi művészetek fej
lődésének.

Vajon ez a kapcsolódó — alárendelt viszony 
a legutóbbi néhány évtizedben mikor és mi
ben mutatkozott meg? A nemzeti-népi tánc 
ügye, művészi értékesítése nagyobb figyelmet 
évszázadunkban először az 1930-as években 
kapott, amikor a magyar népzene — Bartók 
és Kodály alkotói munkássága, összetett 
művészi-pedagógiai koncepciója és programja 
nyomán — kezdett a figyelem középpontjába
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kerülni. így került sor egyfelől a Gyöngyös
bokréta paraszti csoportjainak jelentkezésére, 
másfelől a Magyar Királyi Operaházban 
Harangozó nemzeti-népies táncjátékainak be
mutatására, — az Operaházon kívül pedig 
Milloss Aurél, illetve a 40-es évek elején 
Molnár István és Szabó Iván úttörő kísér
leteire, hogy a magyar néptáncművészetet 
megalapozzák. Ezeket a törekvéseket egy
aránt a népzene és Bartókék felől mérlegelték, 
értékelték és bírálták: a művészi haladás kép
viselői s ezek ellenfelei is.

A felszabadulás utáni években növekedett 
az érdeklődés a szovjet művészet iránt, s ennek 
folyamatában — épp egyetemesen közérthető 
jellegével — a tánc előtérbe került. A szovjet 
balett- és néptáncművészet megismertette, nép
szerűsítette a szovjet művészet egy jelentős 
terrénumát, s egyben gazdagította, inspirálta 
a magyar klasszikus balettmüvészetet és a meg
születő néptáncművészetet is.

Ez utóbbiról azonban még mást is elmond
hatunk. Ti. azt, hogy az 1948—50-es évektől 
az új, szocialista igényű és irányú művészeti 
törekvések szükségszerűen találták meg előd
jüket és szövetségesüket a magyar paraszti nép
művészetben is. A gazdag magyar táncfolklór 
ekkor új életre kelt, új létformát kapott a 
színpadon, ahol is mintegy adekvát művészi 
kifejezője lett a magára találó dolgozó nép 
felszabaduló energiáinak, életerejének. Épp 
a hagyományban rejlő életerő és egészséges 
derűlátás vált a születő néptáncművészet és 
mozgalom jellegzetes arculatává, és ez hatá
rozta meg közösségi, társadalmi, mozgalmi 
funkcióját is.

De nemcsak ez a három példa bizonyíthatja, 
hogy a tánc a „nem tánc” társaként kerül a 
közfigyelem körébe. Például szolgál erre a 
Pécsi Balett megszületése is, — sőt, a Pécsi 
Balett jelentkezése, fogadtatása, munkájának 
karaktere és e karakter változása is leginkább 
erről az oldalról érthető és magyarázható meg. 
(Ezt fejtegeti Vitányi Iván a Pécsi Balett 10 
éve címmel az Új írás 1970. februári számá
ban, s idevágó megállapításaival egyetértek.)

*

E folyóirat hasábjain nem szükséges arról 
meditálni; mi jellemezte jó és rossz értelem
ben a magyar szellemi-művészeti élet ala
kulását az 1950-es évek első felében, sőt ennek 
folytán milyen légkörben, milyen objektív 
feladatok és szubjektív szándékok jelentkez
tek 1957-től, különösen az 1958—61 közötti 
években. Az utóbbiról most csak annyit:

kétségtelen, hogy egymás mellett és egymással 
összefonódva lépett fel az újat keresésé, a 
korábban (hibásan vagy részben hibásan) 
diszkvalifikált irányzatok rehabilitálása, és 
az időközben másutt elért művészeti eredmé
nyek megismerésére, illetve meghonosítására 
irányuló törekvés.

Közismert dolog, hogy az 56 előtt sommásan 
elítélt művészeti produktumok és irányzatok 
között igen különböző jellegű és értékű művek 
kerültek együvé, s hogy az időközben született 
s általunk még nem ismert művészeti jelensé
gek is különböző előjelűek. Sőt, bizonyos 
korábban megszületett törekvések még a fel- 
szabadulás előtt nem érkeztek el hozzánk, 
vagy nem futhatták ki nálunk magunkat. 
Mindez komplikált helyzetet okozott majd 
minden művészeti ágban, — időbeli csúszá
sokkal, minőségek és értékek összekeveredé
sével, elavult vagy annak vélt tendenciák 
újjászületésével, művészeti divattal és divatok
kal való üzleteléssel stb. S mindez egy időre 
művészeket és kritikusokat, kultúrpolitikuso- 
kat és közönséget is eléggé bizonytalan hely
zetbe hozta. — Emlékszem jól, milyen inten
zív „harci kérdést” jelentett például még 1956- 
ban is Bartók megítélése. Gondoljunk csak 
vissza a Csodálatos mandarin bemutatásának, 
illetve felújításának izgalmas, viszontagságos 
előzményeire, —- szemben a zenei szocialista 
realizmus akkori értelmezésével, a lassan fel
engedő zsdanovi értékítéletek árnyékában.

A Mandarint végül is 1956 nyarán modern 
környezetben bemutatták. Aztán kitört az 
őszi vihar, és sok mindent magával sodort, 
— megtisztítva a terepet az újabb kezdés, 
kritikus szellemű folytatás számára. 1957 
után részben „lobogóink is kicserélődtek” : 
Kodályról Bartókra, Petőfiről József Attilára, 
Munkácsyról Derkovitsra,—miközben néhány 
év alatt magyarul is olvasható művészekké 
váltak Kafka és Camus, reprodukciókról 
megnézhettük Kandinsky és Klee képeit, 
s lemezről vagy szalagról hallgatthatuk meg 
Sztravinszkij és Schönberg muzsikáját. Sőt, 
hogy a zenénél maradjak, Boulezt és Stockhau- 
sent is, de még nem koncertteremben, hanem 
esetleg lemezgyűjtők vagy zseni szakemberek 
lemezjátszói segítségével. Mert ez volt akkor 
„a nyugati jelen idő”, amit újdonságként meg 
kellett ismerni.

És hogy álltunk mi idehaza? Még frissen 
örülhettünk a teljes Bartók „diadalának”, 
miközben megkezdődhetett a küzdelem 
Schönbergért és az új bécsi iskoláért, — aki 
és amely kortársa, részben elődje is volt
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Bartóknak, — de egyben „utódja” is, bizo
nyos végkövetkeztetésekben, amelyek a II. 
világháború, megpróbáltatásai és az 50-es 
évek hidegháborúja miatt váltak aktuálissá. 
Harc Schönbergért, akit a két világháború köz
ti Bartókért harcoló Tóth Aladár, mondjuk 
így: még nem mért fel reálisan, s ezért a nagy 
komponista működése a maga jelen idejében 
nem kapta meg a teljesítményét megillető 
helyet a magyar zeneéletben sem.

Magyarán: 1957-től jött vagy jöhetett 
el nálunk követelésként az ideje a dodekafóniá- 
val (leegyszerűsítve) azonosított „modern” 
muzsikának, — de a szeriális komponálásmód 
elfogadottá vagy megtűrtté csak majd egy 
évtized múltán vált. Eközben ez a zenei „mu
mus” lassan testközelbe került, és kiderült 
róla, hogy „élőlény”, hogy nagy zenei értékek
kel gazdagította a kortárs muzsikát, hogy 
„módszertana” nagy előnyökkel és hátrányok
kal járhat, s hogy természetesen ezt sem lehet 
a fejlődés záróakkordjának tekinteni. — Vagyis 
1957-től „szabaddá vált” Bartók árnyékába 
kerülni, lassan megindulhatott az „átköltözés” 
Schönberg árnyékába is — a két óriás eset
leges szembeállításával vagy éppen egymással 
való összebékítésével —, s ez még napjainkra 
sem intéződött el. S eközben a „helyére 
kellett tenni” az elektronikus-konkrét kísér
leteket is, az aleatorikus törekvéseket, — sőt, 
visszamenőleg — Bartók és Kodály mellett 
—- például Dohnányit is.

S ebben a helyzetben az újonnan jelentkező, 
avantgarde-nak számító magyar zeneszerzői 
szándékok, illetve művek még sem a hazai, sem 
a nyugati koncertéletben nem érvényesülhet
tek, — viszont a megszülető Pécsi Balett
nél megnyilatkozhattak, bemutatkozhattak és 
ehhez teljes szabadságot kaptak.

Most már csak ki kell tulajdonképpen 
mondanom: jórészt arról volt szó tehát ez
úttal is, hogy egy általánosan feszítő tendencia: 
a modernné válás (az említett széles-, vegyes 
értelemben), s ezen belül az avantgarde 
hazai megindulása, illetve újjászületése volt 
ekkor a probléma és a feladat a fontos mű
vészeti ágakban, köztük a muzsikában is. 
S ez a — részben érthető módon — lassan 
— nehezen — gátoltan induló folyamat kapott 
(nem is akármekkora s akármilyen) propagatív 
állami bázist Pécsett, — akkor, amikor erre 
érintett zenészeinknek még igencsak szüksége 
volt, amikor a zeneszerzés ez irányú törekvése is 
egybeesett más művészeti ágak fontos tenden
ciáival.

A tánc tehát ismét „csatolt részként”

került előtérbe, de ezúttal úgy, hogy a tánc 
hozta magával azt, aminek a része. Ezért a 
megszülető Pécsi Balett táncproduktumainak 
„társadalmi” (azaz értelmiségi-müvészeti- 
sajtó) megítélésére is ebben az összefüggésben 
került sor, — nem kis mértékben szinte függet
lenül attól, hogy azok a tánc hazai és nemzet
közi fejlődése oldaláról mit mutatnak, mit 
jelentenek ? A táncművészet immár történel
mivé vált 20. századi produktumaihoz — az 
új, azonos évjáratú nemzetközi törekvésekhez 
képest — ezek a hazai körök nem viszonyítot
ták, nem is viszonyíthatták a Pécsi Balett 
újításait. A külföldi vívmányok igen nagy 
része ugyanis sem a felszabadulás előtt, sem 
azután nem jutott el hozzánk. A hazai fejlő
dés eredményeit viszont ez idő tájt alig-alig 
tartották már számon a magyar művészet 
„komoly” értékei között, — ezen eredmények 
jellege: szocialista néptáncmüvészet és szovjet 
balett, illetve Harangozó-féle realizmus, vala
mint a tánc „másodlagos művészeti” rangja 
miatt. *

Az előbbiek egy ponton máris kiegészítésre 
szorulnak. A művészi tánc „tartozék”-jellege 
ugyanis nem pusztán hazai történetének át
meneti következménye, hanem afféle ágazati 
sajátosság is, mivelhogy a tánc színházi 
művészet, és lényegében mindig a zene tár
saságában jelenik meg. A táncművészet 
színház is és zene is, része tehát mindkettőnek; 
fejlődése, küzdelmei belesimulnak a színház
művészetek és a zeneművészet, közelebbről 
a zenés színház történetébe.

Mindmáig kísért nálunk egy probléma, 
mint az 50-es évektől kibontakozó periódus 
színházművészeti jelensége: ez pedig a profil 
problémája. Miben különbözik —- és külön
bözzék — egyik színház a másiktól: műsorai
ban és játékstílusában? Ismerős gond ez, 
érdemes lesz a táncművészet oldaláról is egy 
pillantást vetnünk rá.

A zenés színházak muzsikája (és külön 
a zenedráma műfaja) részét alkotja a zene
művészet fejlődésének. A zeneművészet fej
lődése viszont nem jelenti feltétlenül azt, hogy 
a zenés színház, illetve a zenedráma is, a maga 
területén és módján, ugyancsak feltétlenül 
és azonos értelemben lép tovább, tehát hogy 
mindig szinkrónban áll az egész és annak egy 
része.

Miért kellett ezeket elmondanom? A követ
kezők végett: 1. A táncművészet Európában 
kialakult ágazatai különböző karakterű, sőt 
profilú színházakhoz (illetve színházi jellegű
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intézményekhez) kapcsolódnak. Ebből követ
kezően a táncművészet fejlődésében a színházi 
profil kérdése úgyszólván „kezdettől fogva” 
— és nálunk az 50-es évektől napjainkig 
»*— megoldottnak tekinthető, bár a táncművé
szet ágazati összképe változott, összetettebb 
lett. — 2. A zeneművészet fejlődésében az 
i,egyenlőtlenség” ott mutatkozik meg, hogy 
például az opera és a balett történetileg ki
alakult és változó műfajában viszonylag 
,,kevesebb” történt, illetve változott, mint a 
koncertjellegű muzsikában. Ez viszont — átté
telesen — kapcsolatban áll mind az operaházak, 
mind a jórészt bennük folyó balettművészeti 
munka fejlődésének jellegével és ritmusával is.

És maradjunk mindjárt a fenénél. Közismert 
dolog, hogy a muzsika 20. századi fejlődésében, 
a század első harmadában aránylag nagy 
szerep, de legalábbis „terep” jutott a balett 
műfajának. Sok és sokféle törekvésű zene
szerző komponált az Orosz Balett, Ida Rubin
stein és a Párizsi Svéd Balett számára, s ezek 
kisugárzó példája még más nagyobb, állandó 
operaházak zenei műsorpolitikáját is követésre 
ösztönözte. Ugyanakkor igaz az is, hogy ez 
a folyamat a II. világháború közüli időkre 
meglassúdott, a zeneszerzői invenció más 
zenei műformákban és műfajokban keresett 
kibontakozást.

A táncművészetben viszont, főleg az 1920— 
30-as évektől kezdve, mind erőteljesebbé vált 
à nem balett céljára készült műzenei alkotások 
táncszínpadi újraköltése. Ezúttal a koreográfus 
vette magára a műzene sajátos diszciplínáit, 
s ez a balettművészet arculatát is alakította, 
módosította.

A tánc 20. században kialakuló ágazatai 
és irányzatai — az újromantikus és neoklasz- 
szikus balett, a színpadi néptáncművészet, 
a sok kísérletező iskolából kialakuló modern 
tánc és a Broadway színházaiban megszülető, 
majd nemzetközivé váló jazztánc — viszont 
többé-kevésbé más, önálló színházi formákat 
is hoztak magukkal. A balett vagy megmaradt 
a nagy operaházák keretében, vagy megkísé
relte — az operaműfaj társasága nélkül 
-V- kialakítani a maga balettszínház-formáját. 
Az 1911-ben önállóvá lett Monte Carlói 
Orosz Balett-tel kezdődött az állandó színház- 
épület nélküli, zenekarral alkalmilag együtt
működő, utazó karakterű együttesek működ
tetése (mondhatni: állandósított formája an
nak, amikor egy nagy operaház balettegyüt
tese alkalmi vendégjátékra utazik). — A 
J ■ 3* i .  Л Л  ..

hivatásos nép/dncegyüttesek is leginkább —- 
színházi együttes szempontjából — ehhez ha
sonlítanak, de műfajilag és dramaturgiai szem
pontból is közelebb állnak a revű-, illetve 
varietészínházakhoz.

A modern tánc művészei — akiket koráb
ban nálunk, összefoglaló néven, mozdulat
művészeknek neveztek — legtöbbször saját 
iskolájukhoz kötődnek (szorosabban vagy 
lazábban), s onnét kiindulva, arra építve 
tartanak színházi előadásokat, csoportosan 
vagy egyénileg, koncertkarakterrel, alkalmi
lag. — A jazztánc viszont leginkább a re
vű-, varieté-, musicalszínházak keretében él, 
ott is fejlődött ki színpadi táncágazattá,
— beilleszkedve a modernizálódó operettek, 
majd az ugyancsak a Broadway-színházakban 
kitermelődő musicalok összprodukcióiba, 
változóan szerves funkcióval.

Mindez természetesen e táncágazatok zenei 
összetevőinek fejlődését, karakterét is jórészt 
meghatározta, — nagy általánosságban, és 
inkább a népi és a jazztánc esetében, mivel 
itt zeneileg is szükebb-kötöttebb stílus és 
hangvétel illeszkedett jól a táncprodukciókhoz.
— A balett- és moderntánc-együttesek viszont 
általában kitágították zenei repertoárjukat, 
stílusban és műformákban is, a jelen és a múlt 
zeneművészetében egyaránt. (Például a New 
York City Balett zenei repertoárja Vivalditól 
Webernig vagy Béjart 20. századi balettje, 
amely táncoratóriumot, konkrét zenéjű ba
letteket és hindu népzenére épült táncműve
ket is játszik.)

Az önálló táncmüvészegyüttesek egyébként 
újabban ismét a színházhoz közelítő műzenei 
törekvések műhelyeivé is váltak. A legújabb 
zene számukra „szövetségest” jelent, a koreog
ráfus és a komponista (sőt, az avantgarde 
képzőművész) alkotótársai és inspirátorai 
egymásnak, — s ennyiben a tánc műhelyei 
egyben zenei s olykor képzőművészeti mű
helyek is. Valójában azonban a színház köti 
össze őket, s így együtt már fontos részvevői 
a szellemi-művészeti élet küzdelmeinek, újra 
tartó törekvéseinek.

Ehhez hasonló folyamat játszódott le 
a 60-as években Pécsett is, ahol a színházban 
fonódhatott össze a zenei és táncos újító 
szándék. A közös produkciók azután az önálló 
hangokat is felerősítették, s a Pécsi Balett 
kiváltotta hullámok széjjelgyűrűzve, más 
művészeti ágak vizeit is mozgásba hozták.
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A „h a n g fü g g ö n y ” két oldala
— Válasz Sós Péternek* —

,-S az őszinte lelkesedés nagy kincs — helyét kell csupán megtalálni.” Sós Péter a „hangfüggöny” 
mögötti világban találja meg az „őszinte lelkesedés” helyét, funkcióját. A beatzene felkeltette 
extázist a társadalomtól elszenvedett sérelmek levezető csatornájának tekinti. „A beat kiváló 
eszköz arra, hogy a kamaszok legyőzzék gátlásaikat — legalábbis ideiglenesen. (Az applikáció 
során mindig kísérletet tesznek a gátlások újbóli legyőzésére.)”

. .  . „A gátlásokat legyőzik, felszívódik az emberi egyéniség, csupán a zenére való reagálás 
marad. Az illető extázisba kerül.”

Sós Péter a beatzenét „tisztítótűznek” tekinti, vagy inkább kollektív lelki terápiának, ahol 
a fiatalok megszabadulhatnak a társadalmi konfliktusokból származó neurózisaiktól, a társada
lommal szembeni elégedetlenségüktől. Feloldódhatnak és megkönnyebbülhetnek a beatzene 
extázisában : a szombat esti vagy vasárnapi buli után újra gyűjteni kezdhetik sérüléseiket, hogy 
a következő hét végén ismét „kísérletet tegyenek a gátlások legyőzésére”. Egészségtelennek tartom 
a gátlásoknak ezt a kiszámíthatatlan háztartását, a társas öngyógyítást, a feszültségi szelepek 
megnyitását. Azt szeretném, hogy a fiatalok ne rövid időre szabaduljanak meg gátlásaiktól, 
hanem segítsenek megváltoztatni a társadalmat, ha ügy ítélik: természetellenes gátlásokkal nehez- 
bíti életüket. Ennek „cselekvő tudomásulvételét állítottam e nemzedék elé igényszintül” az 
.,Ernyedt extázis” című írásomban. Addig, amíg a fiatalok könnyen-kényelmesen megszabadul
hatnak „rossz érzéseiktől” , feloldozódhatnak tudatos vagy megsejtett kritikájuk alól, addig nem 
kényszerülnek válságérzetük eredőjének megváltoztatására. Amíg beletörődnek kettős életükbe 
a „hangfüggöny” két oldalán, amíg nem döntenek úgy, hogy a sérelmeket azon az oldalon kell 
megtorolniok, amelyiken kapták, és nem szabad a megkönnyebbülés reményéért a „hangfüg
göny” másik oldalára menekülniük, — addig a fiatalok irányából nincs remény a társadalom meg
újítására. Amíg úgy hiszik, hogy a beatzene befogadása vagy elutasítása az egyetlen megfogal
mazható konfliktusuk a felnőttekkel szemben, addig a beatzene extázisában őrjöngök a felnőttek 
játékszerei. A kommercializálódás (légüres terébe) be nem szippantott nyugat-európai, amerikai, 
japán és a mai magyar beatklubok között egy döntő különbség van : a beatéletmód és a beatélet- 
forma — az ikerfogalmak nem hiszem, hogy szétválaszthatók — segített a fiatalok egy részének 
kiszakadni a neokapitalista társadalom integrációs folyamatából: nevetségessé tette a fogyasz, 
tási társadalom normáit, kigúnyolta a hazug és kispolgári értékrendszert, bírálta a hatalom 
mechanizmusát. A baloldali irányultságú politikai radikalizálódást, a beatzenével kísért rendszeres 
együttlétek, közös akciók gyorsították. Ez a kölcsönhatás tartalmi tulajdonságává vált Joan 
Baez és Bob Dylan beatzenéjének. Magyarországon a folyamat fordítottja történt. Ahelyett, 
hogy a társadalomvezetés támogatva várta volna a fiatal generáció társadalomújító törekvéseit, a- 
helyett, hogy új formákat biztosított volna egy alulról induló, valóságos sérelmek orvoslását köve
telő ifjúsági mozgalomnak ’— egy szórakozási típust kínált fel a fiataloknak. Engedélyezett 
egy fórumot, ahol a fiatalok kockázat nélkül levezethetik sérelmes észrevételeiket. A társadalom- 
a politikai radikalizálódás helyett a közömbösítést támogatta. Zárt szubkultúrákat segített 
életre, a nyílt társadalmi mozgás beindítása helyett. A válságos kérdések halogatásával azt is vál
lalta, hogy a válság inkább egy későbbi felszínalatti feszültség artikulátlan robbanásával jöjjön 
felszínre, mint mai vitával.

„A mai helyzet: több száz együttes, tíz- és százezres hanglemezszériák, helyfoglalás a tömeg
kommunikációs eszközökben — és egyre élesebb polémia. A négy-öt évenként visszatérő gene
rációs feszültségek mai formája: a beat-hitvita. A táncdalfesztivál nemzeti üggyé dagadt, az 
öltözködés és a hajviselet kasztjelvénnyé változott, a beat kihömpölygött eredeti medréből. 
Filmet készítettek a problémáról (Kovács András: Extázis 7—10-ig). Tudományos vizsgálatok

* Szerkesztőségünk helyet adott Kenedi János Írásának, minthogy a Sós Péter által vitatott cikk lapunkban  jelent m eg.
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is kezdődtek: 1969 decemberében megjelent Vitányi Iván és munkaközösségnek tanulmánykötete.” 
Sós Péter téved, ha azt gondolja, hogy a tíz évvel ezelőtt kiutasított és ma már befogadott beat
zene „rejtélyére” scientista felelete választ adhat. A beatzene nemzeti üggyé tágulásának nagy
részt a beatzene műfaji tulajdonságain kívüli okai vannak. „Speciális funkcióit” („könnyen 
applikálható; romantikus hangzású és jellegű; idegenszerűségét a bluesstílus adja; balladisztikus 
jellegű; népdaligény elégít ki; erős metakommunikációs töltéssel adják elő”) nem e tulajdonságai 
miatt tölti be. Egy új válasszal Sós Péter is megtoldja az eddigieket : „Az előadók excentrikus meg
jelenése és viselkedése csupán külsőség, mellyel a siker és népszerűség növekedhet; maguk az elő
adók általában jól beleilleszkednek a társadalomba.” Magyarországon a beatzene olyan eszmény
képeket, sztárokat szuggerál, akik jelentéktelen dolgokban megsérthetik a konvenciót; növeszt
hetnek torzonborz szakállat, a koncerteken megjelenhetnek tépett ruhában, de a munkahelyükre 
visszatérve, vagy a társadalmi élet egyéb szféráiban — a jelentős dolgokba „jól beilleszkednek”.

K öltő legendák nélkül
— Weöres Sándor: Egybegyűjtött írások —

M ert költészetének lényege nehezen érzékelhető', s mert életműve a magyar líra 
folyamatában szokatlan, szabálytalan, — Weöres Sándor egyéniségét és poézisét 
legendák övezik. Legendák, amelyek egyben magyarázatkísérletek: a megértés és 
a megértetés építőelemei. Az értékelés radarernyői. Közelítő bemérések.

Hiszen milyen sokatmondó a vele kapcsolatban emlegetett proteuszi alkat. A foly
ton változó, a mindig megújuló és a minden régit és újat megpróbáló költői maga
tartás értelmező motívuma. De rögtön szűkös is és kétértelmű. Nemcsak költői 
bősége és színes változatossága erényére utal, hanem az egyéni arcéi elmosódott- 
ságára, fogyatékosságára is. M intha a lényege abban lenne, hogy önmagával nem 
azonos, hogy a lírai sokféleségben, ellentétekben, nemegyszer végletekben mozgó 
gazdagságából hiányzik az emberi következetesség szellemi gerince. S kétségtelenül 
találó és elismerő a költészet mindenre képes virtuózát ünneplő felfogás is. Mert 
Weöres valóban a magyar nyelvű verselés abszolút művésze. Mindenféle hangszínben 
és modorban tud markánsan egyénit és szuverénül egyedit alkotni, teremteni: a 
könnyű dalformáktól vagy az élet margójára írt kis lírai jegyzetektől a nagy bölcseleti 
költeményekig, a lét-értelmező mitikus hosszúénekekig s a széles építésű verses 
drámákig. Sőt ismeretes az is, hogy páratlan tehetsége, érzéke van más — valóságos 
vagy elképzelt — költők álarcát, egyéniségét, modorát ölteni magára. S ezáltal már 
ism ert lírai formákat, költői változatokat és műfajokat követve-utánozva mégis 
eredetit — a régihez mérten új lehetőségeket megcsillantót — hozni létre, kísérletezni 
ki. De alkotót elsősorban virtuóznak nevezni : ez önkéntelen fenntartást, lebecsülést 
is jelent. Önálló kezdeményező helyett inkább csak interpretátort látni benne. Kiváló 
mestert, lírai szakembert, akinek azonban nincs elég személyes ereje, hitele. Aki 
mindent tud, amit mások is tudtak. Semmi olyat azonban, amit csak ő egyedül.
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Van persze Weöres Sándorról olyan legenda is, amelynek elterjedéséhez közvetlenül 
ő maga adott tápot. Azzal, hogy lírai műhelyét némely vonatkozásban költó'i labora
tóriumnak nevezte. Mindezzel olyan valós látszatot keltve, hogy életműve nem is 
más, mint képességpróbák sorozata és folyamata. S ezt már csak megtoldani és 
kitágítani kellett ahhoz a summás megítéléshez, mely szerint egész munkássága 
egyetlen érdeme a lírai „hódítás” kísérletező gyakorlata. Az a költészet lényegét 
tekintve másodrendű és csak másokat — kortársakat, utódokat — megtermékenyítő 
aprómunka, amelynek során a lírikus mindenbe belekóstol, amire a világ költészeté
ben rátalálni és rezonálni tud. Mintha Weöres Sándor költőként csupán egy „hasznos” 
feladatra vállalkozott volna: egyre tágulóbb körökben lemérni és fokozatosan ki
tapintani saját tehetsége s a magyar nyelv versbéli teherbírását és lehetősége határait. 
Az ilyen módon legendásított-értelmezett életmű azonban csupa mozaikra, rész
értékre bomlik. Mintha belső összefüggése, magja, centruma, az egészre érvényes 
értéke nem is volna.

Van azonban Weöres költészete értékelésének olyan legendája is, amely éppen 
erre a centrális „mag”-ra mutat rá sietős és egyértelmű biztonsággal. Ez a mag pedig 
az életmű számos mozzanatában világosan felismerhető filozófiai töltés, amelyet 
többen is a nyugat-európai irracionális bölcseletek párlatának minősítenek. S való
ban: a pályakezdő szakaszt követően Weöres költészetében egyre meghatározóbbá 
váltak az intellektuális-bölcseleti tendenciák. Szembetűnő, hogy lírája — a magyar 
poézisben hagyományos és szokásos életmű-építkezéstől eltérően — mennyire nem 
kötődik konkréten megnevezhető témákhoz, tárgykörökhöz, s hogy többnyire 
milyen elvontan és áttételesen kapcsolódik az élet mindennapos helyzeteihez, gondo
lataihoz és hangulataihoz. Kétségtelen az is, hogy a társadalmi harcoktól és a törté
nelem menetében szembesítő szellemi ütközetektől jobbára eléggé távol maradt, 
így általában nehéz volna életművéből valamilyen szokványosán megnevezhető el
kötelezettség tüneteit, normáit kiolvasni és felmutatni. Nem tagadható, hogy Weöres 
egész magatartását tekintve a hétköznapok, az emberi küzdelmek folyamatától 
messzire húzódó, tudatosan ezoterikus költő. Sőt: költészete nem egy részletében és 
motívumában az irracionális filozófiák pesszimista és nihilista életszemléletével és az 
evilágiságtól elforduló eszményeivel rokon nézetekre, mondandókra lelhetünk. De 
csak a bántóan merev és egyoldalú teoretikus elfogultság húzhatja rá e nagyon is 
összetett és a valóságra, az életre oly sok formában nyitott költészetre a nihilista 
életbölcselet s a misztikus értelem- és életellenesség minősítő kényszerzubbonyát. 
Mintha csak azt akarná bizonyítani, hogy a változó világban Weöres okvetlenül és 
tudatosan a barikád túlsó oldalán áll. Görcsösen kapaszkodva az elomlóba s a régibe. 
Hogy lényegét tekintve életműve — némely felszínesebb és életközelibb részletét le
számítva — nem „nekünk való” . S értéke, jelentősége így csupán annyi, hogy a polgári 
költészet és lírai magatartás bomlását példás következetességgel és sziporkázóan szép 
hattyúdalokban dokumentálja. Egyszerűbben szólva: mintha Babits Mihály és Szabó 
Lőrinc után Weöres Sándor lenne az utolsó nagy magyar polgári költő.

Eljött már azonban az ideje annak, hogy Weöres életművével és szokatlan, különös 
ellentmondásaival apologetikus vagy elutasító indulatú legendák nélkül, valóságosan 
és higgadtan nézzünk szembe. Jó alkalom erre az idén megjelent Egybegyűjtőtt írások 
című kétkötetes — Bata Imre segítségével készült — gyűjteménye, amely korábbi 
versesköteteinek anyagán és újabb költeményei ciklusán kívül, különböző drámai
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m unkáit és három — lírájával szorosan összefüggő — prózai könyvecskéjét is tar
talmazza. Ez utóbbiak pedig: a költő hajdani bölcsészdoktori értekezése, A vers 
születése című „meditáció és vallomás”, a Bolond Istók című szürrealista módon 
kalandos és groteszk emberi tartást hordozó prózai „elbeszélő költeménye” . S végül: 
A teljesség felé című kis aforizmagyűjteménye, amelyben Weöres a maga életfel
fogásának és -bölcseletének néhány sarkalatos mozzanatát fejtette ki sűrített és 
mozaikos formában.

Most előttünk az eddigi életpálya teljes folyamata, s így mindinkább kiütköznek a 
korábbi „bemérési” hibák. Hiszen ha madártávlatból találónak is tűnt a „proteuszi 
jelleg” ötlete, -  közelebbről éppen a művészi és emberi következetesség frappírozza 
az olvasót. Vagy ha a felületen sok jelenséget meg is magyarázott a költő-virtuóz 
és a lírai laboratórium legendája, — az életmű mélyebb rétegeiben viszont éppen a 
tudatos és önálló igényű alkotó gesztusaira ismerünk. Egy szuverén szemléletű és új 
távlatokat kereső nagy költő nyomvonalaira. S ha kívülről szemlélve kérdésessé 
válhat, hogy van-e vagy nincs „magja”, szerves, élő organizmusa e költészetnek, — 
a belső átvilágítás nyomán ez a kérdés egyszerűen értelmét veszti. Hiszen rálelni 
is csak azért körülményes és nehéz, mert a megszokott összpontosítástól és személyes
ségtől eltérő módon jelentkezik. Weöres lírájában a legtöbb magyar költő életművé
nek centripetális irányultságával szemben a centrifugális erők túlsúlya érvényesül. 
Nem  személyisége, nem „különléte” fókuszába gyűjti és alakítja lírává a világot, 
hanem  a személytelen és szerteágazó, a létezés törvényei által motivált világ jelen
ségeiből, állapotaiból párolja le a költőit, a poétikust. így vált eszményévé és gyakor
latává a szubjektív elemeket mindinkább rejtegető objektív líra. De sohasem tár- 
gyiasan leíró, hanem elvontan általánosító értelemben. A klasszicizáló, az egyéni
ségüket s lírai formáikat mindig a tárgyhoz vagy a szemlélethez igazító költők 
módján.

Pályakezdése idején még kialakulatlan és éretlen ez az irányultság és magatartás
igény. Parnasszien szenvtelenség és közvetlen élménylíra végletei és keveredő elemei 
között keresi a maga költői alkatának és emberi mondandóinak jellemző ismérveit 
s lehetséges terepét. De még teljes várakozó nyitottsággal, legfeljebb a felfokozott 
művészi minőség már ekkor is jelentkező abszolút követelményével. Miként műhely- 
tanulmányában fogalmazza: „A  költészetben nincsenek kijelölhető szerepek, okvet
lenül szükséges vagy okvetlenül tilalmas tárgykörök, minden a minőségen áll vagy 
bukik — és a költészet egyik főértéke éppen az, hogy bármilyen temperamentum vagy 
humánum mutatkozhatik benne, csak méltóképpen mutatkozzék.” De éppen e 
nyitottság révén kísérletezhet és próbálhatja meg önmagát. Hogy fokozatosan ki
ismerje saját költői temperamentumát. Azt a később teljessé kibontott lírai magatartást, 
amelynek legfőbb „mozgató” energiája nem a világra csodálkozás vagy az élet 
konfliktusaira kiélezett cselekvés, hanem a létezés folyamataihoz tapadó szemlélődés. 
Weöres is felindultan, fájó nosztalgiával döbben rá erre:

Szép a való! szebb, mint minden mese, 
kár, hogy mindünknek hűtlen kedvese.
Azért van mind a tétlenség s a tett, 
hogy tompultabban várd a végzeted.
Kinn ülök most a híg téli napon,
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mint aranya körében Harpagon 
s ha mennem kell majd: tenger vagyonohi 
búcsúzóul még összeszámolom: 
fű, fa, füst.

(Fű, fa, füst)

S e szemlélődő életforma keretei között találhatott rá a harmincas évek ellent
mondásaitól vonzva-taszítva a maga humánus felismeréseinek terepére. Persze nem 
a harc, nem a mindennapos küzdés, hanem a makacs megőrzés lehetőségét választva. 
Mit kívánt Weöres Sándor megőrizni az egyre jobban elembertelenedő és neki- 
vadultan tomboló korban? Egy elvontan példás és szép emberi és költői tisztaság 
fényét, eszményét. Undor és kétségbeesés tölti el a fasizmus által az emberiségre 
szabadított szörnyűségeket tapasztalván. A negyvenes évek közepén megjelent 
prózakötetének, A teljesség felé című kis gyűjteményének egyik aforizmájában írja: 
„Lassanként az emberiség egész ürülék-metropoliszt emelt maga fölé, mely most, 
a huszadik században, ráomlott gazdáira.” Úgy véli, hogy mindezzel szemben az 
ember csak egyetlen dolgot tehet. Kívül marad az élet mocskos kavargásán: „Aki 
bármilyen iránynak, rendszernek, emberi kigondolásnak szíwel-lélekkel behódolt, 
azt elborította a trágyaözön; aki a tiszta érzést, szabad látást, örök mértéket őrzi, 
bárkában lebeg a trágyaözön felett.” S ekkori verseiben is vezető szólammá lép elő 
a megrendült döbbenet s a kétségbeesett sikoly. Kortársainál — Babitsnál, Illyésnél, 
Radnótinál vagy Vas Istvánnál -  elvontabban és az egész életre általánosítottabban 
jelentkezik nála az elszörnyedés motívuma. A humánus „tiltakozásban” viszont 
velük rokon:

Mert a förtelem beözönlött a lét szivéig, 
mert az iszonyat betört a nemlét szivéig: 
a genny elöntötte a világot,
nem csak kívül, az események arcát fekélybe borítva: 
gyökerén megmérgezte a világot.

(A reménytelenség könyve)

Lényeges és meghatározó forrásvidéke ez az időszak Weöres emberi és költői 
magatartása végleges kiérlelődésének. Nemcsak azért, mert ekkori írásaiban bár
mennyire áttételesen is, de kitapintható a társadalmi-történelmi lét kiváltotta köz
vetlenebb rezonancia (többek között olyan költeményekben, mint a XX. századi 
freskó, Háborús jegyzetek, Magyar tanulság, A reménytelenség könyve stb. ; tehát 
nem előzmény nélküliek legújabb társadalom- vagy politikaközeli versei — Vietnam 
küzdőiről, Lumumbáról, Ho Si Minhről — sem), hanem azért is, mert az ez időben 
kialakult összefüggések tükrében érzékelhetők legvilágosabban különös életbölcse
letének és embereszményének indítékai.

Weöres Sándor világképének középpontjában egy tágas és sokféleképpen értel
mezhető életfilozófia, s egy erősen rezignált, de sok bölcsességet is magában foglaló 
ember-eszmény áll. S tagadhatatlan, hogy e világkép kiérlelésében nyomatékos 
szerepe volt az egzisztencializmusból s a jungi mélylélektanból magába szívott 
nézeteknek, s más többé-kevésbé irracionális-misztikus, enyhén vallásos képzeteknek.
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Különösen a keleti kontemplálóan bölcselkedő és a vallásos igényeket a gyakorlati 
életvitel elveivel elkeverő létfelfogás elemei hatják át filozofikus töprengéseit és lírai 
magatartását. Hiszen életművének egyik jellemző motívuma a hermetikus, ezoterikus 
életből-kivonulás, a távolmaradás a hétköznapok egyszerűségétől és konkrétumaitól 
és olykor a tudatos lemerülés a csak sejtett és ráción túli örvényes mélységekbe. 
M indebben viszont — ellentmondások különös társulásával — az emberi értékek 
megőrzésének szándéka és igénye vezette. Mert miként még a negyvenes években, 
a fasizmus okozta tapasztalatok terhe alatt megfogalmazta: „A sötétbe-merülés, 
általános pusztulás, egyetemes kínszenvedés ellen mit tehetsz? semmit és mindent. 
Ez a semmi és minden : ha saját érzéseiddel nem veszel részt a sötétségben, és meg
teremted önmagadban a teljes-emberség állapotát: nem vágyaiddal, hanem az örök 
mértékkel vezetteted magadat.” A teljes ember az ő felfogása szerint a mindennapi 
küzdelmekből, képzelődésekből való elvonatkoztatás révén alakítható ki. Azáltal, 
hogy külön-élete felszínén túl a létezés állandóbb folyamataira, értékeire figyel. 
Weöres eszménye tehát az az ember — mint ahogy ezt most a gyűjteménye élére 
állított Köszöntésé ben ismét; leírta —, „aki ráeszmél a birtoklás, rang, erőszak 
kényelmetlenségére, külső érvényesülés helyett testi-lelki önmagát emeli egyre 
értékesebbé” .

Furcsa ellentmondás, hogy ez az emberi tartás végső következtetéseiben mennyire 
rokon a szocialista humanizmusban megfogalmazódó embereszménnyel. Sőt maga 
a költő  is tudatosan utal humánus elveinek rögzítésekor az eljövendő „kommunisz- 
tikus ember”-re. Az ehhez vezető utat azonban nem a társadalmi harc bonyolult 
ütközésein átlábolva képzeli, hanem a szemlélődés, elmélyülés embert átvilágító- 
megújító energiái révén. Nem ellenlábasa Weöres a társadalmi küzdésnek, cselekvés
nek, de nem is harcosa. Az emberi átlényegülés döntő lehetőségét a belső összponto
sításban látja. Ami eleve nem zárja ki a társadalmi összeütközések szükségszerűségét, 
de önmagában nem is tételezi. Hiszen a költő az ember történelmi útját és helyét 
is ekként villantja meg egyik friss keletű lírai aforizmájában:

Az ember még nem ember, 
csak hadonászó veszélyes kamasz.
Az ember akkor lesz ember, 
ha átvilágítja mélyéig önmagát, 
s a benső világosságból 
környezetére sugarat bocsát.

(Protohomo)

Közelség és távolság, rokon fogantatású eszmények és eltérő életelvek dialektikája 
menetében lehet föltárni és közelíteni Weöres Sándor világképében, költészetében az 
ellentmondásosan is „nekünk valót” . Tehát nem az irracionalizmus programlírája 
az övé. Sőt: ellenkezőleg: a valósággal folytatott költői küzdelemnek különös határ
esete. Világképe, költői magatartása — mint már említettük — azoknak a keleti 
filozófiáknak a felfogásával rímel, amelyek az élet bonyodalmaiba való elmer ülés 
helyett a szellemiség fölényének és jó  közérzetének primátusát hangsúlyozzák. Mind
ezt úgy értve azonban, hogy a ,,szellemi”-re, az ember „örök értékei”-re koncentrálva 
nem merülnek el a misztikum kilátástalan mélységeibe. Sőt azt, ami bennük „élet
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tagadás”, újra meg újra és állandóan az „életigenlés” igényeivel és szenvedélyeivel 
ellenpontozzák. Ekként érzékelve és ragadva meg a lét körforgásának változó ütemét: 
ürességét és szépségét, gyengeségét és erejét.

Innen, ebbó'l a „centrum”-ból érthető és követhető Weöres költészetének hallatlan 
gazdagsága és ellentétekben kibomló végletessége. A dalos miniatűröknek, a már 
ismert dallamokra készült új variációknak s az élő helyzeteket megelevenítő lírai 
képeknek termékeny keveredése a világ-magyarázatra vállalkozó lét-mítoszokkal és 
a most szimfóniasorozattá komponált több tételes életértelmező költeményekkel. 
S a röptető himnuszoknak és ódáknak, töprengő szonetteknek váltakozása az emberi 
esetlegességeket ironikusan, groteszk vagy szatirikus módon pellengérező versekkel. 
Folytonos állásfoglalások és tagadások szüntelen vitája. Hiszen Weöres Sándor 
azt az egyetemes lírai célt igyekezett megvalósítani, hogy egyetlen költészet lehetőségei 
között megérzékítse, kifejezze a változó-változatlan lét csodáját. Aligha mondható, 
hogy nem kiemelkedő sikerrel. (Magvető, 1970)

K oczkás Sándor

Tolnai G á b o r
Tanulm ányok

E tanulmánykötet két nagyobb témakört ölel fel: a javarészt még a felszabadulás 
előtt írt, a régi magyar irodalom s a felvilágosodás- és a reformkor néhány fontosabb 
jelenségét elemző tanulmányokat s az újabb keletű, a huszadik századi magyar és 
világirodalom kérdéseivel foglalkozó írásokat. A gyűjteményes köteteknek van egy 
olyan tulajdonságuk, hogy már a puszta egymás mellé helyezés következtében ki
rajzolnak bizonyos összefüggéseket, s így egy adott szerkezeti rendben elhelyezett 
tanulmányok nemcsak az egyes írások tudományos eredményeit közük, hanem az 
olvasót viszonyításra, összegezésre késztetik. így például a Tótfalusi Kis Miklós, 
a Bethlen Miklós, a Teleki Mihály, az Erdély változása, a Teleki József utazásai 
nemcsak a régi magyar irodalom, s nevezetesen az erdélyi irodalmi és művelődési 
viszonyok egyes motívumait, egyedi erőfeszítéseit és emlékeit elevenítik fel, hanem 
összességükben az erdélyi művelődés egy jellegzetes vonulatát rajzolják meg. S éppen 
ennek a vonulatnak az olvasóban keletkező képe az, amivel a tanulmánykötet a benne 
foglalt írások önértékén felül újat és sokszor meglepő, friss tanulságot ad.

E kérdés kapcsán szükséges egy mellékesnek tetsző kérdést érinteni. Az utóbbi 
időben, szóban és írásban, felbukkantak olyan vélekedések, amelyek értelmében a 
tanulmánykötetek túlságosan is elszaporodtak napjainkban. Amennyire igaz ez az 
aggodalom oly esetekben, amikor a kutatót írásainak bizonyos mennyisége kötet 
kiadására ingerü, oly kevéssé indokolt, ha időt álló eredmények közzétételére nyújta
nak alkalmat. A tanulmányköteteknek ugyanis nemcsak praktikus hasznuk van, 
az tudniillik, hogy a szétszórtan megjelent írásokat hozzáférhetővé teszik, hanem 
ezenfelül, a 'már említetten kívül, olyan sehol másutt ily plasztikusan ki nem dom
borítható összefüggések sejtetése, mint a tudományos érdeklődés, a tudósi pálya főbb 
jellegzetességei. Tolnai Gábor munkásságára, amelyben a Garcia Lorca-kutatások-
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nak és Szenczi Molnár Albert zsoltárainak egyként jelentőségük van, a sokoldalúság 
jellemző, néha már oly mértékben, hogy e sokoldalúság irodalomtörténészi tevékeny
ségének belső egységét is feledtetni látszik. E tanulmánykötet, akarva-akaratlanul 
éppen ezt az egységet bizonyítja.

A  két világháború közötti progresszív magyar irodalomnak és tudományosság
nak egyik értékes tulajdonsága volt az a törekvés, hogy a világ jelenségeit ne csak 
egyszeriségükben mutassa fel, hanem azokat valamilyen módon összefüggésbe hozza 
a jelen életével, gondjaival. Nem véletlen tehát, hogy egyik tanulmánya, a Tekintély 
nélkül (Az öreg Kazinczy) némiképpen Babits irodalmi vezérségének is példázata, 
noha bizonyára szándéktalanul, az általánosító szemlélet erejénél fogva. Kazinczy 
pályájának utolsó szakasza ebben a tanulmányban mindenféle aktualizálás vagy 
allúzió nélkül világosodik meg az olvasó előtt, s mégis olyan érzést kelt, s e sajátosság 
nem hiányozhat a korszerű tudományosságból, hogy a tényeknek a történeti hűség 
mellett van egy másik, nekünk szóló tanulsága is.

A  művelődéstörténet s ezen belül is az irodalomnak egy kor kultúrájában elfoglalt, 
sok tényezőtől meghatározott helye nem volt népszerű kutatási téma nálunk. Ezért 
nyújtanak izgalmas tanulságokat azok az írások, amelyek ilyen típusú kérdések fel
derítésére vállalkoznak. A Pest —budai ember a Szent-Szövetség korában (Az 1838-as 
árvíz és az irodalom) bizonyára alkalomszerű írás, ám ez a több íves tanulmány e kor 
irodalmi ízléséről, olvasmányairól, az urbanizálódó rétegek műveltségéről s nevezete
sen az egykori Pest kulturális arculatáról oly sok érdekeset mond, hogy alkalom
szerűsége inkább ürügynek tetszik, vagy összefoglaló szempontnak, amelynek segít
ségével kultúrtörténetünk egy fontos fejezete felvázolható. Sajnálatos, hogy ez a 
tanulmány eddig gyakorlatilag ismeretlen volt, pedig a korszak iránt érdeklődők nagy 
haszonnal forgathatták volna. Külön érdekessége a tanulmánynak, hogy a hazai, 
jelesen pesti német nyelvű művelődés és irodalom meglehetősen elhanyagolt témáját 
is érinti, s ismereteinket értékes adatokkal gyarapítja.

Nem  meglepő a tanulmánykötetnek az a törekvése, hogy a régebbi és újabb keletű 
írásokat a spontánul adódó lehetőségeken túl is szemléleti egységbe foglalja. Ezt 
a célt szolgálja a régi irodalom vonatkozásában a Barokk problémák c. tanulmány . 
A huszadik század irodalmáról szóló tanulmányok esetében ilyenfajta utólagos össze
gezésre természetesen nincs szükség. Egy megjegyzést, elsősorban a tanulmánykötet 
és benne tükröződő tudományos pálya szemszögéből, mégsem szükségtelen meg
kockáztatni.

Tolnai Gábor, aki a szegedi fiatalok környezetében indult el pályáján, s aki Radnóti, 
Halász Gábor, Szerb Antal s mások szellemi közelségéből tekinthetett kora irodal
mára, szinte természetszerűen, s alighanem elkerülhetetlenül, a modem irodalomnak 
is értője és elkötelezettje lett. így nála a régebbi korszakok iránti filológusi érdek
lődés s a modern irodalom aktív tanulmányozása nem valami dönteni nem tudó 
kétlelkűség következménye, hanem természetes szellemi magatartás. Tudományos 
érdeklődése e főbb motívumok mellett kettővel bővült a felszabadulás óta, Itália 
és Hispánia irodalmával. Témáinak ilyetén gyarapodása azonban csak folytatása 
annak a törekvésnek, amely pályájának korábbi szakaszát is jellemezte.

A Huszadik Század címen összefoglalt tanulmányok, az Ady Rómában, Juhász 
Gyula problémák, Aki arra született, hogy lásson (Szemtől szembe Móricz Zsigmond- 
dal), Radnóti példái annak a törekvésnek, hogy az irodalomtörténeti értékelés, a
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filológia, a személyes élmény és emlékezés s műfaj szerint az esszé és a tanulmány 
termékeny egységbe forrjon. Az októberi forradalom és a világirodalom, A magyar 
irodalom és a világirodalom (Nagy magyar költők a mai Olaszországban) pedig arról 
az ismereteket nyújtó és nagyobb távlatokat nyitó tudományos célról tanúskodik, 
amelynek révén az olyannyira kedvelt alkotások az európai irodalom mércéjével meg
mérhetek, és sorsuk a nagyvilágban nyomon követhető.

(Akadémiai Kiadó, 1970)
W éber A ntal

Mocsár Gábor
Égő arany

„Magyarország felfedezése” annak a most induló szociográfiai sorozatnak a címe, 
amelynek első köteteként Mocsár Gábor Égő arany c. könyve látott napvilágot.

Több mint három évtized telt el azóta, hogy hasonló címmel, Sárközi György 
szerkesztésében egy másik szociográfiai sorozat első kötetei megjelentek. Az azonos 
cím egy hagyomány újjáélesztésére, a régi sorozatot életre hívó igényeknek az új tár
sadalmi viszonyok közti alkalmazására törekszik. A most induló sorozat tervezete 
a harmincas évek szociográfiai munkáihoz képest jelentős tematikai gazdagodás 
igényéről tanúskodik. A hagyományos, tájegységek szerinti — „horizontális” — 
szociográfiák mellett a tervezett kötetek közt vannak olyanok is, amelyek egy ipar
ágat, valamely népgazdasági területet, a közlekedést, a magyar tudományt vagy a 
fiatal generációt választották tárgyukul.

A tervbe vett mintegy 20 kötet az elmúlt másfél évtized számos szociográfiai kezde
ményezése után már olyan szintézisre törekszik, amely az egyedi, esetleges részletek 
megragadásán és értelmezésén túl a társadalom egészéről ad a szociográfia eszközei
vel átfogó képet.

Az ötvenes évek valóságlakkozó szemléletmódja egy időre a szociográfiát mint 
műfajt gyakorlatilag megszüntette. De 1957 után röviddel a szociográfia is újjáéledt. 
Az új szociográfiai hullám nyitányát és egyben iránymutatóját is Erdei Futóhomokjá
nak új kiadása és a „Vasszínű égbolt alatt” című városszociológiai antológia jelen
tették, — mindkettő szerkesztője Meggyesi János volt, aki talán elsőként ismerte fel 
a műfaj aktualitását, a benne rejlő korszerű lehetőségeket. A szociográfia feladatai
nak új értelmezésére mutattak példát a „Valóság vonzásában”, a „Hazai Kis Tükör” , 
a „Tájak, gondok, emberek” című gyűjtemények. És annak ellenére, hogy feléledésé
vel egy időben a szociográfia körül megkezdődtek a viták is, sokan még a szociog
ráfia létjogosultságát is kétségbe vonták, 1963-ban már egy év alatt fél tucat szociog
ráfiai kötet látott napvilágot (Kodolányi János — ifj. Kodolányi János; Csák Gyula, 
Csoóri Sándor, Gergely Mihály, Féja Géza, Mocsár G ábor-T aar Ferenc), és 
ebben nincs benne az a számtalan szociografikus beállítottságú cikk, tanulmány, 
riport, ami folyóiratok vagy napilapok oldalain jelent meg.

Az új fellendülésben jelentős része volt azoknak az idősebb íróknak, akik a har
mincas évek után most ismét szociográfiákkal jelentkeztek (Féja Géza, Darvas József,

45



Veres Péter stb.) De a fiatalabbak is gyakran fordultak a műfaj felé: Csoóri Sándor, 
Galambos Lajos, Galgóczi Erzsébet, Moldova György, Váci Mihály, Végh Antal 
és mások szociográfiai írásai bizonyítják, hogy e feltámadás mögött nem egy múltba 
dermedt tradíció mesterséges életre-bűvölése áll, hanem korszerű, aktuális igények.

M ocsár Gábor könyvének „hőse” az olaj. A tárgy választása már eleve meghatá
rozza azt, hogy ebben az esetben nem beszélhetünk „tisztán” szociográfiáról : az olaj 
körül, a vele, az érte dolgozó emberek problémáinak megértéséhez és megismeréséhez 
nélkülözhetetlen az olajbányászat történetének és szerepének megismerése. így a 
szociográfiai szempont érvényesítésének szükségszerű előfeltétele az olajbányászat 
ipartörténeti megközelítése.

Az olajipar fejlődésének négy évtizedes hazai múltja hálás és izgalmas feladatot 
jelent krónikása számára. Mocsár Gábor él is mindazokkal az írói lehetőségekkel, 
amelyeket témája részben felkínál, de részben meg is követel. Az olajbányászat törté
nete mindeddig feldolgozatlan volt, így nemcsak az élményszerűség követelménye, 
hanem a gyakorlati szükségszerűség is indokolta, hogy a szerző hol dokumentumok, 
levelek, feljegyzések alapján rekonstruálja az olajbányászat hazai hőskorának 
— gyakran bűnügyi krónikákba illő — történetét, hol riporterként szólaltassa meg 
egy-egy vitatott kérdéssel kapcsolatban a ma is élő tanúkat. De az ipar történetének 
nemcsak az a korszaka ragadja meg, amikor az olaj sorsát kalandorok és szélhámo
sok, politikai pártok, világhatalmak és olajbirodalmak tragikus vagy tragikomikus 
fordulatokkal is terhes acsarkodása határozta meg. Az olaj állandóan újabb és újabb 
meglepetésekkel szolgált, amelyek „regényességben” nem maradnak el a korábbi 
korszakoktól. A hatvanas években évtizedekig tartó hiábavaló kutatások után fel
fedezték az Alföld hatalmas kőolaj- és földgáztartalékait; egyik legelmaradottabb 
mezőgazdasági területünk — éppen a Féja Géza által bemutatott Viharsarok — egyik 
napról a másikra a „korlátlan lehetőségek” földjévé vált; az olajbányászat hazai 
központja a Dunántúl délnyugati csücskéből hirtelen a Nagyalföld délkeleti sarkába 
került át.

Az Égő arany egyrészt tehát az olajbányászat születésének, növekedésének, hazai 
„karrierjének”, — vagyis egy iparág fejlődésének története. Ipartörténet és szociog
ráfia — első pillantásra műfaji doktrinerségnek tűnhet a kettő megkülönböztetése 
egy könyvön belül. Azonban ebben az esetben a kettő szinte magától válik szét, — 
és éppen ez az Égő arany egyik legfőbb erénye és tanulsága.

Amikor Mocsár az ipar fejlődéséről ír, a fejlődés dinamizmusa lenyűgözi, elkáp
ráztatják azok a lehetőségek, amelyeket az olaj az Alföld számára jelent: az álmos 
mezővárosok helyén új gyárakat, lakótelepeket, átformálódó városképeket és embe
reket lát, a falvakban hatalmas melegházi kertészeteket, gyógyfürdőket, fejlett 
közművesítést, mindezzel együtt kulturált városias életmódot, új emberi értékrend- 
szert remél. Lelkesedése mégsem csap át soha utópiákba; az olaj mindezt valóban 
reálisan megvalósítható lehetőséggé tette.

De mit lát a szociográfus, amikor azokra az emberekre fordul tekintete, akik meg
teremtették mindezeket a lehetőségeket?

Lendületes pátosz telíti a hangját, amikor az ipar gyors növekedéséről ír; de a 
lendület megtorpan, a pátosz megtörik, valahányszor az olajmunkások életével, 
körülményeivel foglalkozik. Nem akar első benyomásaira támaszkodva általánosítani, 
de statisztikák, adatok, tények hosszú sorával megismerkedve mégis megfogalmazza
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a kérdést, amely olvasójából talán már jóval eló'bb kifakadt volna: „Nem érdemel
nének-e többet attól a társadalomtól, amely az övék, mert munkáshatalom? Nagy 
értékeket termelnek, nehéz munkával hozzák felszínre ezt az értéket, de az igazi érték 
bennük van . . .  Ezt az állandó hűséges készenlétet, ezt a szakszeretetet, meggyó'zó'dé- 
sem szerint, nem viszonozza megfelelően a társadalom, amely pedig oly sok könnyen 
éló' embernek teremt kellemes létfeltételeket. . .  Az idős olajmunkások olyan élet
módra kényszerülnek — kényszerültek egész életükön át —, amilyennek még a gon
dolatára is orrát fintorgatná az, akinek az élet napos oldalán jutott hely.” Vagyis 
míg a termelés érdeke, az üzleti érdek egyrészt magávalragadóan gyors fejlődési 
ütemet diktál az iparágnak, másrészt az „emberről való gondoskodás” — amely 
itt nem több még a minimális egészségügyi, higiéniai, kulturális ellátás biztosításá
nál, -  ettől az ütemtől messzire lemaradva, ólomlábakon kullog utána. Egy riport
alany a két tendencia közti kapcsolat fejlődését az olajbányászaton belül így foglalja 
össze tapasztalataira támaszkodva : „Az amerikaiak az üzlet érdekei miatt, termelés- 
politikai meggondolásból építettek kolóniákat az ott dolgozóknak. A szovjetek pedig 
úgy érezték, egy újfajta társadalmat képviselnek, a szocializmus gyakorlatát honosí
tották meg, amikor gondoskodtak az emberről. Most nálunk itt van a szocialista 
rendszer meg a termelés érdeke, az üzleti érdek is előtérbe kerül — de ebben a tekin
tetben mintha azt is elfelejtettük volna, amit másoktól egyszer már megtanultunk.”

Az olajbányászat alkalmat ad más, általánosabb szociográfiai vizsgálódásokra is. 
Új iparágról lévén szó, a rohamosan növekvő munkaerő-szükségletet csak más gaz
dasági ágakból elszippantva lehet fedezni. Az alföldi olaj mezőgazdasági vidékeken 
tört fel, így az olajmunkások többsége a parasztság köréből toborzódott. Az Égő 
arany lapjain in statu nascendi ragadható meg egy új munkásréteg születése és kiala
kulása. Sőt, az átmeneti folyamat a parasztságból a munkásság soraiba egy időben, 
fokról fokra, lépésről lépésre nyomon követhető, mert a mai olajmunkások nem 
egyszerre fordítottak hátat a földnek : a törzsgárda tagjai harminc-negyven éve, a zalai 
olajkutak megnyitásakor szegődtek el a MAORT-hoz, és onnan jöttek át az Alföldre; 
a „második nemzedék” a negyvenes évek végétől alakult ki, őket Hajdú-Biharban 
ragadta el a földekről az „olajkaland”, és onnan követték az Alföld déli részébe; 
végül, a harmadik nemzedék a hatvanas évek nagy feltárásai idején alakult ki. 
Mocsárnak a folyamatra vonatkozó sok megfigyelése újabb adalékot jelent azokhoz 
a még kezdeti stádiumban levő szociológiai kutatásokhoz, amelyek a falu elhagyásá
nak motivációival, a falu társadalmának átstrukturálódásával, a parasztság és mun
kásság közti fluktuáció kérdéseivel foglalkoznak. Különösen érdekesek és általános 
jelentőségűek azok a vizsgálódások, amelyekben arra keres választ, hogy milyen motí
vumok játszották a legdöntőbb szerepet a föld elhagyásában a háború előtt, az ötve
nes években, és végül a kollektivizálást követően, milyen reakciókat vált ki és milyen 
változásokat okoz a Tápéhoz és Algyőhöz hasonló ősi mezőgazdasági települések 
társadalmában az ipar gyors betörése, hogyan függ össze az önművelés és a szakmai 
továbbképzés igénye a fiatal értelmiségiek körében tudásuk és ambícióik érvényesí
tésének lehetőségével.

Mocsár Gábor a tudományos alaposság mellett mindvégig érvényesíti a szociog
ráfia másik „műfaji követelményét” : az élményszerü előadásmódot, egyszerre 
juttatva érvényre szépírói és publicista erényeit. Könnyed, helyenként anekdotázásba 
hajló elbeszélő stílusa, humora hol kis pihenőt biztosít az olvasónak, hol pedig éppen
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ebben oldja fel a könyv megértéséhez szükséges szakmai ismereteket vagy az önmaguk
ban talán riasztó számokat és adatokat. Könyvét részben ez az oldott hangvétel külön
bözteti meg a harmincas évek szociográfiai írásaitól : nem érezni benne azt a drámai 
feszültséget, amely azok szűkszavú tárgyilagosságán átsütött. Sajnos, az oldott 
hangvétel néha „lazításokra” is csábítja, ilyenkor önmagát ismétli, vagy — mint az 
olaj keletkezésének „népszerű” ismertetése esetében — a könnyed, csevegő hang 
enyhe bőbeszédűségbe csap át, és egész bekezdésekre, sőt oldalakra maga mögött 
hagyja tartalmi rakományát, — ezt pedig az sem indokolja, ha nehezen érthető tudo
mányos igazságokat kell a laikusok fejébe töltögetni. Ezek a szépséghibák azonban 
elenyésző jelentőségűek az Égő arany tartalmi gazdagságához, a felvetett problémák 
súlyához képest. (Szépirodalmi, 1970)

Könczöl Csaba

S z e m l

Vészi Endre

A h o sszú  e lő szo b a
Vészi Endre majd minden novellája és regénye 
olyan emberekről szól, akik a társadalom 
s a meghitt kapcsolatok perifériáján élik 
fénytelen, „füstszürke” életüket. Albérlőkről. 
Illik rájuk a szó, ha a konkrét társadalmi, 
szociográfiai szituáció szerint gondoljuk, meg 
akkor is, ha a belső, szubjektív tényezőket 
vizsgáljuk. Magányuk, kitaszítottságuk a hét
köznapok monoton őrlésében realizálódik, 
s Vészi írói világának tán legfeltűnőbb ismérve 
az, hogy benne a hétköznapok sohasem fénye
sednek ünnepnapokká . . . Ezt a világot 
Vészi lírája szelíd pasztellszínekkel, csöndes 
tónusú állóképekben eleveníti meg. Ez a lélek 
rezdüléseit rezdülésnyire érintő líra át- meg 
átszövi prózáját s drámai alkotásait is. Eme
zekben mégis, jól megfigyelhetően, egyfajta 
szociográfiai, társadalometikai érzékenység 
rajzolja élesebbé, markánsabbá választott 
világának körvonalait.

Kardos László, Vészi első regényében, a 
,,Felszabadultál”-ban egy „mértékes, fegyel
mezett, szerény” írót méltatott, akinek ele
gendő tehetsége van ahhoz, hogy bizonyítsa: 
az élet festői jelzők, indulatos hangsúlyok és 
szuggesztív részletrajzok nélkül is téma és 
csodálatos. Vészi újabb műveinek méltatói

ugyanakkor „lassú, de következetes” fejlődés
ről szólnak, s a „látványos fordulat” felté
teleit kutatják irásművészetében (Szalay 
Károly). Dinamikusabb, érzékletesebben át
tetsző írói magatartás s a témát benső fényei 
felől is árnyaltabban megjelenítő formakezelés 
elvárásáról van itt szó; másképpen: Vészi leg
jobb novellái művészi értékrendjének gyako
ribb, meggyőzőbben fellelhető újrateremté
séről (Lakoma hajnalban; Albérlők; Vendég 
az esküvőn; Iszapbirkózók; Üveg mögött; 
Félhomályos zóna — és a sort még hosszan 
folytathatnánk.)

Vészi új regényének művészi eredményei 
az egyenetlen értékrend benyomását keltik. 
Esetenként szétfeszítik a téma kereteit, másutt 
elmaradnak a jó érzékkel felvillantott lehető
ségektől.

A „hosszú előszoba” özv. Stáhl Vilmosné 
lakásának „rekeszei” (szobái) között teremt 
kapcsolatot. E rekeszekben, az özvegy bölcs 
előrelátása kegyelméből, a társadalomtól, 
alkotó emberi közösségtől megszorult, magá
nyos emberek élnek. „Arcok, magatartások 
és szándékok” — fejezi ki tömören hétköznapi, 
átlagsorsú mivoltukat az író. Vegyük sorjába 
őket. Gold Lajos, egy sehonnai, modern
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aszkéta, aki kellő filozofikus humorral böl- 
cselkodik „kiválasztott balekségén”. Modern 
Oblomov, akinek az ágy és a vízszintes test
helyzet jelenti az élet egyetlen szilárd pontját, 
ide menekül érzelmei becsapottsága, állás- 
vesztése, az élet talmi hívságai elől. Szeren
csére nincs szándékában végrehajtani az 
„Oblomovok forradalmát” — aszkéta mivol
tában is passzív, tehetetlen, „balek” . A Biró
— a megkésett lelkiisméret aszkétája: „ . . éjjel, 
nappal. . .  beadványokat fogalmaz nem 
létező ügyfelei érdekében” . Valójában a saját 
múltbéli működésének (egy gépezet „harma
dik kerekeként” vett részt az 50-es évek konst
rukciós pereiben) rehabilitációját végzi. Má
niákusan, megszállottan, tébolyultan. Tóth 
Rózsi, a nagydarab, órmótlan alakú „antinő” . 
Egy telefonközpontban dolgozik, rengeteg 
„kaposolata” van a világgal — s még sincs 
egyetlenegy sem. Az egyetlen személyes kap
csolata megalázó kudarcba fullad. És a tulaj
donos: özv. Stáhlné. Valamivel túl a hetvenen, 
áporodott szagú emlékeinek a bűvkörében él. 
Meg a rózsaszínű tudatban: hogy megszépí
tette -a „rekeszlakók” életét . . .

Ismerős figurák, ismerős sorsok és tör
ténetek: Vészi jó néhány novellájában talál
kozhattunk velük. A problémát ott érezzük, 
hogy regénybeli pályájuk — a művészi ki
dolgozás különböző szintjén — önmagában 
zárt, novellaformájú egészet alkot. Néhány 
vonással atmoszferikussá rajzolt arcok, életek
— s; a regény kompozíciója felől: lazán, eset
legesen érintkező, a legtöbb esetben inkább 
egymástól elszigetelt események láncolata. 
Az ábrázolás tanúsága szerint sokáig Gold 
Lajos figuráját gondoljuk e különbözőképpen 
magányos, elesett sorsok „összekötőjének” . 
A regény első lapjain, éjszakai nyughatatlan 
ébersége remek leleménnyel exponálja, ha 
csak pillanatokra is, a többi „rekeszlakót” . 
A történetben előrehaladva azonban — külö
nösen ■ a Bíró epizódjának a vetületében — 
potenciális szerepe legalábbis értékét veszti. 
Stáhlné leginkább szerepe szerint lehetne 
alkalmas a kapcsolatteremtésre. Alakja, tör
ténete azonban a többiekétől elkülönült pályát 
ír lç, gmlékképeitől a Szalonig, a Csokonai 
cukrászdáig, egészen a tragikomikus fordulatig, 
hogy lebontják a házát . . .  Az író reflektora, 
úgy tűnik, ötletszerűen, különösebb szerkezeti 
elgondolás nélkül pásztázza alakjukat, sor- 
suk$J. Az egyiken hosszú ideig ottfeledkezik, 
majd irányt vált, váratlan epizódokra figyel.

s jellemzőnek vélt történésszálakat metsz el 
mesterségesen (Gold Lajos epizódja Holdon- 
nerrel; Stáhlné jelenése a Csokonai cukrász
dában . ..).

Vészi a regény valamennyi szereplőjének 
karakterét belülről rajzolja. Belső monológok 
formájában árnyalja és hitelesíti a kívülről 
láttatás többnyire magyarázó, groteszk, hűvös 
tónusát. Az önvallomásszerű monológok 
sorsot tömörítenék, s pszichikai, atmoszferikus 
töltésük folytán végső soron a regény világára 
lesznek jellemzőek. Az albérlők elesettsége, 
felelősségük és kényszerűségük perifériára 
szorult életükben az álom és ébrenlét határ
zónájában fedi fel mélyrétegi lényegét; a lázas 
önigazolás s a kijózanító valóság szüntelen 
egymásra játszása leleplezi leginkább valós 
részüket sorsuk alakulásában. Jó példa mind
erre Gold Lajos révült meditációi, valamint 
a Bíró tébolyult bolyongása. Vészi, e jelene
tekben prózáját lírai elemekkel teszi áttetszővé, 
hajlékonnyá, s ez a próza így képessé válik 
arra, hogy a szubjektum — a felszínen titkolt 
— rétegeit is bevilágítsa. (Bizonyos, hogy Gold 
Lajos és a Bíró alakjának művészi megformá
lása — remekbe sikerült. Vészi írói pályájának 
legélettelibb, legerőteljesebben rajzolt karak
terei közül valók: a Jeges vagy Joós Lajos 
mellé gondoljuk őket.)

A regény első lapjain az albérlők álmát egy, 
az ablakból kézen fogva kilépő házaspár tompa 
puffanása űzi el. Az öngyilkosság iszonyú 
valósága kis idő múltán a „két és fél szoba”, a 
„jó egzisztencia”, a „mindenük megvolt” bár
gyú értetlenségébe fullad . . .  S legalább ilyen 
groteszk a regényt záró szituáció is. Stáhlné 
szeretetotthonát lebontják, de csak ezt az 
egy lakást, mert hatodik emelet, és nem bírja 
el a bauxitbeton. „Mi vagyunk a túlsúly” -— 
mondja a mindig finom Stáhlné, lábain férfi- 
kalucsnival, az odújában épp szeretkező Gold 
Lajosnak. Mindkét jelenet, a maga fonák meg
világításában, az emberi kapcsolatok, az érint
kezési felületek elégtelenségére, becsapott- 
ságára hívja fel a figyelmet — példabeszéd a 
közönyről, az álomlét és a valóság távolra 
szakadt partjairól. Remekbe sikerült képek!

S jelen esetben alig is tehetünk egyebet, 
mint hogy e remekbe szabott részletek felől 
tovább reméljük Vészi művészetének — ha 
nem is „látványos fordulatát” , de — egyen
letesebb, meggyőzőbb magas izzását. (Mag
vető, 1970)

Majoros József
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Vitányi Iván:
S zélten ger

Ritka regényfajta Vitányi könyve — mindjárt 
előre is kell bocsátanom, hogy ez nem érték
ítélet, s nem a felsőfokot akarja leplezni. 
Ritka először is, mert egy kritikus, teoretikus 
tollú szerző vált benne a szépprózára, ami 
irodalomtörténetileg elö-előfordult ugyan, 
újabb gyakorlatunkban azonban csak elmúlt 
évek léptették előtérbe ezt a szellemi váltást, 
Konrád György, Gyurkó László „kétlakiságá- 
val” . Ez a szubjektív mozzanat természetesen 
csupán érdekesség. Kevésbé az a műfajválasztás: 
egy alig negyvenéves „fiatal író” memoárt ír, 
s emlékeiből, melyek tizenkilencéves korát 
járják körül, több embernek elegendő kaland, 
megpróbáltatás — és történelemdarabka kere
kedik elő. S végül mégsem memoár ez, s nem is 
dokumentumregény, — besorolhatatlan marad, 
részint lírizáló, vagy máskor groteszk hang
vételével, a tények mögött kutató pszichológiai 
kísérleteket is végző esszéizmusával — müfaj- 
teremtő kísérlet. Kísérlet, mert a ritkaság
értékek eme halmazatát végül is nem ismeri fel, 
legalábbis nem aknázza ki „profi” módon. 
Amatőrségének köszönhetjük persze a regény 
hangjának és szellemének melegségét, de ebből 
következik feltevésem szerint a nagy lehetőség 
elszalasztása is. Ritka, furcsa könyv marad, 
s amint látom, ez a mondat jobb híján 
mégiscsak értékítélet. Vitányi ugyanis hagyo
mányos, hősi történetet vagy még inkább sok- 
fonalú szenvedéstörténetet transzponál egy 
groteszkkel kacérkodó, s mégis líraian emel
kedett, majd újra vállrándítóan ironikus, 
kamaszosan kackiás tónusba, miközben a fel- 
szabadulást megelőző hónapok történetének 
két — egyaránt szomorú hatású mítoszát 
törli le, játékos könnyedséggel és műfrivoli- 

- tással. Figurái és saját tizenkilenc éves sorsá
nak tépett vallomása — groteszk nyíltságával, 
a bukások és nagy remények ütközésének 
olykor ironikus, olykor hősiességet igénylő 
perében — cáfolja azt az egy ideig kötelező 
szégyenné egyszerűsített áltényt, miszerint 
nálunk nem volt számba vehető ellenállás, 
s főként nem kommunista szervezkedés. 
De ezt a legendát úgy törli le, hogy egyúttal 
meghazudtolja a másik, ugyancsak kóros 
hatású legendát, ami egy széles körű fegyveres 
ellenállás ellenkező előjelű áltényét csúsztatta 
a valóságos történelmi események helyére. 
Vitányi egész könyve, barátainak, fegyver
társainak tragédia, ennek a fiatal egyetemista

és ifjúmunkáscsoportnak egész hősi kálváriája 
és olykor groteszk fordulatot is megérő készü
lődése annak bemutatására áll össze regénnyé, 
hogy ez a meginduló ellenállás csupán egy 
elnyújtott prológusig jutott el — Vitányi szavait 
idézem — , ami aztán nem követte a dramatur
giai szabályait, a drámai cselekmény nem 
robbant, s a felvonás nem zárult az össze
csapás végkifejletével. Elnyesődött a proló
gusnál, — s így indult meg a második felvonás, 
a felszabadulás utáni korszak. Elnyesődött: 
de ebbe a kudarcba, naiv vagy túlkonspirált 
fordulatkísérletekben, fiatalos vagy messia- 
nisztikus forradalomelképzelésekbe — jó 
néhányan mártírok, névtelen hősök s olyan 
tovább élők lettek, akiknek sorsában valóságos 
hősiesség kapott életet. Egyiküket értesítik: 
meneküljön, alig pár perce marad a lebukásig. 
Ám a hír birtokosává lett felkelő-jelölt nem 
önmagára gondol, hanem társaira, akik már 
várják — a fegyverek helyett a Gestapót —, 
és igyekszik megakadályozni a kikerülhetetlent, 
igyekszik legyőzni a néhány percbe sűrített 
halált: így fut bele a Gestapo kelepcéjébe — 
első pillanattól tudva, hogy nem kerülheti Ы ezt 
a sorsot. Vitányi a könyv elején a szenvedés 
pszichológiájának, a hősiesség belső logikájá
nak, pszichés mechanizmusának megfejtését 
adja fel leckének — maga számára: egyetemista 
és pszichológus akar lenni, az élet olyan experi
mentális anyagot dob rá, amivel kevesen 
dicsekedhetnek. De amennyire nagyszerűek 
e feladat megoldásának nekifutásai, emlékek
ből összeálló, döbbenetes hatású demonstrá
ciós anyagai — annyira nem áll össze a válasz: 
mintha a hősiességet csak átélni lehetne, s az 
utólagos magyarázat, a miértek — akár a 
legőszintébbek is — egy elérhetetlen válasz 
után kutatnának. (E választ — hadd tegyem 
hozzá az értéknívó jelzéséhez — Semprun 
Ájuldsában sem találtam meg, ahol ugyanez 
a kérdés: miért nem vall a megkínzott rab, 
s miért tud „hős” lenni, mikor muszáj?)

A regény furcsaságához tartozik hangvéte
lének, iróniával, olykor frivol fordulatainak 
látszata az a néha már Piszkos Fredre emlé
keztető nonsalansz és szleng, ahogy néhány 
borzalmas megkínoztatást és morális bravúrt 
átugrik — egy vállrándítással. Azért furcsa 
— és beugrató — ez a stílus, mert látszatra 
beillik abba a deheroizáló sorba, mellyel a 
hamis romantika paneljeit űzte és űzi ki a 
fejekből, hagyományokból irodalom és film. 
A hatás azonban nem azonos az irodalmi 
megjelenési formával: Vitányi olyan témához 
mer ezzel a groteszk, olykor már szatirizáló
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ábrázolásmóddal közeledni, ami óhatatlanul 
tiszteletet parancsolt eddig — , de mivel első
sorban saját ellenállásáról, sőt saját hősiessé
géről ejti ezeket az ironikus, látszat-könnyed 
szavakat — a kép és benyomás megfordul: 
nemcsak megmarad a tettek lobogása, a válto
gatott módszerű kínzással szembeni állhatatos
ság morális példaszeríísége, hanem sikerül 
megvédenie azokat az értékeket is, melyeket a 
deheroizálás tendenciája — nem is művészi 
szintű törekvése, mint inkább olvasói elvárássá, 
divattá érő látásmódja — kikezdett. A regény 
önkicsinyítő, hősies pózt állandóan lefokozó 
és ugyanakkor tényszerű mivoltában egy az 
egyben bemutató fényárnyjátéka így szeren
csésen száll vitába ezzel az áramlattal, nem a 
szoborrá változtatással akarja megmenteni az 
értékeket a devalválódástól, hanem egy játékos, 
olykor már szentségtörően kamaszos pimasz
sággal, öngúnnyal : a glóriától megfosztott 
tettek, a hónapokon keresztül ronccsá vert 
test és a kikezdhetetlen meggyőződés így válik 
emberközeli morális példává, — kikerülve a 
szoborszerűség és a kommunista forradalmár 
egyik — ma már pedagógiai szempontok miatt 
is vitatható tulajdonságát — az álszerénységet. 
Vitányi naiv természetességgel csinál magából 
hőst és palira vehető kamaszt — akit első 
komoly randevúján pirulások és ügyetlenkedé
sek kísérnek el, aki alig tud kilépni értelmiségi 
pózaiból, s szót érteni a „melósokkal” . De, 
mint író, mindig tudja, hogy ez a naiv termé
szetesség csak az ironikus deheroizálás és egy 
egészségesebb distancia megteremtésének gesz
tusa: mindkét magatartást magáénak ábrázol
va mindkettőtől el is távolodott, jóllehet érté
keit, morális példáját magával hozta; ezért 
írta meg a regényt.

Mi hát a bajom a könyvvel: ez a szentség- 
telenítő, képromboló, majd hősöknek emléket 
állító, személytelen, majd bátran exhibicio
nista módon íródott regény olyan művészi 
erényhalmazt rejt, amiből jelentős alkotás is 
kitelhetett volna. Miért nem vállaljuk mégsem a 
felsőfokú jelzőket ? Azért, mert ezek az erények 
csak mozaikként épülnének egymásba — csak 
nem érik el egymást; külön-külön már-már 
tökéletes biztonsággal találják el a „még nem 
volt” hangot, együtt mégsem válnak regény
egésszé. A töredékesség oka pedig nem is a 
sztori elmondásának amatörségében van: 
Vitányi „ravasz” író, nála ez az amatőr jelleg 
is csak a „profi” író álruhája. A baj a regény 
alapkoncepciójának töredékességében van : 
nincs türelme kifuttatni saját ötleteit, nem 
érleli végig az első lapokon feladott lecke meg

fejtését — ami pedig ott kínálkozik a befejező 
fejezetek — Sopronkőhida vagy Képesi 
börtönbcli öngyilkosságának megjelenítésében, 
ezekben a döbbenetes erejű, mert egy mozgalom 
etikai válságának és morális újraszerveződésé- 
nek mélyére világitó példáiban. Vitányi nem 
bízik önmagában, nem bízik regényírói „fur
csaságának” átütő erejében — és előbb hagyta 
abba a kiérlelést, mint szabad lett volna. 
Számára ugyanis nem a tények és nem is a 
kulcsregényszerűen megfejthető mártírsorsok, 
nem is az emlékállítás bajtársi kötelessége a 
fontos: a tényeken túli réteg izgatja, az, ami az 
első lapoktól az utolsókig újra meg újra vissza
tér benne, a regényhősben is: mi az, ami tartja 
őt is, társait is a hűség szorításában. Lélektani 
vizsgálatnak nevezi — pedig jóval több annál: 
implicite egy olyan szemléletbeli fordulat rejlik 
e regényben — sajnos kibontatlanul — mint 
amilyennel Semprun jelentkezett a koncentrá
cióstábor-irodalom konvencióinak felrobban
tásakor, a Nagy utazás lapjain. Vitányinak itt 
kínált saját írásmüvészete, sfőként: karcolóan 
éles, irónikus, frivol, ám a morális értékek védel
mében kemény vagy lírai hangváltástechnikája 
egy olyan lehetőséget, amivel — ha van bizo
dalma önmagában, és türelme a tovább- 
csiszolásra, világszínvonalú művet alkothatott 
volna. A léc alatt fut el, s e lécet ő maga rakja 
fel, egy-egy maradandó emlékű — nem is 
témájában, hanem írói megragadásában, fur
csa, excentrikus láttatásmódjában döbbenetes 
és humoros prózájában. De ha e csúcsteljesít
ményt nem is éri el, amit ad, most már 
kimondhatjuk: jelentős. Iróniájával, pimasz 
látszatkönnyedségével egy váratlan kerülő- 
útón állítja vissza a „hős”, a mártír, s az 
ifjúkommunista valós értékeit — akkor, mikor 
ezt már divatjamúltnak érzi olykor az irodalmi 
közvélemény. (Szépirodalmi, 1969)

A l m á s i  M ik l ó s

R á k o s y  Gergely
A kolorádóbogár

A regény főhőse, Gáty, rokonszenves barátjá
val, Hidassal együtt már bevonult a magyar 
irodalomba: a remek szatíra, Az óriástök
szereplőjeként. A történet jellegében is vannak 
rokon vonások, a szembenálló „erők” jellemzői 
a szelíd bürokráciától a gonoszságig húzódó 
sor különböző árnyalatai.

A közös vonásoknál sokkal lényegesebbek 
az eltérések, és ezt a másféleséget a műfaji
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változás is jelzi. Ugyanis szerintem nem lehet 
tisztán szatirikus műnek elkönyvelni ezt a 
regényt. A történet fenyegető háttereként be
m utatott Ürgeöntő Vállalat — „fejlődésében” 
saját céljaival szembeforduló intézmény típusa
— és a konkrét utalások, epizódok szatirikusán 
felnagyított rajza mellett a hangsúly Gáty 
életútjának önvallomásszerűen megjelenített 
állomásaira esik.

Sajátosan komplex regény ez, anekdotákat 
ötvöz vallomásokkal, „jelmondatokat” finom 
elemzésekkel. Az egyetlen összekötő elem, 
a bő, áradó mesélőkedv nem is képes tökéle
tes egységben tartani ezeket az egymástól 
elég messze eső összetevőket. Mégis, szeren
csés vállalkozásnak tűnik Rákosy írásművésze
tén belül a szatirikus hajlam és legjobb no
vellái megkapóan pontos szituációrajzának 
összeházasítása, különösen, ha ez a követke
zőkben még nagyobb koncentráltsággal és 
keménységgel párosul.

A művészi hatás szempontjából további elő
nyök származnak ebből az „ötvözetből”. 
Lehetőség nyílik arra, hogy a csak szatirikusán 
megjeleníthető témák emberre vonatkoz- 
tatottságukban mélyebb, katartikus élményt 
váltsanak ki. Ha az olvasó vállalja az azono
sulást Gátyval, már nem mulathat jóízűen
— és felelőtlenül — a történeten, végig kell azt 
harcolnia, végig kell szenvednie. Minden 
jelenetben ember kerül szembe az emberrel, 
és ennek a mikrokozmosznak kedvezőtlen 
körülmények között tragikussá váló relápióit 
sejteti az író. Gáty börtönben ül, mert kikém
lelte, hogy az Ürgeöntő Vállalat az ürgék 
pusztítása helyett azok tenyésztésével foglalko
zik, és mert egy gyufásdobozban két kolorádó- 
bogarat találtak nála. Hetekig nem foglalkoz
nak az ügyével. A gyötrődés tetőfokán meg
kérdezi az ügyeletes tisztet, hogy mi lesz vele. 
„M i az, Gáty, nem ér rá? Van valami sürgős 
dolga talán?" — Ezt egy ember mondta a 
másiknak, mindketten tulajdonképpen néhány 
pillanatot élnek itt a földön, két jégkorszak 
között. (A jelenkor lényegében a legutóbbi 
jégkorszak utáni néhány ezer év. A jelentől 
számítva ugyanis néhány tízezer év múlva el
jegesedés következik . . .  és így tovább) .”

Egyes részletekben maga az író gátolja meg, 
hogy ez a hatás valóban mély legyen. A szaba
don engedett mesélőkedv olykor bőbeszédű
ségbe csap át, néhány anekdotikus epizód 
kedvéért tett kitérő fárasztóan hat. Példaként 
említeném az ürgelyukak betájolásához javal
lott helyi ismertetőjel kiválasztásáról szóló 
túlírt részt (a mezőn felejtett gépek időt-

állóbb tájékozódási pontok a természeti kép
ződményeknél), vagy az MTA Nyelvtudományi 
Osztályának működéséről szóló fejtegetést. 
Különálló történetek ezek, jobbára az újság
írás területére kívánkoznak. A regény egészét 
persze nem a kitérők jellemzik, hanem az a 
morális és intellektuális töltés, amelyezt a meg
lehetősen nyomasztó történetet emberivé 
képes tenni.

Nemcsak azért emberi Rákosy regénye, 
mert az ostobaság és gondolkodás örök harcá
nak egyik összecsapása bontakozik ki benne. 
Gáty szocialista humanista morálja képessé 
teszi őt a kapcsolatteremtésre a vele egyformán 
gondolkodókkal, legyen az az Ürgeöntő 
Vállalat portása, Nada, a főinstruktor titkár
nője, vagy a téeszelnök, aki minden körül
mények között össze akarja tartani a tagságot. 
Ugyanez a morál: a munkaszeretet ad értel
met életének. Természetesen nem a bürok
ratikus „vállalatokkal való kapcsolatfelvétel” , 
hanem a belső szükségletből végzett munka 
tölti ki Gáty életét. Ez az, ami hiányzik neki 
a börtönbüntetés hosszú estéin, és ehhez a 
munkához segíti hozzá, a szabályokat át
hágva, a börtönőr, aki a tárgyaláson bal 
oldalán ült, az egyetlen ember, akivel néhány 
értelmes szót tudott váltani. Megjelenik Gáty 
cellájában, kolorádóbogarakat, burgonya
leveleket és dobozokat hoz, hogy Gáty a 
kolorádóbogarak szaporodását és az ellen
szereket kutathassa. „Csinálja csak velük, amit 
elhatározott. Én ehhez nem értek. Csak azt 
tudom, hogy zúgnak a faluban az emberek, és 
úgy elgondoltam magamban, hogy mennyire 
más lenne olyan faluban élni, ahol nem zúgnak 
az emberek.”

A börtönőr viselkedésében fogalmazódik 
meg a regény számomra legrokonszenvesebb 
gondolata. Hogy minden körülmények közt 
van értelme a pozitív tettnek, hogy nincs pusz
tába kiáltott szó. Ez az — irodalom kritikai 
szempontjaitól független — rendíthetetlen op
timizmus határozza meg Rákosy könyvének 
igazi értékét.

Persze ez a regény részben politikai mű is, 
hiszen a történet — az emlékezés szintjén 
-— nagyrészt az „ötvenes években” játszódik. 
A konkrét utalások értékelése azonban aligha 
befolyásolja az irodalmi szempontú, az utókor 
szemszögéből történő megítélést. Az általánosí
tásnak ezen a fokán Rákosy regénye az ember
ség dicsérete.

(Magvető, 1969)

Takács József
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Darkó István:
Romok é s  fén yek

Turezel Lajos A novellista Darkó István 
címmel mutatja be e kötet szerzőjét. Elmondja, 
mit jelentett a csehszlovákiai magyar irodalom
ban a két háború közt, rámutat, hogy szárma
zása és sorsa következtében hogy forrt össze 
benne egységgé a székelyek s a palócok világa. 
Megpróbálja azt is, hogy megkeresse elődeit. 
Talán egy kissé túlzottan is kutatja, hogy ki 
„hatott” Darkóra: Szabó Dezső mellett
Krúdyt, az expresszionsta próza mellett a 
„hagyományőrzőket” (többek között Tömör
kényt) s végül Tamásit említi, amikor az elő
dökről szól.

Igaza is van Turczelnek, s nem is. Kétségte
len, hogy itt-ott felvillan Darkó epikájában a 
naturalizmus egy-egy vonása, — de igen 
messze van Szabó Dezső túláradó, ma már 
sokszor elviselhetetlen stílusától. Krúdy stíl
romantikája sem idegen tőle, csak éppen az a 
kedélyes humor hiányzik belőle, amely annyira 
jellemzi a nyíregyházi mester mesevilágát. 
Hogy Darkóban van romantika bőven, azt 
fénynek és árnyéknak sokszor a Jókai mód
szerére is emlékeztető szembeállítása is iga
zolja: jól érzékelteti ezt ennek a kötetnek a 
címe is. És végül — Tamási? Darkó a székely 
és a palóc „régió” világát éppúgy egyetemesen 
magyarrá és egyetemesen emberivé tudja tenni, 
mint Erdély nagy epikusa a székelyekét, de 
benne talán több az érzelem, sőt, itt-ott az 
érzelmesség. Tamási humorral átszőtt élet
bölcsességét Darkónál a XX. század első felé
nek a kisembereket, a megalázottakat sújtó 
tragikuma helyettesíti.

Vég nélkül kereshetnők a rokon vonásokat 
Darkó s a magyar próza mesterei között. Ami 
a palócságot illeti — lám —, Mikszáthról 
Turezel is, mi is megfeledkeztünk. De ezzel a 
hatáskereső módszerrel sohasem rajzolhatnók 
meg a Magyar hegyek népe írójának lényeges 
arcvonásait. Életútja Háromszékből Losoncra, 
Kassára, majd — akarata ellenére — Budapest
re vezette; természetes hát, hogy prózája 
szervesen beleilleszkedik abba az atmoszférába, 
amelyet a felsorolt mesterek alakítottak ki. 
Darkó epikájának a világa mégis önálló, 
autonóm világ. Turezel e novellák összeválo- 
gatásánál tekintettel volt arra is, hogy fejlődésé
ben mutassa be a szerzőt. Érthető, hogy amit 
1922-ben írt, abban ez az önálló, autonóm 
jelleg még nem nyilvánul meg oly határozottan, 
mint a későbbi novellákban. Mégis, már a

kötet első darabjában, a Zsenikában is meg
van az ábrándok, a mesék világának és az 
élet kegyetlen, könyörtelen realitásának az a 
kemény, egymástól elválaszthatatlan ötvözete, 
mely Darkó egész művészetére jellemző. Az 
elnyomott kisember humanitása keresi a helyét 
egy zord, embertelen világban; a mese, a nép
mese az útmutatója a gonoszság bozótjában, 
amelyből kiutat keres. „Jó”-nak és „rossz”- 
nak nem naivul romantikus szembeállítása ez. 
Darkó a nép mesevilágát oly szuggesztív erővel 
tudja valósággá varázsolni a múlt gonoszaival: 
az alispánnal, a kegyetlen őrmesterrel, a bakáit 
halálra gyötrő tizedessel, a maga muzsikájában 
ártatlanul hívő szlovák bacsát eltipró gróffal 
szemben, hogy elhisszük neki a színes „remete- 
madár”-t faragó fiúnak, a messze idegenben 
katonáskodó fiát „vallás”-sal vigasztaló apának, 
a báránykája halálát soha el nem feledő 
Andrisnak stb., stb. — s nem a „reális” 
élet számítóinak van igazuk. Ezek a „számítók” 
igen sokszor elnyerik büntetésüket vagy 
„megjavulnak” : akárcsak a népmesében. Még
is élő, valóságos hősök. Aminthogy elhihető 
valóság az a többnyelvűség is, amely a Szlovensz- 
kói vásárnak s más elbeszéléseinek oly sajátos 
„couleur locale”-t ad. Darkó nemcsak ragyogó 
elbeszélő; alakjait is gonddal, hitelesen rajzolja 
meg. A népmese hőse, az emberiség képviselője 
éppolyan elhihető, éppoly gondos, elmélyült 
pszichológiával megrajzolt figura, mint az, 
aki eltapossa az emberséget a könyörtelen 
világban. Darkó humanista. Nemes humánum 
ez, amely ha nem is kimondottan szocialista 
öntudatú — nekünk készítette (és készíti) 
elő a talajt.

Turezel előszava említi Darkó egy-két 
bombasztikus mondatát. Mi inkább azt a 
tömörséget emeljük ki, amellyel az emberi 
lélek legmélyebb mélységeit hozza felszínre, 
amellyel korunk legégetőbb problémáira tud 
rámutatni. Az Áll a bál egy egész világ: az 
„úri Magyarország” mélybe zuhanásának pon
tos rajza huszonhét rövid lapon.

Darkót alig-alig ismeri a magyar olvasó- 
közönség és kritika. Ez szégyene azoknak, 
akik tudtak róla, és vesztesége а XX. századi 
magyar széppróza fejlődésének is. Örömmel 
üdvözöljük a pozsonyi Madách Kiadót, hogy 
a csehszlovákiai magyar irodalom hagyomá
nyainak kutatása közben kiadta ezt a kötetet. 
Darkónak a regényei is megérdemelnék, 
hogy a mai magyar olvasó kezébe kerüljenek. 
Vajon mint a múlt érdekes, feltámasztásra 
érdemes emlékei? Hisszük, hogy nem. Hisszük, 
hogy ha a magyar kritika és közönség végre
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felfigyel rá, szervesen beleépül a magyar próza 
fejlődésébe és egy Mikszáth, egy Tamási 
mellett épp regionalizmusával lesz a magyar 
és az egyetemes emberség útmutatója a követ
kező nemzedékek számára is.

(Bratislava, Madách Kiadó, 1969)
Sziklay László

Grandpierre К. Endre:
Fekete h ó e s é s

A magyar és külföldi példák bizonysága szerint 
az életrajzíró iparost főleg az jellemzi, hogy 
nem gondja a témaválasztás, hiszen azonos 
színvonalon s beleérzéssel tud írni — mondjuk
— Wellingtonról és Dzsingisz kánról, Nagy 
Frigyesről és Dantonról. Mint aki benősült a 
világtörténelembe! Márpedig a színvonalas 
történelmi regényhez, életrajzhoz, életrajzi 
regényhez elengedhetetlenül szükséges az 
olyan író, akit az adott történelmi korhoz, 
hőshöz mélyebb, mondhatnánk, személyes 
kapcsolat fűz. Néha olyan mély, hogy a nehe
zen követhető tudatalatti folyamatokon keresz
tül a tárgy választja a szerzőt s nem a szerző 
a tárgyat.

Grandpierre К. Endrének tagadhatatlanul 
„köze van” Zrínyihez, a költőhöz. Többet tud 
róla, mint amennyit előbb Az ördög apos
tolaiba, majd a Fekete hóesésbe beledolgozott
— ami a kötöttség egyenes folyamánya s a 
valóban jó történelmi életrajz fontos követel
ménye (van szerző, aki csak annyit tud tárgyá
ról, amennyit művébe beleépített; sőt néha 
olyan gyanú is felmerül — még annyit sem).

Az előbb említett mű tiszta képlet: szabá
lyos történelmi regény. Az utóbbi műfaji 
meghatározása nem éppen egyszerű. A szabály
talan meghatározás : szépírói eszközökkel
megírt történelemfilozófiai töprengés. A sza
bályos: tanulmány, amely egyszersmind
polémia is, miután a szerző perbe száll a magyar 
történetírók néhány ítéletével, megállapításá
val és feltételezésével. S ezzel is előnyösen 
különbözik a tisztes regényipar művelőitől, 
akik többnyire a kortárs történetíráshoz 
igazodnak, s csupán annyiban változtatnak 
anyagán, szemléletén, hogy színesítés ürügyé
vel felhígítják azt. Ami azért is elgondolkod
tató, mert köztudott, hogy az olvasók jelentős 
része a történelmi tárgyú szépirodalomtól 
kapja az elsődleges históriai információt, 
s a hígítás igen gyakran akkor is torzít, ha 
valósághű adatokra támaszkodik.

A Fekete hóesés nemcsak Zrínyi életét 
értékeli át, nemcsak olyan Zrínyit mutat be, 
aki maga is kritikusan hajol politikai és iro
dalmi életműve fölé. Ezenfelül — s ez a regény 
tulajdonképpeni gerince — a költő-hadvezér 
halálát is átértékeli. Szócsöve, „nyomozója” : 
Witnyédy prókátor, aki ki tudja fejteni, 
be tudja bizonyítani igazát, de — mint afféle 
földtelen értelmiségi — természetesen nem 
tudja érvényesíteni.

Maga a bizonyítás talán újszerűbb, izgal
masabb annál is, amit bizonyít. Évszázadok 
során történetírók, írók s főleg a melodrámai 
színezetű feltételezésekre oly hajlamos nép
képzelet hitt (s ma is hisz) abban, hogy Zrínyit 
Póka vadász ölte meg, aki éppen olyan eszköz
embere volt I. Lipótnak, mint amilyenek 
az ír dragonyosok voltak Wallenstein esetében
II. Ferdinándnak. Szerzőnk elképzelése tehát 
hiedelemtradíciókban gyökerezik.

Úgy tűnik: a politikai gyilkosság gyanúját 
az utókor éppen úgy nem tudja elhárítani, 
mint tényként bizonyítani. S minden históriai 
agnoszticizmus nélkül állíthatjuk: főleg azért, 
mert az írásos bizonyítékok jelentős hányadát 
nem pártatlan ténytanúk, hanem kurucok 
és labancok, Habsburg-barátok és Habsburg- 
elienesek fogalmazták.

Az írói bizonyítás a Fekete hóesésben mégis 
meggyőző. Lelkes hit, alapos tárgyi tudás, 
írói szuggesztivitás a fedezete.

Ezenfelül a meggyőzés rendkívül hatásos 
eszközei közé sorolhatunk bizonyos nega
tívumokat, amelyek az adott esetben pozitívu
mok. Grandpierre bebizonyítja Zrínyi meg
gyilkolását — mint író s nem mint bíró —, 
de nem használja fel visszamenőleg Habsburg- 
ellenes érvként. A kuruc—labanc ellentét 
számára anakronizmus (ami sajnos, napjaink
ban nem éppen általános jelenség). Ezenfelül 
— talán éppen azért, mert annyian estek bele 
csapdájába — elkerüli az aktualizálást, amely 
nemcsak sántító analógiákat ragad meg, de 
olyanokat is, amelyek egyáltalán nem állnak 
meg a lábukon, s vajmi gyakran éppen olyan 
erőszakolt írói manőver, akár az a nyögve
nyelős didaktika, amelyet szolgálni vél.

Természetesen nem pusztán azért tartjuk 
a Fekete hóesést jó munkának, ami nincs 
benne. Főleg azért, ami benne van. Grand- 
pierre Endre intellektuális közelítése, helyen
ként alkalmazott matematikai logikája, 
szigorú szerkesztési elvei, mélyen átérzett 
históriai problémafelvető és -megoldó gondol
kodása — külön-külön s együttvéve — üde szín
folt a szóban forgó tematikában. Hisz a his-
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torizáló müveket egyaránt jellemzi a „piacké
pesség” s ennek logikus következménye: 
az iparosodás.

(Móra, 1970) Loránd Imre

Gyurkovics Tibor:
Ne sz e r e ss ,  
ne s z e r e s s

A szerző harmadik könyve: két verseskötet 
után egy kisregény. Olyan próza ez, amely 
alkalmasint lírává válik, ugyanis versek 
szervültek, épültek anyagába. Azt is mondhat
nék, olyan líra ez, amelyben epikus betétek 
vannak.

A Kenyértörés (1963) c. verseskönyv Málna 
ciklusának motívumait folytatja, mondja 
tovább epikus köntösben, de a lírikus hang
vételével, anyagformálási módjával Gyurko
vics T ib o r.......  s úgy verek, mint a hullám,
/ hozzád és tőled el, némán vergődve egy / 
örökös szerelemben veled és nélküled.” 
(Parton) A kisregény főhőse, az ideggyógyász 
Nex is örökös szerelemben vergődik. Tudatá
ban állandóan jelen van egy asszony: Vivi. 
„Ive az ágyon,” s „szemhéja kékje befödi az 
egész világot”. Az író teljesen azonosul a hősé
vel. Innen az ábrázolás szűk keresztmetszete. 
De innen a vezérmotívum intenzitása is, 
amelyet az ismétlés erejével is nyomatékosít 
a mű címe: Ne szeress, ne szeress — így ne 
szeress, folytathatnánk a gondolatot. Vivi és 
Nex kapcsolatában ugyanis a szerelem a nar
kotikumok egy fajtájává süllyed; nem a 
másik embert, a társat keresik a szerelemben, 
hanem önmaguk megvalósítását. A gyönyör 
csak a test, a szervek öröme, amelyek végül is 
„magukkal mérgezik magukat. Szerelem a 
szerelemmel, szív a szívvel, máj a máj-anyag
gal” .

Pedig Nex az újjászületés vágyával közelít 
Vivi felé: „Ölelj. Fogj. Tarts. Örökre. Holnap. 
Fölszakadnak a sóhajok, megszületnek az 
emberek. A végtelen víz partjáról, a levegőn, 
a tűzön át. A végtelen víz partjára segíts. 
„Szeress.” Mégsem a szerelem a fő témája a 
kisregénynek. Gyurkovics Tibort az izgatja, 
hogy milyen az értelmes, az emberhez méltó 
élet. Ezért a születés és a halál egységében 
mutatja be hősei életét. De csak az egyedi, 
az egyes embert, az individuumot, az egziszten
ciát tudja megragadni. Hősei — közelítvén

a lirai hangvételű, de esztétikai szempontból 
vitatható előhangban megrajzolt emberek
hez — álomvilágban, irreális közegben, rá
csokkal elzárt rezervátumban élnek inkább, 
mint a társadalomban. A mü középpontjá
ban Nex és Vivi szellemi csontvázának röntgen- 
lelete áll. Ez a szemléletmód határozza meg 
a regény ösztövér cselekményét, helyszínét, 
jellemeit, kompozícióját. Ezért válik a kis
regény sokszor esszészerűvé, ezért szorítják 
háttérbe a cselekményt az egymásra sorjázó 
reflexiók. Ezek nyelvi eszköze: a nominális 
stílus, a halmozott rövid mondatok, a válasz
tékos, néhol már-már a prózában keresettnek 
ható szókötések.

A történet Karácsony vigíliáján s napján 
játszódik. Nex, az orvos, egy elmeosztály 
ügyeleti szobájában tűnődik rácsokkal csíko
zott s foltokkal árnyékolt életén. A gyermek
kor emlékképei is csak rácsokat s magányt 
mutatnak: „anyám sehol”, „az ágy kietlen”, 
s a roló is rácsokká állt össze” . Új beteget 
hoz a mentő, s a külső történést megszakítja, 
de a belső cselekményt folytatja Vivi tele
fonja; ugyanis Nex eszében a beteg faggatása 
közben is az asszony állt. Már az első két 
oldalon felbukkan a kisregény minden motí
vuma küzdelem az új beteg, Baráthné meg
mentéséért, s vívódás a férjes, gyermekes 
Viviért, a szerelemért.

A munkával töltött nehéz éjszaka alatt 
montázsszerűen váltakoznak az együtt töl
tött napok, s a két hőst meghatározó gyermek
kor helyszínei és emlékképei. A jelen síkján 
a félig eszméletlen Baráthné, az osztály ápolt
jai, a nővérek s az anya és a szerető telefonjai, 
percnyi látogatása, majd a karácsony napi 
rövid találkozás jelentik a cselekményt. Nex 
az értelmes életet keresi. A környezet pedig, 
ahonnan e cél felé indul, az a hely, ahol „ketyeg 
a lélek, mint az óra, de nem mutat időt” . 
S Gyurkovics szemlélete — mint az idézett 
Juhász Gyula-versé: a kinti világ sem jobb, 
a kinti világ sem más, azok az emberek is akár 
a bentiek. . .  Egyszóval a regény irreális 
közegében elmosódik a határ a normális és 
az abnormális között: csak élet van, s ez egy
ként értelmetlennek látszik. Nex legrokon
szenvesebb tulajdonsága az értelem keresése. 
A mü vezérgondolata: „Nem lehet így élni". 
S ezt inkább lírikus módján mondja el a szerző, 
mint a valóság epikus ábrázolásával.

A regény valamennyi alakja, az egy Vali 
nővért leszámítva, az értelmetlen életet pél
dázza. Nex — a „Segíteni, egyvalakit meg
menteni legalább konkrétan" — elvet csak fél
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szívvel Szolgálja. Lényét a Vivi-szerelem tölti 
be. Pedig a „Valakit megmenteni” gondolat 
elvezethetné az emberekhez, a társadalomhoz, 
az értékek forrásához, a munkához. A csin- 
talanságában is kedves Vali nővér karácsony 
napján visszatér az emberi világba, feloldja 
magányát. Nex: nem követi, ő életen, halá
lon, szerelmen tűnődve véget nem érő havas' 
síkon capiat a türelmetlen Vivihez, aki egy 
budai menedékházban várja. S a regény végén 
e találkozás döbbenti rá elhibázott életére: 
„Már csak a méreg vagyok, a belső mérgezés”.

Gyurkovics Tibor első regényében egy el
torzult, válságba jutott életet, emberi kap
csolatot mutat be. Amint a halálhörgés kiált 
a legexpresszívebben az életért, úgy az elté- 
kozolt élet rajza az értelmes élet és szerelem, 
emberi kapcsolat megtartásához és kiküzdésé
hez adhat impulzusokat. Ez a Ne szeress, 
ne szeress érdeme. S a helyenként különös 
szépségű, költői megfogalmazású gondolatok, 
a csiszolt, kiművelt nyelv. Ha ismét regényt 
ír Gyurkovics Tibor, akkor azért kerülnie 
kell bizonyos modorosságokat, a mondatok 
végére vetett mondatrészeket, és olyan szó
kötéseket, amelyeket a próza már csak nehe
zen bír él. Szakítania kell azokkal az esztétikai 
gondolatokkal, amelyeket műve előhangjában 
jelzett, ugyanis ha hősei „nem létező városban”, 
„hold-utcákon” élő, s a valósághoz semmi közű 
emberek, akkor az olvasótól is idegenné 
válnak. A kritikus megszokta már, hogy az 
alcímeket vagy az előhangot ne vegye 
komolyan, de akkor miért érzi szükségét 
a szerző? Olyan műveket várunk Gyurkovics 
Tibortól, amelyeknek kimondottan is egyre 
több köze van a valósághoz, olyan szemléletet, 
amelynek nem a tárgyak, a dolgok, a természet 
a fix pontja: hanem a homo sapiens. (Móra, 
1970)

C ynolter K ároly

Jánosy Sstvám:
Kukorica Isten n ő

Felháborítóan szerény költő. Szerénységével 
csak igényes tehetsége vetekedhet. Ebből követ
kezik, hogy nem tartozik a látványosan és 
hangoskodón alkotók közé. Az élet és alkotás 
komoly és tökéletes összhangja jellemzi költői
emberi magatartását. Nála a költészet hivatás. 
Komoly és felelős feladat: nem játék, nem a 
karrier egyik lehető útja. És ez a magatartás

egyéniségéből fakad, tehát a legtermészetesebb 
a szerep vállalása, nem pedig megjátszása. 
Ehhez pedig nem kellenek látványos gesztusok. 
Itt a látványosság belül van: aki a befelé is 
határtalan világot kutatja, az nem figyelhet 
hamis csillogásokra. Aki ezt keresi a költészet
ben, amit Jánosy István az alkotásban, kedvenc 
költőjére lelhet.

Az eddigiekből arra is lehetne következtetni, 
hogy valami konzervatív szemléletű költőről 
olvasunk. Pedig csak mértéket ismerő: szen
vedélyes „karamazovi lelkét” (magát emlegeti 
így) megfékezni tudó, a modem és a hagyo
mányos kifejezésmód segítségével megfegyel
mező alkat. A visszafogottság: uralom szen
vedélyein és a verset szétfeszíteni akaró monda
nivalón — ez egyik fő jellemzője költészetének.

Besorolhatatlan költő. Mondhatnám, szeren
cséjére. Bár indulásakor, mivel az Újhold 
folyóirathoz tartozott, emlegették a „negyedik 
nemzedék” egyik tagjaként, sajátos költészete 
és pályája „független” költővé, avatták. Ennek 
talán ellentmond történelmi-művész-költő elő
döket kereső és tisztelő szenvedélye, amelyről 
róluk, hozzájuk írott versei vallanak. Ezek a 
versek azonban — mint egész költészete sem — 
nem utánozzák azt, akit dicsérnek. Az igaz 
emberi vagy művészi magatartás példája az, 
ami hozzájuk vonzza Jánosyt. Ez az őskeresés 
költészetének egyik fővonala. Már első kötete 
(Prometheus, 1948) is a múltat vallatja; a titáni 
erőfeszítés megújuló példáját emelve a háborús 
pusztítás szorongató külső-belső nyomai fölé. 
Mert a másik fő élmény éppen a háború volt. 
Hiszen éppen ennek az elrettentő élménynek a 
hatása fordítja a pozitív erőfeszítésekkel és 
eredményekkel ékes múlt felé. És mint harma
dik részét költészetének, a halál, a romok, 
pusztítás ellenképeként a mindent túlélő szere
lem teremtő és megtartó boldogságát mondja el.

A borzalmakat nem a képzelet szülte — 
hiszen a képzeletet felülmúlta a valóság: Ez a 
látomásos-szürrealista megjelenítés eredete, 
oka. Rémek, hullák haláltáncát, lila-fekete 
színeket, az iszony képsorait csak az értheti 
meg igazán, akinek korai (vagy kevésbé korai) 
valóságos emlékei közé tartoznak a felrobban
tott hidak közt ringó püffedt hullák, a romok 
körüli bomlás-illatok, az észvesztetten kutató 
túlélők. A túlélők lelkiismeretfurdalását olvas
suk ki soraiból, az újra feltámadó élet, a szere
lem örömeit kételkedve, szégyenkezve fogadó
két. De már első kötetében a bizakodás 
kerekedik fölül, a prometheusi példa. Az örök 
újrakezdés emberi képességébe vetett hit. 
A második kötet (Rákóczi ifjúsága, 1958)

56



történelmi témát vallat ugyan, de saját lírai 
vallomásait is elmondja mesteri versfüzérében. 
A korábbihoz kapcsolódik tematikai megoszlá
sában is az 1961-es kötet (Az örök béke álmai), 
majd ez az új kötete is, amely részben a koráb
biak anyagát tartalmazza. Egyhangúság lenne 
ez? Ha jobban átgondoljuk a történelem, a meg
határozó háborús élmény, majd a szerelem és 
békés élet lehetőségeit, a teljesség egy típusú 
ábrázolását nyújthatja. Ezt az egységet mutatja 
a válogatás is.

Lírájának alaphangja a szeretet. Ma már 
újra le lehet ezt írni (a virág-hatalom, a szere
lem-hatalom egyre nagyobb térhódítása idején) 
érzelgős vagy egyéb gyanús felhangok nélkül, 
mert ez a szeretet a gyűlölet és pusztítás egész
séges ellenpontjaként jött létre, bizakodás az 
emberiség pozitív erőiben: szerelemben, ter
mésben, teremtésben, alkotásban, amely elől 
„csengő káprázatban hátrál a Halál” . Eszmé
nye a „Születendő ember: fordult, fűevő farkas” . 
Ezért emeli szavát, ezt a békés jövőt akarja 
előhívni, ehhez kér „csillagoknál is nagyobb 
erőt.”

Éppen ezért sok a múlt és a halál; de képes 
az értelmetlennek látszó áldozatokat is elfo
gadni és elfogadtatni, ha valahogyan előbbre 
viszik az emberiséget (Kukorica Istennő, 
Kérdés-felelet, Gandhi halála. (Ennyire világos 
ok-okozati összefüggés ritkán mutatható ki a 
költészetben. Az összefüggések a legszélsősége
sebb példákban szemlélhetők : kettős élménye 
életnek-halálnak, múltnak-jelennek, kozmi- 
kusnak-egyéninek, valóságnak-álomlátomás- 
nak, elrettentőnek-szeretnivalónak.

Mi kell mindehhez? Bölcsesség. Ami már a 
korai versekben is feltűnt a filozofáló hajlam: 
egyre jobban, biztosabban kibontakozott. Az 
emberi sorsba nem hangos szóval, hanem derűs, 
csöndes alkotással beavatkozó költő. Aki 
legyőzi szörnyeit, de készen áll újra szembe
szállni velük, ha kell.

Egész költészetét végigkíséri a részletekben 
vagy teljes versekben visszatérő karnevál
szimbólum. Ezen keresztül szinte egész költé
szete értelmezhető. A karnevál az élet, ahol 
együtt kavarog minden múlt és jelen, jó és 
rossz. A látomásos költészet minden lehető
ségét kibonthatja, kérdezhet és válaszolhat — 
és mindezt a lírikus átélésével és a formát min
dig megtaláló költő biztonságával. Ez a kar
neváli kavargás csaknem minden háborús- 
látomásos versére vonatkozik, másokban csak 
egy-cgy komorabb vagy szelídebb részletben 
(pojácák, Pierot és Pierette stb.), motívumban, 
de máskor címekben is kifejezve tér vissza

(Koronás karnevál víziókból, a korábbi köteté
ben: Nápolyi matrózkarnevál. A nagy karne
vál). Félelmesek ezek a karneválok; rikító 
színeik vértől színesednek, nevetésük halál- 
vigyor.

A visszatérés kényszere, a szenvedőn és 
szenvedélyesen újra és újra felidézett rémes 
látomások sora nem öncélú: „a lélek mély 
rétegeinek kavargását, a bennünk rejlő bestiát 
is csak azért kell feltárnunk, hogy megismer
vén, megzabolázzuk, szociális jellemmé szelí
dítsük” — írja költői programjáról. A költői 
cél tehát : harc a minden rossz ellen, a minden 
jókért. Ez még lehetne nagyon elvont, nagyon 
általános is, ha a konkrét történelmi és egyéni 
élmények sorával nem kötődne szorosan az 
emberiség és az egyetlen ember életéhez. A koz
mosz perspektívájából az egyén boldogságáig, 
a lehetőség szerint nem a pesszimista, kicsiny
séget mérő szemlélet útján, hanem a teljesség, 
a mérhető és mérhetetlen harmóniájának meg
teremtésével. Ezért minden kínzó emlékezése, 
látomása ellenére költészete optimista : a rémek 
felidézése legyőzetésüket szolgálja.

Ellenpontja a megismert és legyőzött rémek 
idézésének a megvalósult boldogság, a szere
lem és az anyaság áh itatós tisztelete. Ez a sze
relem harmonikus, humanizálódott, ideális 
emberi kapcsolat, amelynek boldogsága már 
szinte teher a sok boldogtalan előd árnyéká
ban (Juhász Gyulához). Az anyaság csodálata, 
a tisztelet az új élet előtt végigkíséri egész 
költészetét (Földanya, Állapotos nö, Az el
jövendő). Idillt teremt? Ritkán. És csak rész
ben. Ez mintha néha zavarná is, korainak 
érezve megvalósulását az ellentétektől feszülő 
világban. Ezért gyakran vidám-profán szavak
kal, sorokkal oldja a hatást (Pillanatfelvétel).

Viszonylag gyakori epikus verseit az el
rettentő vagy pozitív példa és a tanulság 
keresése magyarázza. De a múlthoz fordulva 
is modern verset teremt, felmutatva a lélek- 
ábrázolás új versbeli lehetőségeit is (Rákóczi). 
Ezekben többnyire külső, tárgyias eszközökkel 
fejez ki lelkiállapotot (Szunyogh Gáspár 
históriája). Egyébként itt érdekes megjegyezni, 
hogy a régi témák zord vagy fenséges hatását 
kedves, közvetlen szavak hatásával oldja 
(öreg bácsi, ijedt-kandi). Idetartozik az is, 
hogy kevés szóval is plasztikusan, szinte 
regényalakként képes életre kelteni azokat, 
akikre emlékezik (Gulácsy Lajos, Egy XIII. 
századi magyar lapidica).

És mindez az élményvilág és mondanivaló 
egy látomásokkal gazdag, képalkotó fantáziá
val és tehetséggel megteremtett költészet
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áradásában. Áradásról kockázatos beszélni 
ott, ahol ilyen tudatosan fegyelmezett alkotó
val találkozunk. Az álom, a látomás, a lázas 
karnevál költészete könnyen válthatna ön
célú játékká, ha nem fogná keményen a hatá
rozott célú költői akarat: ez pedig nem a világ 
elkápráztatása (bár ért a varázslathoz is), 
hanem alakítása, javítása, mivel a világhoz 
minden megrázkódtatás ellenére (vagy éppen 
annak árán) a szeretet köti. „Ember, ha 
szeretsz, szeress emberin!” — tanítja. Szür- 
realisztikus látomásai Chagall művészetével 
rokonítják. De nem érdektelen az sem, ha 
utalok a két testvér, Jánosy István és a festő 
Jánosy Ferenc rokon vonásaira.

Nemcsak ez a gazdagon áradó költőiség, 
hanem a tudatosan hajlékonnyá alakított 
költői nyelv, a különleges szavak alkalmazása, 
az abszolút költői sorokra rávágó józan 
mondatok egyszerű, sőt rusztikus hatása is 
jellegzetességeihez tartozik. A szaggatott, 
végig nem írt mondatok, hosszó sorokra felelő 
rövidre tördeltek, a verssorok és versszakok 
ritmusának mindig helyénvaló funkciója 
lényeges alkotóelemei költészetének. Nehéz ki
emelni a sok közül egy mester-verset; de 
ritmusában, szókapcsolásában, kifejező gon
dolatsodrának építésében kiemelkedő az 
Ophelia. Viszont az élményazonosság inten
zitásával egyik legerősebb hatású a Jeszenyin 
emlékére című. Gondolati, formai érett szép
ségével viszont a Les Adieux emelkedik ki. 
De rusztikus, életvidám derűjével, optimista 
hazaszeretetével a Medgyessy Ferenc emlékére 
írt versét sem hagyhatom említés nélkül. 
(Egy XIII. századi magyar lapicida).

A hagyományokat ismerő és ápoló köl
tészete mindig korához szól, korszerűen: 
így rajzolódik ki egy modernség—népiség 
ötvözetű és egy realista-szürrealista látás
módú vonala. (Magvető, 1970)

Sinka Erzsébet

Tóth Bálint:
N ehéz ö rö k ség

Az irodalmi háttér ismeretét az olvasóról 
föltételezve egy alkotó teljesítményét megítélni 
a műalkotás (most: a megszerkesztett vers
kötet) föltárulkozásának egymásutánjában 
keletkezett részítéletek felsorakoztatásával is 
lehetséges. E folyamatban nyomonkövethető

szándék és megvalósulás, lírai indulat és 
művészi forma összhangja, vagy, (az alkotói 
kontroll, a költői fegyelem megsértése miatt 
bekövetkezhető) minőségi visszaesés.

Tóth alkata és szándéka szerint hagyomány- 
őrző, elszántan „konzervatív” költő. E szán
dék — esztétikailag — kifogásolhatatlan. 
Különösen, ha megvalósítása konvenció nél
küli, közhelytelen. Ezen a téren Tóth Bálint 
eredményei számottevőek. Bizonyíték a 
Krisztinavárosi körmenet, ez a nagyívű, ter
jedelmes költemény. Mégsem időznék sokat 
mellette, mert bár Kortársbeli kiadásakor 
világossá lett: reprezentatív, antológiába
vagy tankönyvbe kívánkozó alkotás született, 
felmerülhet a „kicsúszott” telitalálat gyanúja. 
Ezt el kell oszlatni. A vádat szerencsére rög
tön hatálytalanítja Az egri koponyák előtt. 
Az egriek példájával lelkesítő pontossága 
csaknem oly meggyőző, mint a Körme net utá
nozhatatlan sodrású történelmi fölvonulásáé. 
Ide sorolandó a Jégen vitt tornák is. Főleg 
tömör s mondhatni : emberségesen deheroizáló 
két soráért: „Tán nem is virtus, mesterség ez, 
vagdalkozni a végeken itt, hol az ellen már 
közelebb a szívedhez, mint szövetségeseid.”

Kár, hogy erre a témakörre végül kevés idő 
jut. Más, fontosabbnak, személyesebbnek 
vélt versek szorítják ki a meggyőzően kimondó 
s — elnagyolt általánosítással — kívánatosán 
közéletinek nevezhető költeményeket. A Pers
pektívát, ezt a — néhány túl hirtelen versbe 
fogott aktualitását leszámítva — meggondol- 
koztatóan feszes szerkesztésű, „politikus” 
verset meg éppen a költő száműzte az Utolsó 
nap ciklusban, a mesterek, barátok halálának 
pillanatát tárgyul választó, egyébként szép 
darabok mellé.

A kötetszerkesztés (vagy az önkontroll?) 
különben nem erős oldala Tóth Bálintnak. 
Az első ciklusba például a — közvetlenül 
megvalósított — másodikból terjedelmi, tehát 
formális okból került át az Ősöm juhász volt, 
a harmadikból (Délről fúj a szél) a Gyertya
szentelő. Talán nem ildomos, de megkockáz
tatom: furcsa jelenség tanújának éreztem 
magam. Itt ugyanis egy politikus hajlandóságú 
költő a politikai és lírai tartományok merev 
különállásába végképp belenyugodva, mester
séges szeméremmel, dugdosó szégyenkezés 
közepette csinál mindenféle mást, csakhogy 
figyelmét önmagából adódó feladatáról el
terelje. Pedig jó, azaz: hatékony, mozgósító, 
ideálokat kitűző költészetet mégiscsak azok
tól kell várni, akiket erre „vezérük bensőből 
vezérel” . Sajnos, a furcsa jelenségre triviális
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magyarázat is akad. Tóth „közönségérzékeny” 
műalkotásra predesztinált (a film felé is tájé
kozódott) és hosszú évekig közönsége nélkül 
kellett meglennie. (A Naponta más c. novella
antológiából tudjuk: 40 éves; ez az első kötete!) 
Visszhang helyett az irodalmi stratégia és 
a költői marketing mesterségében illetetlen, 
óvatos cunctatorok biztatgatását hallgathatta 
hónap- és évszámra.

E  magyarázat azonban mentség nem lehet. 
Főként egyéb, költői alkatából szintén követ
kező lehetőségek elmulasztására. A lehetőséget 
a Gyermekkor és ifjúság című, hosszú vers 
vetette föl. Kihagyta. A megvalósítás (az ötlet- 
telenül puritán címadástól kezdve) valósággal 
diszkvalifikálja magát a kötetből, hogy némely 
jó részlete annál szemrehányóbban, erőltetett 
összefüggéséből kiszakítva, máshol vissza
kerüljön, önálló életet kezdhessen Tóth költői 
világában (Egy édes asszony jön dalolva . . . 
És vonultak a katonák . . .).

Az extrovertált figyelem és a reflexív haj
landóság viszont a sokat — s ezúttal joggal 
— emlegetett pannon tájszemlélettel ötvöződve 
szép leíró költeményeket és zsánereket ered
ményez. Teljes fényében ragyog a hagyomány- 
őrző költő makulátlan formakészsége, a 
szavak tisztaságára pedánsan ügyelő, a nemes 
pátoszt kristálytiszta fogalmazással tisztelő, 
Babitsot, Radnótit és Áprilyt idéző mesterség
beli tudása (Déli part, Medvenóta, Balaton! 
Nyár! s — ijesztően ösztövér utolsó sorától 
eltekintve — a Kythereia visszatér). Azonos 
hangulata miatt (megint nem szerencsésen) 
néhány nosztalgiás, elégikus szerelmi darab 
is idesodródott; de hibátlanok s zökkenő 
nélkül vezetnek át a megközelítően ugyan
ilyen színvonalú Az elszabadult város cik
lusba. A címadó vers mégis fossz. És rossz 
helyen van, mert előlegezi a Lila sapka, fekete 
haj c., szecessziós izeket idéző ciklus elnagyolt
ságait (Chanson, Aranka, Ha nem rettensz, 
Bűn és vád).

A Merénylőként is áldozat ciklusban a 
hagyomány őre fogságba kerül: működési 
terét jól ismert lírai bútordarabok szűkítik. 
A „kesergő szerelmet” demonstrálni hivatott 
ciklusban a konvenció nyelvöltögető kram
puszai dühösködnek, a (mégoly veszélyesnek 
is képzelt) szerelmi szenvedély férfias démonai 
helyett. A részletekben pedig lépten-nyomon 
komoly érzések tanúságai: „ökölcsapás, amit 
te kapsz és mégis engem ér . . .  ” „merénylő

ként is áldozat, fekszel, fekszem veled . . . ” 
„ . . .  te úgy tartasz, reménytelen, mint egén
őszi ág” . Vagy: ....... bocsánatos mindet
erényed, bocsánatos minden bűnöd” . És: 
„Egy pillantásba belefér az élet ébredés előtt, 
— ez az elalvás többet ér, nem múltad ál
modod, jövőd.”

S megint egy — talán illetéktelen — kitérő: 
az egészséges, elegáns konzervativizmuszt a 
szerelmes versekben azért degradálják köz
helyek, mert a költő szemlélete konvencionális. 
A nőkhöz, mint a költészet tárgyaihoz való 
viszonya statikus, lemaradt. Nem hagy játék
teret a szerelmi variációk érvényesülésére. 
Példa erre az Ajkaid zárójele köziben a lírai 
szubjektum ellentmondást nem tűrő, ám egy
ben kiúttalan, deklaratív attitűdje, minek 
következtében az eget-földet tanúságul hívó 
szitkozódások közepett a költemény tanács
talanul, egy helyben topog. (Magvető, 1969)

I s z l a i  Z o l t á n

N égy k ism onográfia  
Erdélyből*

A bukaresti Ifjúsági Kiadó kismonográfia 
sorozatának első négy kötete más és más cél 
felé igyekszik. Kántor Lajos érdekes szerkezetű 
tanulmánya Móriczban olyan lírikust lát, 
akinek tehetsége csak prózában tudott meg
mutatkozni, s aki — épp e kényszerűségeket 
fordítva a kifejezés javára — a „parasztság 
írójá”-bót a „korabeli magyar valóság leg
átfogóbb ábrázolója” lett. Szilágyi Júlia 
dolgozatát egyetlen, de Swift egész életművét 
mozgósító kérdés szervezi: a háromszáz év 
előtti Anglia sikeres írói közül mi teszi épp 
a dublini dékánt „egyéniségében s gondolatai
ban oly kínzóan ismerőssé századunk embe
re előtt?” Szilágyi Domokos kényelmes esszéje 
Arany arcának „a nagyközönség előtt mind
máig árnyékos felét” akarja megmutatni, 
Izsák József viszont egy szabályszerű kis
monográfiában Tamási Áron életművét veszi 
számba. Valóban külön célok felé tartanak 
tehát e dolgozatok. De éppen ebben az egyezés, 
a közös sajátosság. A szerzők lemondtak a 
szóban forgó pályák gyökeres újraértékelésé

* Szilágyi D om okos: K o r tá r s u n k , A r a n y  J á n o s ;  Szilágyi Júlia: J o n a th a n  S w i f t  és a  h u sza d ik  s zá z a d ;  K án to r Lajos: 
V a llo m á so s  M ó r ic z  Z s ig m o n d i  Izsák József: T a m á s i Á ron .
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ről (ami- mellesleg az adott körülmények közt 
úgyis lehetetlen vállalkozás lenne), hogy az 
írói sorsban annál mélyebben fedhessék fel 
ember és szerep egymásra találásának folya
matát, s vissza, a folyamat felől az adott írói 
sors fájdalmas időszerűségét.

Felkészülés, képesség, s kicsit közeg dolga, 
hogy e szándék miképpen értelmezi s rendezi 
az anyagot. Sajnos Szilágyi Domokosnál 
szerencsétlenül. Könyvének szerkezete a költői 
pálya már-már anekdotává fényesedett for, 
dulataihoz igazodik, az élhetetlen csodagyerek4 
a kollégiumi kudarc, a színészélet, a jegyzőség, 
az Arany—Petőfi barátság, a nemzetőr, a 
Világos után Gesztre húzódó, az éneklőből 
énektanárrá csontosodó, majd irodalmi pápává 
kiáltott poéta képéhez. Alighanem azzal a 
reménnyel, hogy a magyar írás emésztő gond
jaiba, az illetékesség, felelősség, a tudatosság, 
a közérthetőség ügyébe így több olvasót is 
könnyebben lehet beavatni. Az adomák köz
helyszerű Aranya azonban csak szentenciákat 
bír el, szentenciákat arról, hogy az irodalom 
a nemzet lelkiismerete, s ,,a k o r . . . talál 
eszközt arra, hogy kikövetelje a magáét a 
kiszemeltektől” . Jellemző, mit mond, kit 
szokás „tudós költőnek, poéta doctusnak” 
nevezni: „azt, aki bevágja mondjuk háromszáz 
növény latin nevét. Ám mindez fabatkát sem 
ér — igazít derült fölénnyel e közhiedelmen 
— ha a költészetben nem tudós és a tudomány
ban nem költő. Mi ebből a tanulság? Az, hogy 
verset pontosan 1239-féleképpen lehet írni. 
Csak jó  legyen” . Érthető, ha az „ írjak! 
ne írjak . . . Egy istencsapás: / szólnom kisebb
ség, bűn a hallgatás” növekvő szorításában 
mind teljesebb magányban, mind komorabb 
tehetség- s hivatástudattal élő Aranyról, a 
nemzetért érzett felelősség nyomása alatt 
alkotó emberről keveset tudunk meg.

Feladat s teljesítmény ilyen távolságát 
a többieknél nem érezni. Szilágyi Júlia 
ökonomikus tárgykezeléssel felépített gon
dolatmenete, amely ugyanúgy érzékeny a 
kronologikus rendre, mint az életmű izgatott 
logikájára, Kántor Lajos nagyvonalú ismeret
tagolása, amely együtt láttatja mint egy-egy 
csillagtelepet az azonos vagy közel azonos 
élményből képződő műveket, s a Tamási 
műfajai szerint szervezett tárgyilagos és mégis 
lelkesen hevült anyag Izsák József könyvében 
egyszerre igazolja jártasságukat s illetékessé
güket. A kettő mögött pedig azt a képességüket 
mutatja, amivel az irodalomtörténeti és esz
tétikai tájékozódást, ítélkezést az ember lét
ügyeinek megismerésévé avatják.

Tamási, Móricz és Swift körül a kismonog
ráfiákban egyaránt olyan helyzet sötétlik, 
amelyben a „lojalitás kötelező és lehetetlen” . 
Olyan helyzet, amelyben a hatalom iránt 
elvárható hűség vagy legalábbis méltányosság 
az emberi értékek pusztulásába való bele
nyugvással azonos. Az, hogy az írót mind
hárman a kiszolgáltatottság és elkötelezettség 
gyújtópontjában, ilyen nemzeti érdekű szerepet 
teremtő pillanatban láttatják és jellemzik, 
igen hasznos lelemény. Általa ugyanis a 
jellem- és sorskép átélhető élménnyé, az egy- 
szeriségen túlmutató művészeszménnyé forró
sodik. Ahogy például Swift. Szilágyi Júlia 
nemcsak a becsvágyó, hiúsággal teli, erőszakos, 
„három uralkodó alatt harminchat klikk Szol
gálatába szegődő”, marakodó, kiváló tehet
ségét pamfletekben tajtélcoztató embert 
állítja elénk, akiben legerősebb mégis a dac, 
„a kitaszítottság, az outsider lét keserűsége” 
s lebírhatatlan szorongása, hanem azt is, aki 
„vértanúság vagy hatékonyság” közül az 
utóbbit választva minden képességét a levert, 
ember alatti körülmények közé kényszerített 
kisebbség szolgálatára rendelte. Az alkat 
érzékeny jellemzése a megtartó erők nagyságát, 
a müvek invenciózus elemzése pedig a meg
maradás Swift szerinti esélyeit értékeli. Gulli
ver, ez a külsőleg alkalmazkodó, belsőleg 
azonban minden körülményeknek ellenálló 
nyugtalan utazó, s vele Szilágyi Júlia olvasója 
az ír ügy magaslatáról körülpillantva nemcsak 
a csőd nagyságát ismerheti meg, de a józan 
ész hatalmát is, nemcsak az ember romlásának 
mértékét, de azt is, hogy másképpen élni, 
mint a lehetséges teljességgel, nem lehet.

Ha Szilágyi Júlia Swiftje hűvösen pontos 
valóságérzékelésre nevel, Kántor Lajos Móricz 
Zsigmondja is valami hasonlóra: szigorú
realizmusra. Ennek a realizmusnak az értelmét 
a kismonográfia műelemzései a valóság nyers 
erői közt alakuló Bethlen Gábor alakjában 
látják véglegessé tisztulni. Az álmodozó 
magyar messiások, a Báthory Gábor-szerű 
sereg nélküli vezérek tragédiájával szembenéző 
s leszámoló Móricz alakjában. Kántor szerint 
az életmű legfontosabb tanítása az, hogy a 
kártékony illúziókban, ellenőrizhetetlen remé
nyekben égő magyar helyett az idő a dolgos, 
a termő életért megalázkodásra és kompro
misszumokra is hajlamos embert, a másít- 
hatatlan körülményekkel bölcsen számoló, 
a népek és nemzetek testvériségét fundamentum
nak tekintő politikust kívánja meg. Az írótól 
pedig mindennek felelős képviseletét.

A megfelelés ilyenformán tényleg szoros
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Kántor Lajos és Izsák J ózsef könyvének 
lényegç. közt is. Bethlen a küldetés kiforrott 
értelrps, éppen úgy, ahogy Ábel: társadalom- 
és sorsértelmezö figurájuk mindazt fölmutatja, 
ami az új viszonyok közt emberben a magyart 
élni segíti, kényszeríti. Kántor Bethlen felé 
halad a pálya ívét rajzolva, s Izsák is, Tamási 
Áron életének minden fordulójáról, Ábelre néz.

Erről néhány szót. Tamási Áron élete 
— tudjuk, két fogalom pillérén épült, s e 
kettő: Erdély és szolgálat. így együtt nép 
és iró sorsának azonosulását jelentik, a kis
monográfia interpretációjában, ha jól értjük, 
a sors küldetéssé válását.

Tamási egy veszni készülő világ értékeit 
gyűjti és teremti újra, úgy, hogy az agónia 
költői képe a megmaradás formáinak példatára 
lesz. Müveiben — gondos elemzésekkel mu
tatja ki Izsák József — már-már példátlanul 
teljes hagyomány tolul fel, nehéz századok 
mitológiába, mesébe, balladába, góbétréfába, 
biblikus példázatokba sűrűsödő tapasztalatai
val, az életformába, az ábeli személyiség leg
jobb vonásaiba rakodó ismereteivel, Jégtörő 
Mátyás képiben pedig az egész természettel, 
hogy végre a körülzárt székelyek létét fenyegető 
történelmi-társadalmi helyzettel, rontó hata
lommal szemben már egy minden tekintetben 
egész nép állhasson. E ponton érthető leg
tisztábban Izsák József igaza, amikor azt 
állíija, hogy a szülőföld Tamási „szépség
eszményének, emberségének legfőbb hordozója, 
folytonos megújítója, kiapadhatatlan forrása” , 
s úgyszintén az, hogy a kicsiben is európai 
problémák, együttélési próbák közt mit jelent 
a vállalt küldetés. Kuncz Aladár szavával: 
„nemcsak írók beszélnek Erdélynek, de Erdély 
kínálkozik gyógyszerül a kontinensnek, ahol 
eddig mindig fontosabb volt a térképrajzolás 
a népek békéjénél”.

Sajnos a transzilván eszmekörről, a reális 
Erdély-szemlélet első mozzanatáról Izsák 
Józsefnek nincs egy szava se. Hiba, amit a 
didaktikai szempontokkal merevített szerkezet 
a Tamási-kép eleven teljességét csorbító vét
séggé növeszt. Hiba, mert az anyagból evi
densebben következett volna az így is kitetsző 
konklúzió, hogy a magyarság történelem- és 
jelenképében moccanatnyi illúzió sem lehet, 
ha a beilleszkedés, a megmaradás legemberibb 
útját akarja járni.

A romániai magyar irodalomban gyökeres 
fordulat kezdődött. Ezt jelzi a kismonog
ráfia. sorozat, még inkább a sorozat fentiek 
alapján pontosan körvonalazható funkciója. 
A négy megjelent köteté legalábbis, hiszen ezek

feladata látmvalóan a magyarság irodalmi 
tudatának építése, önismeretének fejlesztése, 
az összetartozás belső kötéseinek erősítése. 
A sajátos helyzet értelmezése, nem a megoldás, 
csak a tanulságok lévonásának szándékával. 
Megmutatni a magyarságfogalom lényegét, 
hivatását, megmutatni, hogy mit jelent ember 
és világ kapcsolatában egy nemzeti közösség
hez tartozni, s hogy ezzel az eleve adott tar
talommal a jelen konstellációban miként 
gazdálkodhat az, aki akar. S ezen túl aztán 
az is tiszte lenne a sorozatnak, hogy klassziku 
sokon próbált és hitelesített mértékrendszert 
segítsen kialakítani. A szükséget haszonra 
fordítani tehát. Ebben fogyatékosságai nem 
gátolják. (Bukarest, Ifjúsági Kiadó, 1968— 
1969)

Varga Lajos

Szántó Tibor  A betű
Immár harmadik utánnyomásban jelenik meg 
ez a magyar nyelvterületen mindéképpen 
valóságos novum, egy fiatal tudományág 
reprezentatív monográfiája. Ez a fiatal tudo
mányág az írástörténet, közelebbről a betű- 
történet.

Ha igaz az a tétel, hogy a rakétáig bezárólag 
a technikai haladás alapja és előfeltétele a 
kerék — akkor a betűt teljes joggal tekinthet
jük a gondolat kerekének. Természetesen 
már létrejötte maga is fantasztikus, számunkra 
szinte beláthatatlan előtörténetre tekinthet 
vissza. De gondoljuk csak meg: micsoda fejlő
dés feszül a római versenyek quadrigája és az 
„öskerék” között!

Alig ismerünk kultúrát, amely az írásbeli 
rögzítés valamilyen fokáig-formájáig nem 
jutott volna el. Ám a betű-, pontosabban 
hangjelírás vitathatatlanul mind közül a leg
differenciáltabb — és éppen ezért a legalkal
masabb mindenféle integrált gondolat rögzí
tésére. Ugyanakkor az is bizonyos, hogy a betű
— bármilyen absztrakt dolog is önmagában 
véve — korról korra haladván folyvást vál
tozik, fejlődik. Ezt a változást-fejlődést nem 
minden esetben és főként nem kizárólag a cél
— tehát a gondolat rögzítése — határozza 
meg, hanem az írásjelek formálódása vala
milyen módon elválaszthatatlan a lejegyzés 
korának általános ízlésétől, valamint egy egész 
sor egyéb tényezőtől. Utóbbi alatt például a 
közlendők mennyiségét vagy annak az anyag
nak piaci értékét gondoljuk, amelyre a rög
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zítés történik. Világos, hogy ha sok mondani
valónk van, és az adott anyag drága vagy ritka, 
akkor az írásmód zsúfolt lesz stb.

Szántó Tibor elvitathatatlan érdeme, hogy 
hazánkban először vállalkozott egy átfogó 
betűmonográfia elkészítésére. Szövege rend
kívül — mondhatnánk: fájdalmasan — lako- 
nikus, ám ennyiből is kiérezhető mélyen meg
alapozott tárgyi tudása. Az általa összeállított 
két kötet összevéve több mint félezer oldalon 
m utatja be a latin betűírás történetének leg
fontosabb állomásait. Még csak nagy vonásai
ban sem tudjuk vázolni ezt a megrendítő 
mennyiségű és rendkívüli ízléssel közölt 
anyagot, melyet Szántó és az Akadémiai 
K iadó minden oldalon újra meg újra érezhető 
szeretete, ügybuzgalma és áldozatkészsége 
hozott végső formába. (Ne feledkezzünk meg 
a Kossuth Nyomda művészeiről sem!)

Egyetlen kifogásnak szeretnénk csupán 
hangot adni, amely nem tartozik szigorúan 
e gyönyörű könyv sajátos természetéhez, 
inkább a szerző szemléleti módjának egyik 
vetületét érinti.

A betűtípusok — távolabbról pedig a 
kódexírás, illetve a könyvnyomtatás — külső 
formája, valamint adott kor kiemelkedő kép
zőművészeti alkotásai csupán enyhe erőszak
kal kapcsolhatóak össze, főként, ha ezt a kap
csolatot olyan áttételmentesen hozzák létre, 
mint ahogyan azt egynémely helyen Szántó 
Tibor teszi. A könyvnyomtatás minden körül
mények között az iparművészet fogalomkörébe 
tartozik, amelynek legfontosabb művészi 
„fegyvere” az ornamentika, tehát az a módszer, 
amely pl. a festészet vagy szobrászat történeté
ben meglehetősen mellékes szerepet játszik, 
emellett a jelek szerint egészen más fejlődés- 
történeti törvényszerűségeket m utat, mint

azok. Hogy mennyire így van ez, azt mi sem 
mutatja jobban, minthogy az első kötet 87. 
lapján közölt „jellegzetes barokk könyvcím
lap” 1581-ből származik, amikor még alig 
volt nyoma annak a művészetnek, amelyet mi 
összefoglalóan barokknak mondunk. (Ugyan
ezt mondhatjuk el a 139. oldal illusztrációjáról 
is.) E szerint a nagy páriszi nyomdász, Nicolaus 
du Chemin — kinek nevéhez különben a leg
díszesebb zenei kiadványok fűződnek 1552- 
től kezdődően — szintúgy „barokkos” szellem
ben dolgozott volna már az 1550-es évek körül. 
Teljes ellentmondás jön létre a 85. oldal első 
két bekezdése között. Az első szerint „A 
XVI. század második harmadában bonta
kozott ki a barokk művészet. . . ” A második 
bekezdés így kezdődik: „A korszak betűje: 
a holland antikva, amelynek mestere a haarlemi 
Christoífel Van Dyck (1670), a kitűnő holland 
betűmetsző.” Az évszázadok keveredése 
onnan származik, hogy a barokk könyvkiadás 
Szántó Tibor könyvének tanulságai alapján 
— érdekes módon — éppen bizonyos egyszerű
södési folyamatot mutat (lásd 89., 90,, 93. 
oldal), legalábbis a reneszánsz vége felé, 
tehát a XVI. század közepe táján megjelent 
Du Chemin-féle fantasztikusan gazdag kiad
ványokhoz képest.

Mindez azonban abszolúte semmit nem vál
toztat e gyönyörű két kötet dokumentációs 
értékén. Külön ki kell emelnünk a betűírás 
keletkezését kitűnően szemléltető táblázatokat, 
valamint a XV. századi ősnyomtatványokból 
közölt gyönyörű részleteket. A betűmüvészet 
sajátos művészetének és történetének megírásá
nál ez a pompásan kiállított két kötet nélkü
lözhetetlen forrásmunka lesz.

(Akadémiai Kiadó, 1969)
Pernye Andrá

K o m m e n t á r

Ideál é s  dokum entum
Capote „Hidegvérrel” című regénye meggyőzött. A mi korunknak dokumentumokra van szük
sége. A világ szomjas füllel és éhes szemmel fordul a dokumentumok felé, mert a legutóbbi 
évtizedek tanulságai alapján csak nekik hisz és bennük bízik. Sokasodnak és őrizzük őket, mind 
magasabb rendű őrködéssel. Közben pedig a Dokumentum — a betűkön túl — még hang és kép 
alakjában is elszaporitja magzatait.
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Mozivászonra és televízióra vetett szemünk a múltba is egyre inkább dokumentumokon edzett 
tekintettel néz. S természetesen mást is akar látni, nemcsak éppen, amit eddig látott.

Széchenyi Istvánt is szívesen megnéznök, amint nem akarja kifizetni a Tudományos Akadémia 
alapítására szánt összeget, és makacs hitelezők dörömbölnek az ajtaján . . .

Vörösmartyt kívánjuk látni, amint részegen támolyog egy reggel a Váci-utca valamelyik sarkán, 
mig jól nevelt úrilánykák iskolába sietnek mellette, ismételgetve magukban az éppen leckéül 
kapott Szózatot. Nem tudják, ki az a támolygó alak, és undorral fordulnak el . . .

Petőfit szeretnők látni, amint ügyetlenkedik a harctéren, nem tudva, mivel üsse agyon az időt. 
Verseinek lelkesítő hatása, ott, az ágyuk valódi viharában, már elsikkad. Az őrnagy úr arca 
„szégyenben ég”, amint tisztelkedve mennek el mellette a közkatonák, s érzi, hogy sokuk szemé
ben semmirevaló, mert fegyvertelen, ügyetlen, lovatlan ember. Pedig versében valamiféle régi 
kardot óhajtott vissza . . .

Majd Arany Jánost szeretnők látni dokumentumaink útmútatása nyomán, amint megbeszéli 
feleségével, hogy mégiscsak nyűg már ez a náluk vendégeskedő Petőfiné a gyerekkel. Bizony, 
meg kell már írni Petőfinek, hogy vigye őket máshová; az Arany család, az eddigiekben, megtette 
értük a magáét. Aztán megint Petőfit látnók, amint eladja lovát, hogy a felszólításnak eleget 
tehessen, s mikor ez megtörtént, visszamegy gyalogosan „rezideálni” a harctérre. Tollával ott most 
sem hadakozhat. Néhány feljegyzés a csatában, miközben kilőhetik kezéből a papírt, még valami
képpen elfogadható magatartás, de versírásba mélyedt őrnagy, háborúban, mikor korábbi köl
teményei éppen kiszállnak a fejekből — látványnak sem megfelelő.

Ilyeneket szeretnénk látni, csábit a Dokumentum.
Mozivásznunkon most ismét Arany következnék, amint megírja az „Emlények”-et.
A mi dokumentumvágyó szemünkben mindketten hatalmasat nőnének ezalatt. Dokumentu

maink értéke még nagyobbat.
Ki is tagadhatná már, hogy mind megközelítőbb információink révén az igazságok mögött 

rejtőző további igazságokra bukkanunk, s hogy ezek hátterében még egyéb igazságok dokumen
tálhatók? Capote-i hidegvérrel bemutattunk sok mindent. Nem állunk meg már félúton, mert 
a mi korunk gyanakvó. Apjának se hisz. Mint a gyerek, aki a mese végén úgy érzi, hogy nem 
hallotta még az egészet. — És mi volt velük, mielőtt még ez a történet elkezdődött? És utána? 
Miképp éltek boldogan, míg meg nem haltak? Dokumentum áll szembe újabb dokumentumok
kal, és informálódunk, informálódunk. Fejlődő érdeklődésünk egyelőre csillapíthatatlannak 
látszik.

Korai is még arra az időre gondolnunk, melyben a dokumentumok alapján megkezdhetjük 
a Nagy Következtetést. Hiszen dokumentumaink csak nemrég kezdték mutatni a hatalmas arányú 
szaporodás „életjelenségét” . Informálódó ösztönünk csak azóta lett ily mohó, mióta sugárözön- 
ben árad felénk az „információs tartalom” . Be hát ebbe a dzsungelbe! Az emberi társadalom 
legyen informáltabb, mint valaha, de következtetései legyenek még óvatosabbak — számítva az 
újabb dokumentumokra . . .  és ellendokumentumok jöttére is . . .

Végül visszatérnek a hősök. Egyik az Akadémia megalapítása pillanatában: „majd eltartanak 
a barátaim!” . Az informálódó látja, s a nemzet államalkotó erejére vall, hogy Széchenyit csak
ugyan eltartják a barátai. Aztán újra megjelenik a segesvári csatatér, és az országégésben mégis
csak ott világít Petőfi reális álmának fénye. Hála érte dokumentátorainknak, mert bár előttük is 
igy tudtuk mindezeket, de korántsem ily verifikáltan.

A film, a végső film, melyet látni akarunk és melynek létre kell jönnie, mert rendezőink addigra 
minden dokumentumot áttanulmányoznak, a nagyszalontai jegyzőt is már olyan garasrágó 
parasztembernek mutatja be, aki egyszeriben mégiscsak szerteszórja a Toldiért kapott aranyait. 
S mégsem adja ki „A honvéd özvegyé”-nek a „Szeptember végén”-re utaló sötét képsorozatát 
— hiszen az egyik verset csak a másik szülte, nem a dokumentumoktól nyert tájékozódás . . . 
„Emléke sír a lanton még; no halld meg, Eduárd” . De ezt a verset is eldugja. Eduárd ráér meg
hallani a kiegyezés után . . .

Dokumentátorunk másféle információs tartalmat sugároz hát, mint Szerb Antal irodalomtör
ténete, mely szerint a Ferenc József ünneplését kívánó felszólításra „Arany a Walesi bárdokkal 
felelt” . Vagy azzal felelt mégis, bár avers évekig készült, és Arany még a kéziratot is másnál dug- 
dosta? A dokumentum értékelése — mely mint gondosan kidolgozott könyvtártudományi el
méletekből tudjuk, erősen függ az „információs környezettől” — még folyamatban van, és célja 
felé tart. A „Walesi bárdok” viszont már megjelent, és addig is elolvashatjuk.
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Egy másik dokumentátor ráeszmél ezalatt, hogy annak a költőnek lelkén, akinek rossznllétét 
egyes dokumentumok szerint a belvárosi iskolás lányok megfigyelték, testével folyó viaskodása 
közben nagy látomások hordalékával hömpölygött végig a bor. Ha ennek az információnak a 
birtokában egy ifjú költőnk esetleg csupán azért, hogy verseinek színvonalát emelje, berúg, és 
versei ezután történetesen még rosszabbra sikerednek, ne a dokumentátort okoljuk. Hiszen 
a Dokumentum nem irányít, csak dokumentál. S még elérkezhet az idő, a következtetéseké, 
mely rávilágít, hogy a városrészben, ahol tanúi akadtak a Költő rosszullétének, mégis azoknak 
lett igaza, akik szobrot állítottak neki.

Toldi Miklósról pedig egyre jobban tudjuk, hogy válóban élt. További dokumentumok be
gyűjtése folyamatban van. Talán nem túl korai vállalkozás, ha az eddigiek alapján máris arra 
következtethetünk, hogy míg újabb fegyvert nem találnak fel, állva marad a helyén, mint élő 
tilalomfa, mert atom- és hidrogénbombával is legyőzhetetlen.

Szuly Gyula
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ВЕКЕ LÁSZLÓ

Külföldi m agyar m ű v észe t?
Kiállítás a Műcsarnokban, 1970 augusztus—szeptember

A tárlatot a Magyarok Világszövetsége kezdeményezte, a jubileumi év alkalmából. 
(Rendezte: Passuth Krisztina.) Nagy dologra vállalkoztak a szervezó'k — a markolás 
óriási. Gondolta volna valaki, hogy több, mint nyolcvan művész munkái érkeznek 
meg a Szépművészeti Múzeumba? Az előkészítés során derült ki, hogy a hatalmas 
anyag még a Műcsarnokban is csak nehezen helyezhető el.

Tudvalevő a munkamegosztás múzeumaink között: a Nemzeti Galéria foglalkozik 
a magyar anyaggal, a Szépművészeti csak külföldit gyűjt. Okoskodjunk tehát úgy, 
hogy utóbbi intézményünk rendező munkája a „külföldi” jelzőt húzza alá a címben? 
(Vagy csak „ügyesebb” volt, mint a Galéria? Gondolok itt arra, hogy jó  néhány 
kiállító művész megajándékozza a rendezés nem kevés nyűgét magára vállaló mú
zeumot.) Tehát külföldi művészet vagy magyar? Azt hiszem, felesleges ezen sokat 
meditálni. Könnyű az irodalomtörténetnek, számára a magyarnyelvűség a meghatá
rozó kritérium — legföljebb külföldi magyar irodalomról beszél. A művészettörté
net viszont már vallott néhányszor kudarcot a nemzeti jelleg keresése során. A képző- 
művészeti közlés sokkal internacionálisabb, mint a beszélt nyelv. Szavak nélkül is 
megértetheti magát a művész, ha új hazájában értik a művészetet.

Örülnünk kell a kiállításnak, mert megpróbált tiszta vizet önteni a pohárba. 
Kultúrpolitikánk ilyen nagy mértékben még sohasem tette lehetővé, hogy magyar 
származású világnagyságok mítoszából érzékelhető és (mű)élvezhető valóság váljék. 
A mítosz ugyanis létezik. Vasarely, Schöffer, Kemény, Moholy-Nagy neve — sorol
jak fel még vagy húsz másikat? — fogalom volt számunkra már akkor is, mikor még 
reprodukciókból is alig ismertük műveiket. Most kezd helyrebillenni a mérleg; 
igaz, egy-egy művész csak idézetként szerepel, és igaz, hogy néhányuk egyáltalán 
nem. Firtatni, hogy miért maradtak el egyesek, ismét csak értelmetlen dolog. Pró
báljuk meg inkább előzetes elképzeléseinket szembesíteni azzal az anyaggal, ami 
a Műcsarnok termeiben — hic et nunc — látható.

Az első észrevétel: a tárgyilagossá tevő nappali fényben a mítosz kissé elhalványul. 
Sokszor csalódunk kissé, különösen, ha nem nézzük meg időnként az évszámokat. 
Ugyanis történeti és kortárs kiállítást látunk egyszerre, még itthon készített műve
ket éppúgy, mint 1970-es dátummal ellátott képeket, szobrokat. Az avantgarde is 
történelemmé válik egyszer — és ne felejtsük el, hogy a kiállítók nagyjából az első 
világháború utáni 30 évben hagyták el az országot. Tehát; igazán fiatal művész, azt 
hiszem, nem is szerepel, a fa-, fém- és műanyag-konstrukciókat készítő Wotruba- 
tanítványt, Nyromoí kivéve (sz. 1944.).

A rendkívül heterogén — sőt zavaros — anyagban rendet teremtendő, durván sum
mázva három csoportot különíthetünk el. Valahogy így képzelte el volna a rendezés 
is: hagyományos és figuratív első terem; konstruktivista, geometrikus-absztrakt, 
Bauhaus-központú második, végül pedig a lírai (vagy kevésbé lírai) absztrakció.

Az első egységnél találjuk a magyar hagyományhoz legerősebben kötődő műveket. 
Persze, ez csak nagyjából igaz. Mert Lesznai Anna színes meséi valóban kedves em- 1
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lékek a későszecessziós múltból, Mészáros László Kirgiz harcosa magába foglalja 
a 30-as évek Szovjetuniójának propagatív monumentalitását is, Buday György még 
most is a Székely népballadák fametszőstílusában alkot, Dallos Marinka Itáliában 
is a Süli Andrások, Győri Elekek naiv hangjára rezonál — és így tovább. Csáky Jó
zsef finom rajzú, klasszicizáló női aktjai nem sokat árulnak el a kubizmus születé
sénél bábáskodó szobrászról — e klasszicizmus végkicsengése akár Vértes Marcel 
vagy Tót Imre is lehetne. Hiába vártunk kubista műveket Réth Alfrédtől is, ilyen 
szobrokkal helyette Vörös Béla szolgál. Ám itt látjuk Uitz Lenin-címlaptervét, mely 
az aktivista hevületet emblematikus fekete-fehér konstruktivizmussal fegyelmezi — 
vagy a szintén Kassákkal együtt induló Mattis-Teutsch János munkáit. Kicsiny, 
kékesfekete faszobra még félig szecessziós, félig kubista felépítésű. E nőalak kettő
zött sziluettje azonban újra megjelenik, mint vertikális absztrakt síkkompo
zíció. Ezek azok a pontok, melyeken hagyomány és modernség kapcsolata világossá 
válik, és a kiállítás vegyes anyagából mintegy véletlenül felszínre bukkannak a bo
nyolult történeti összefüggések egyes részletei. Szép példa erre Tihanyi Lajos. (Végre 
hazaérkezett hagyatéka Párizsból!) Merész szögben összefutó ívekkel deformált 
aktok (tusrajzok) 1912-ből, a híres szép Fülep Lajos- és Kassák-portré: ez az első 
korszak. Aztán a Nyolcak egykori tagja eljut Párizsba, és mintha fokozatosan 
jönne csak rá, mi is az a szintetikus kubizmus: elvont, sötét tónusú csendéleteket 
fest (1927 — 30) à la Braque, à la Picasso. Végül egy gyönyörű, narancssárga absztrakt 
kompozíció, lapidáris, merész tagolása is egyfajta „olyant teremteni, ami a természet
ben nem létezik”-törekvésről vall ; benne ugyanakkor két vízszintes sáv mintha sokac 
szőttes-motívum lenne — és megérkeztünk a 30-as évek Abstraction-Créationjához. 
Ha úgy tetszik, rendszerezésünk szerint a „harmadik teremhez” .

Kulcsfigura Moholy-Nagy László is. Előkerült néhány akvarellje — tájképek, 
portrék, kissé komor, kissé „uitzos” fogalmazásban. Majd cezúra következik, ami 
után megjelennek a szürke-fehér „igazi” konstruktív kompozíciók (1922), körök és 
szögletes idomok vonalak segítségével kifeszített rendszerei. Érdekes, hogy Moholy- 
Nagy itt még nem mond le bizonyos „természetelvűségről” , hiszen a körök néhol 
plasztikusan festett golyók, szabályos csúcsfénnyel. A művész harmadik, legjelleg
zetesebb arca a konstruktivista fotomontázsokon és még inkább a fotogramokon 
figyelhető meg. Talán a geometrikus alapformákat összehangoló lágy, szórt fény, 
meg a fakult fotópapír teszi az objektív nélkül készített fényképeket kissé 
„romantikussá” ? Pedig a Bauhaus-pionír Moholy-Nagyot éppen formáinak szi
gora, mértanisága választja el az őt követő újbauhausos Kepes Györgytől. Kepes 
fő területe szintén a fotogram, talán ő is egy kicsit „purista”, de fénnyel alkotott 
formái inkább a természeti jelenségek analógjai — villám kisülésektől a mikroor
ganizmusokig. A fény költészetét — szintén nem függetlenül a Bauhaus kísérleteitől 
— Schöffer Miklós fejlesztette tovább „Luminodinamizmus”-nak keresztelt konstruk
ciójában, melyet a Phillips-cég sokszorosított. Apró villanymotor különböző tár
csákat forgat, és ez a mozgás ernyőre kivetülő színes fényjátékot eredményez. Lilás, 
sárgás, kék és zöld füstszerű gomolygást látunk — talán néhány percig is eltart, 
míg újra ismétlődni kezdenek a színben oldott formák. — Vasarely, aki nagy kiállí
tásán már megmutatta, hogy a kinetizmus terén nem kevés közölnivalója van, most 
m ár nem hat a felfedezés erejével. Szépek, kristálytiszták, leleményesek beküldött 
kompozíciói, de a megismerésükkel járó első szellemi izgalmon már átestünk. —
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A hosszú évekig építészként dolgozó Freund Tibor szintén az op-art egyik alap
fogására építi kompozícióit. A „kép” síkjára merőlegesen kiemelkedő függőleges 
csíkokat helyez el sűrűn egymás mellett, ezek az alapra festett idomoktól függően 
jobbról is, balról is másképpen vannak festve. Ha elsétálunk előtte, állandóan vál
toznak a formák. Agam, Julio Le Parc és mások is élnek ezzel a lehetőséggel — Freund 
az ötletet a meghökkentő téri illúziók irányába fejleszti, esetleg több hasonló kompo
zíció térbeállításával.

Vasarely és Freund a legfrissebb jelenségei annak az iránynak, mely valahol az 
orosz konstruktivisták, majd a Bauhaus tájékáról indult el. Talán még mindig nem 
látjuk elég világosan, hogy milyen nagy szerepet játszottak a magyarok e társadalmi 
töltésű nemzetközi mozgalom kialakításában. 1919 után a Bauhaus műhelye kínál
kozik legjobb lehetőségként a baloldali emigráns művészek számára. Itt van Breuer 
Marcel, aki a kiállításra világhírű épületeinek fotóit küldte el; 1921—28 között 
Weininger Andor, aki 1960-ban is visszatér egy negyven év előtti kompozíciójához, 
egy De Stijl stílusú tarka négyzetrendszerhez. Másik műve (1946) absztrakt figurákat 
kapcsol össze párhuzamos csikók mezőivel. Elavultak, megkoptak volna már ezek 
az alkotások? — Legfeljebb csak materiális értelemben, mint az 1921-től Berlinben 
dolgozó Péri László „betonreliefjei” . A fekete, vörös, szürke szegmentumok nagyon 
egyszerű, első pillantásra áttekinthető renddé állnak össze — emblémái lehetnének 
a 20-as évek szinte áhítatos tisztaságra törő művészetének. Hasonlóan kevéssé ismert 
értékes adalék Forbát Alfréd néhány finom rajza is. Egzakt, színben és hangulatban 
mégis intim hatású képek az övéi, sűrű párhuzamos vonalazás között helyez el egy- 
egy apró vörös vagy sárga négyszöget (1923; e rajz érdekessége, hogy tenyérnyi 
változatát már ismertük Kállai Ernő hagyatékából), vagy felülről nézett architektúra 
képzetét idézi egy meleg színű kompozícióban (1920). Hogy mennyire nem öncél 
volt ez az absztrakt képkonstruálás, bizonyítják épületei — köztük a szép pécsi villa 
—, melyeken az elvont formatisztaság az emberi hajlék célszerű kialakítását szolgál
ja. Még mindig elgondolkoztató, hogy ez a nemesen egyszerű architektonikus stílus 
miért nem virágozhatott a 20-as évek Magyarországában, és miért nem lehetett 
Budapestnek is, mint például az akkori Pozsonynak, Bauhaus-iskolája.

Mint a kiállítás maga — a róla szóló beszámoló is kényszerűen váltogatja a tör
téneti visszatekintést a kortárs művészet értékelésével. Kemény Zoltán, ha halott 
is már öt éve — kortársunk, hiszen a 20-as évek végén még csak a képzőművészeti 
főiskola hallgatója volt. Egyedülálló műfajt (és művészetet) sikerült létrehoznia 
— falra függeszthető ’’szobrokat”, sokszor húsz centi magas domborműveket. 
A fémekkel oly könnyedén bánik, mintha papírt hajtogatna. ’’Idő az időkben” című 
vas domborműve kubisztikus hasábokból épült zegzugos városmodell is lehetne,- 
felülről nézett ipari táj. A hasonlatoknak kevéssé — legfeljebb az asszociációknak 
van itt létjogosultsága, az Optimista kép például spirálba hajlított sárgaréz szalagok
ból áll, oldalról nézve ketrecek jutnak eszembe róla, elölről — talán karikába hajlí
tott, éles sáslevelek ? Az „Arány, tett, érzelem” kiálló csonkjait (csupa organikusnak, 
geometrikusnak egyaránt értelmezhető forma!) mint valami karókat tekercseli körül 
vastag vörösrézzel. Jobboldalt a rozsdaszín alapból egy rész ki van hasítva, és alul
ról függőleges, nyélen ülő billentyűformák törnek elő. Nehéz szóban visszaadni 
ezeket a formákat, annyira soha-nem-látottak, annyira gazdag plasztikai mondani
valót rejtenek magukban.
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A leginkább „contemporain” művész, egyben a kiállítás legnagyobb meglepetése 
Pán Márta. Minden plasztikája technikai-formai trouvaille, a néző számára pedig 
játék lehetősége, az összerakható-szétszedhető, mozgatható formák zseniális ki
bontakoztatása. A Teakfa két szára az egyik végen fogsorként kapcsolódik össze. 
A fogak szétnyílnak, de nem mint ahogy várnánk, felfelé, hanem oldalra, mint ahogy 
egy ajtó kitárul. A Nagy spirál elegánsan ívelő vörös mobil; egyetlen pontban alá
támasztva vízszintes forgás mellett vertikális hullámmozgásra is képes. Mintha 
gyermekkorunk kályha felett forgó papírkígyója térne vissza minimal-artos formában. 
Majd egy fura, billegő, dupla falú „csészealj” következik plexiből (benne kék, hurkolt 
qső), az egész mű a vízen úszó tárgyak struktúrájára utal. És ami a legcsodálatosabb : 
ragyogóra csiszolt, kézbevaló kis plexiüveg hengerek, korongok. Hajszálpontos 
illeszkedések, egy egyszerű formán belül rafinált csapolások — ha az egyiket ki
emeljük, szétszedhetővé válik az egész átlátszóan csiszolt szerkezet. Egy korong 
belsejében kis kör alakú üregek zárt rendszere. Fordítsd el a korongot: csillogó 
higany folyik át az egyik üregből a másikba. Nagyszerű intellektuális játékok, 
„poénjük” van,, mint a csali szerkezeteknek, és mindez a legtisztább formai szépséggel 
párosul. A ’két; korai (1948-as) rajz valóságos csemege a műtörténész-filosz számára: 
hagyma és kagyló finom, figurális képe. Ezek a természeti produktumok vajon nem 
hasonlóan szétszedhetők vagy nyithatók-zárhatók, mint Pán Márta plasztikái?

Nincs éles mezsgye a konstruktivizmus és az absztrakció vonalasabb, intellektuáli- 
sabb változata közt. Utóbbi és a szubjektivebb, ugyanakkor a természethez is köze
lebb álló „lírai absztrakció” között még kevésbé. A tárlat másik fókuszában ez a 
művészet áll, melyet mi „franciásnak” érzünk -- jogosan, ha az École de Paris-ra, 
vagy konkrétabban, a Párizs-központú Abstraction-Création csoportra gondolunk. 
Történetileg nézve, a 30-as évek absztrakt művészete magába szívta az előző évtized 
konstruktivistáinak munkásságát (pl. Moholy-Nagy is állított ki az Abstraction- 
Créationnal), de egyre jobban elterjedt az az irányzat is, mely az organikus formák, 
a táj és kiváltképp az emberi figura stilizált elvonatkoztatására törekedett. Jellemző 
példája Beöthy István művészete. Leányának ajánlott vörös-fekete kompozíciója 
egy emberi sziluett felbontása geometrikus szegmentumokra. Szobrok ideáját rög
zítő éles kontúrú rajzai mintha megcsavart szalag formáját követnék — ugyanez az 
ötlet jelenik meg késpengeszerű faplasztikájában is. Beöthy ma már klasszikusnak 
számító absztrakciója azt az esztétikai eszményt képviseli, mely nálunk 1946 táján 
kezdett elterjedni — nem véletlen, hogy éppen ő szervezte meg 1947-ben a magyar 
absztraktok párizsi bemutatkozását. Ezzel a csoporttal szerepelt Marosán Gyula is, 
akinek most két jellegzetes korai absztrakt festményét láthatjuk. Grafikában ő is 
úgy deformálja az emberalakot, amint Marton Ervin; utóbbi a női fejet horogra 
akasztott karikával helyettesíti 1947-es tusrajzán. Henri Nouveau (Neugeboren Hen
rik) inkább a játékos-geometrizáló komponálásmódhoz vonzódik. Ney László 
színgazdag festményeinek nálunk leginkább Gyarmathy Tihamér piktúrája feleltet
hető meg; egymás mellé sorakoztatott színes kockáit sötét tónusokba ágyazza.

Érdekes megfigyelni a természetábrázolás és az absztrakció közti átmeneti foko
zatokat az említetteknél, de olyanoknál is, mint Braun-Lengyel Vera, kinek Kikötő
rajza már-már a nonfigurativitás felé hajlik, ugyanakkor a hajdani Nyolcak egyike, 
az Ausztráliában élő Orbán Dezső a „megkomponált” tasizmusig jutott el a látvány
ból kiindulva. Sárga-zöld foltokból festett képe mellé odaállíthatnánk Bartha László-
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nak a Balaton jegét ábrázoló félabsztrakt kompozícióit. Említhetjük az Uitz-tanít- 
vány Rosie Rey könnyed ecsetsuhintásokkal alakított akvarelljeit is: minden elvont
ságuk ellenére is virágcsokrok hangulatát őrzik.

A lírai absztrakció legmarkánsabb képviselője Szenes Árpád, aki 1925-től él 
Párizsban. A 60-as évek első felében melankolikus ízű. barnás foltfestményeket ké
szít, melyek halványan utalnak tájképi motívumokra (Szántás, L’Étoile, Nyugat felé). 
Vieira da Silva, a felesége is használta kissé perspektivikus képein ezeket a világos- 
barnákat, most azonban elegánsan formált vörös kompozícióval jelentkezik. Kolos- 
Vary Zsigmond igen következetes képstruktúrát dolgozott ki, erőteljes vízszintes 
színsávokból (kékek, vörösek, sárgák, zöldek) komponál. Állandó motívumai közt 
szerepel egy-egy kör és a képszegély által elmetszett négyszög, ezzel is érzékelteti a 
kompozíció nyitottságát. Hantai Simon újabb képei a vászon gyűrésével létrehozott 
fehér-kék, -zöld vagy -fekete foltrendszerek. О is azok közé tartozik, akik — mint 
az Amerikában élő tasiszta Peterdi Gábor, vagy a murális absztrakciót kissé pop-os., 
ridegen intellektuális figurativitásra cserélő Nemes Endre — rájöttek arra, hogy a 
nagy méretek bizony hihetetlenül megnövelik a kép átütőerejét.

A francia orientációjú szobrászok közt rangos hely illeti Székely Pétert. Gránit- 
és márványszobrai kissé Vilt Tibor nagyméretű műveire hasonlítanak, amennyiben 
egyaránt a pozitív és negatív formák kapcsolódását kutatják. Viltnél ez a plasztikai 
probléma szoros fugázatokban jelentkezik, Székely inkább széthúzza az egymásba 
illő részeket, ezáltal feszültséget teremt, potenciát jelez (Pár, Revolúció). A szobor- 
kompozíció elemeinek kulcsolódása Frank Magda könnyed matériájú, mégis súlyos
nak ható monumentumaiban ornamentális-geometrikus formafűzéseket, a szó szoros 
értelmében összefonódásokat eredményez. Székely Vera Kemény Zoltán útját járja, 
de ő a komor fekete, sokat sejtető deszka- és fafelületeket kedveli.

A szabott keretek közt lehetetlenség nyolcvan művész ismertetése. Ezért próbáltam 
csupán a jellegzetesebb egyéniségekről néhány informatív mondatban beszámolni. 
Mielőtt azonban a végső „tanulságok” levonására sort kerítenék, említenem kell a 
fotóművészet méltó szereplését e kiállításon. Művészettörténetünk mindig egy kicsit 
úgy bánik e fiatal művészettel, ahogy éppen Moholy-Nagy írja (1932): „ma a festé
szetet és a fényképezést gyakran szembeállítják egymással, kinyilatkoztatva, hogy 
a kettő közül csak a festészet a belső felindultság kifejezése, míg a fényképezés nem 
más, mint a valóság mechanikus reprodulálása.” Moholy-Nagy és Kepes fotogramjai 
mellett szép cáfolatai e nézetnek Kertész Endre lírai fotói az „igazi” Párizsról, Brassai 
graffiti-felvételei vagy clochard-jai, Capa döbbenetes, nem egyszer a tűzvonalban 
felvett háborús motívumai, Haár Ferenc gyöngyhalászlánya. Az építészeti fotóiról 
ismert Hervé pedig most éppen a nonfiguratív festészethez közelítő kísérleteiről 
számol be.

Idáig fejlődött — errefelé tart a külföldi magyarok művészete. Részt vett új irány
zatok születésénél, beleolvadt második hazája művészeti körképébe, néha konokul 
őriz egy otthonról magával vitt stílust. Máskor magányosan dacol az őt érő idegen 
befolyásokkal, és egyre továbblép, mint Szalay Lajos az emberiség problémáira 
filozofikus választ kereső grafikáival. Egy kicsit sajnáljuk, hogy ennyi kiváló művész 
nem a mi kultúránkat gazdagította, de a művészettörténet folyását sem lehet vissza
fordítani. Annak azonban csak örülhetünk, hogy olyan tendenciák termését lát
hattuk, melynek tükrében árnyaltabban jelenik meg itthoni művészetünk is. A két
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világháború közti konstruktív és absztrakt törekvések részben megmutatják, hogyan 
alakulhatott volna akkori kultúránk, másrészt pedig visszhangra találtak nálunk is 
némi késéssel. Most már a Kulturális Kapcsolatok Intézetén a sor, hogy a most 
látott jelentős művészek önálló budapesti kiállításainak megrendezésével ezt a képet 
még árnyaltabbá tegye.

SZABOLCSI  MIKLÓS

Szerb  Antal tan u lm án yai*
Szerb Antal művei: két nagy irodalomtörténete, regényei, tanulmányai keresettek 
és kedveltek. Friss, érzékletes képet adnak élete nagy élményéről, az irodalomról, 
életteli közeibe hoznak műveket és áramlatokat, — s egyúttal tanúskodnak arról, 
hogyan akarta ő és nemzedéke meghódítani és a magyar olvasóhoz közel hozni a 
kultúrát, a tudást. Jelenségeket, írókat, irodalmi folyamatokat sokszor máshogyan 
látunk azóta már — mint ahogy a mi megállapításainkat is felülvizsgálja majd 
az idő —, de Szerb Antal jellemezni, leírni tudása, megértő- és beleérző- képessége 
nem vesztenek vonzóerejükből a növekvő időben.

A Gondolatok a könyvtárban címmel összegyűjtött tanulmányok sem most jelen
nek meg először, az első kiadás előtt Kardos László mélyrehatóan elemző és szere
tetteljes bevezetésével jellemezte őket, s helyezte el az irodalomtörténeti folyamatban. 
Szerb Antal életműve újabb értékelésének főbb állomásaira csak utalunk: Szigeti 
József magvas, tartalmas 1947-es esszéje az első, amely e mű marxista értékelését 
adta, — ezt követték Kardos László tanulmányai, Sőtér István értő esszéi, Illés Endre 
s Rónay György írásai, Bodnár György tömör, problémagazdag jellemzése a Magyar 
Irodalomtörténet VI. kötetében. Részletesebben, immár a filológiai teljesség igényé
vel, alapos filozófiai-eszmetörténeti háttérrel készült Poszler György monográfiája 
Szerb Antal pályájáról. Egymást erősítve és egymással is vitatkozva rajzolják fel 
ezek a tanulmányok Szerb Antal pályaképét: a konzervatív kezdetektől, a filológus 
ifjúkoron át a szellemtörténet megejtő-csábításáig, az első nagy összefoglaló 
teljesítményekig, s onnan tovább : amikor leszámolni készül a régi ideálokkal, és egy 
új, progresszívebb színezetű, humanista eszmerendszert készül alakítani. S a róla 
szóló értekezések azt is érzékeltetik: nemcsak Szerb Antalról van szó — egy egész 
nemzedék, egy egész csoport útjáról, teljesítményéről, sorsáról —, a két világháború 
közti Magyarország szellemi életének, ideológiájának fontos kérdéseiről.

Hozzátehetünk-e valamit ehhez az árnyalt s egyre gazdagodó Szerb Antal-kép- 
hez?

I.

1935 végén jelent meg, s azóta most kerül először az olvasó elé e kötetben a Hét
köznapok és csodák. Ez a nagy tanulmány, a „francia, angol, amerikai, német regé

* Bevezetés a „Magvető” kiadásában megjelenő Szerb Antal — kötethez.
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nyék a világháború után” egyéni szemléje — már megjelenésekor is vihart váltott 
ki —, vitatkoztak vele, lecsepülték és dicsérték, s egy egész értelmiségi nemzedék 
e könyv segítségével kezdte olvasni a kortárs világirodalmat, tanulta látni, értékelni 
az új regényeket. . .

A Hétköznapok és csodák előzménye Szerb Antal életművében a Magyar Iroda
lomtörténet, utólagos szépirodalmi magyarázata az Utas és Holdvilág. Immár 
véget ért a terjedelmes irodalomtörténeti tanulmányok időszaka, s bár alig harminc- 
három éves, a betakarítás és az átfogalmazás időszaka következik: a még mindig 
nagyon fiatal tudós rendszerezi és számba veszi eddigi élményeit, s közli benyomásait 
az olvasóval. Mindezt 1935-ben — távoliakmár a viszonylagosan gazdagabb, csalóka 
regényekkel kecsegtető húszas évek. Elmúlt a harmincas évek fordulója is, a forra
dalmat ígérő hullámmal. — Németországban Hitler van uralmon, s közeleg az új 
sötétség, az új borzalom, aminek körvonalait, méreteit még csak sejteni. . .  
Magyarországon is zordabbra fordul az idő: a bethleni látszatkonszolidációnak 
vége — már Gömbös van kormányon —, szétfoszlóban a remény, hogy egy konzer
vatív színezetű liberalizmus jegyében stabilizálódhatik a helyzet. . .

Fenyegető vihar előtt és remények közepette születik hát a Hétköznapok és csodák, 
ironikus szavait, aggódó megjegyzéseit ilyen felesleges háttér előtt mondja el a 
szerző. A humanista polgár — aki polgár voltát egyre öntudatosabban kezdi han
goztatni a polgár nélküli Magyarországon — egyelőre saját egyéniségét, indivi
dualizmusát szegezi szembe a fenyegető vésszel. Ekkor még úgy érzi, a veszély és 
vihar több oldalról fenyegeti, ezért is emleget „amerikanizmust” , és utal kétféle 
tömeguralomra.

Egykorú ismertetői, bírálói is és mai elemzői egyaránt megállapítják a kis könyv
ről, hogy az elején kifejtett elmélet ellenére oly értékesek megállapításai. Valóban: 
furcsa-naivnak, talán játékos ötletnek is hat a „csodaelmélet” . Lukács György 
Theorie des Romans-jából indul ki, és az akkor még csak kis értelmiségi kör által 
ismert, utóbb világhírűvé lett ókorkutató, Kerényi Károly cikkeiből vett elemekkel 
fejleszti tovább ezt a konstrukciót, amely az eposz, majd a regény lényegét a csodá
ban, illetőleg a „fiktív csodában” látja, s ebből a szempontból osztályoz, ezért 
ítéli el a klasszikus realista regényt és emeli magasba a XX. század elejit. A csoda az 
elmélet egyik pillére — a másik a „szellem szabadságharca” —, egy olyan szabad
ságharcé, amely a konvenciók és kötöttségek ellen folyik. Félig komoly, filoszos, 
félig játékos, álméltóságteljes konstrukció ez, ahogyan Poszler György írja, „esszéisz- 
tikusan szubjektív és önironikusan teoretikus” kerete a regényekről szóló értékelések
nek.

De hát miért éppen a „csodá”-ban, miért éppen irracionalista elemekben keres 
magyarázatot? A „csoda” , a „mítosz”, a „lázadás” Szerb Antal-i elképzelését sajátos 
esszéregénye, az Utas és Holdvilág is segít megérteni. A „csoda” bonyolult-összetett 
fogalom — a kiútkeresés, az iránykeresés egyik bűvös, csak félig komolyan ejtett 
szava. Menekülés egy szűknek, nyárspolgárinak, túl szabályosnak, unalmasnak 
érzett világból, menekülés a kor zsidó származású értelmiségeinek egyik legfájdalma
sabb s legszorítóbb élményétől: attól, hogy megmásíthatatlan-végzetszerűen született 
egy üldözött kisebbségbe, hogy oda van láncolva egy nem vállalt sorshoz. Menekülés 
egyúttal a világ fokozódó elsötétedéséből a világosságba, az irracionálisba, az egyén 
szabad játékaiba. Ekkor még ez a csoda-vágy játékos kacérkodás a halállal is, és
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amikor a halál valóban közeleg, a legdurvább, legeró'szakosabb halál, véget ér ez a 
játék.

A Hétköznapok és csodák elméletei egyúttal úgy is magyarázhatók, hogy a friss 
szellemű, de pályája kezdetén a kor csalóka, konzervatív liberalizmusához hozzá
idomult fiatal tudós megpróbálja magát lassanként eloldozni tőle, és elindulni egy 
olyan úton, amely egy frissebb, igazabb irodalom- és világszemléletet ígér. Ezen az 
úton először a német szellemtörténet egy változatához szegeződik, ezt párosítja a 
pszichoanalízisből vett elemekkel, próbálja meg kiegészíteni, korrigálni szociológiai 
szemlélettel, beoltani, dúsítani Kerényi Mítosz-tanával. Az új felismerések megfogal
mazásának és alkalmazásának mintegy kísérleti terepe éppen a kis könyv.

Az elmélet „álruha”, „ürügy” voltát mi sem bizonyítja jobban, mint az értékelés 
és elmélet éles ellentmondásai. Az elvileg az irracionalizmusra, révületre épített 
elmélet hívője legélesebben éppen a vitaiizmus, az irracionalizmus, az ösztönvilág 
előretörése ellen kel ki (például D. H. Lawrence-et tárgyalva és természetesen a német 
náciirodalom akkor már látható kezdeteiről szólva is). A racionalista-humanista 
győz így is az irracionalizmussal játszó elmélet felett.

És már a kortárs kritikusok jelentős része is észrevette, hogy a Hétköznapok és 
csodák regényértékelései, egyes írókról adott portréi milyen szellemesek, olykor 
milyen telibe találóak, megvilágítók. S valóban, ma is átsugárzik a kis könyv lapjain 
a friss élmény forrósága, az irodalom belső ismerete, a pontos értékelés, elhelyezés 
képessége. Sok elem és megfigyelés van az egyes értékelésekben, ami ma is gondolko
dásra késztet, arra, hogy egyes ítéleteinket felülvizsgáljuk.

Mindenekelőtt: mi, ahogy ma mondanók, a kis könyv „vonala”, értékelési hang
súlya? A Marcel Proust-Thom as Mann vonulat; ezt emeli legmagasabbra, s ehhez 
kisebb érzelmi hangsúllyal az új angol regény, mindenekelőtt Aldous Huxley járul 
s olyan művek, mint Arnold Zweig Grisa őrmester-e. Ez a „fővonal” , ez az értékelési 
sorrend közös azzal, amely a harmincas évek magyar baloldali értelmiségének sajátja 
vo lt; így Bálint György értékrendszerének is tengelye, ilyen szempontból a magyar 
antifasiszta értelmiség egyik jellegzetes szellemi magatartásformája is. A mai marxista 
értékelés is (részint Lukács György,’részint, de tőle nem függetlenül a szovjet iroda
lomkutatás nyomán) — a Thomas Mann életművet tartja a kor polgári humanista 
irodalma egyik csúcsának. Igaz, a Szerb Antal kedvelte „csodá”-t már nem látja 
művében, — de ahogyan Thomas Mann írói erejét, korfestő nagyságát s harcos 
humanizmusát Szerb jellemzi, azzal maradéktalanul egyetérthetünk. S Proust? A 
marxista kritika itt újabban árnyaltabban értékel: s még tovább kell mennünk, meg
kísérelve megérteni, miért jelentett a prousti mű írók és olvasók annyi nemzedéke 
számára felszabadító és továbblendítő élményt, talán jobban fogjuk látni, mi mindent 
köszönhet neki az utána következő egész próza, s azt is, hogy egyes vívmányai mint 
gazdagították és gazdagítják a szocialista realista irodalmat is. S talán nemcsak az 
idealista filozófia hatását fogjuk látni időkezelésében s emlékezéstechnikájában, hanem 
az új valóság megkövetelte új területek megnyitását is. S talán jobban észre tudjuk 
majd venni Proust rejtetten ironikus, szemérmes, de mélyre hatoló társadalom
bírálatát, polgárság, arisztokrácia és önmaga ellen irányuló indulatát is, amely 
ábrázolásban, nyelvi elemekben, alakok rajzában egyképpen megnyilvánul. Persze 
Proust csak azoknak nyílik meg, akik végigolvasták, akik az egész művet tudják 
látni, akik képesek A megtalált időtől visszafelé szemlélni Az elvesztett időt i s . . .
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1. Uitz Béla: Lenin címlapterv
2. Képes György: Föld
3. Beöthy Etienne: Forma és ritmus
4. Nemes Endre: Sírfelirat egy kísérleti egérről
5. Kallis J. János: Kompozíció
6. Moholy-Nagy László: Kompozíció
7. Kolos-Vary Sigismond: In memóriám Kassák
8. Tihanyi Lajos: Kompozíció
9. Hantai Simon: Kompozíció

10. Kemény Zoltán: Optimista- kép
11. Pan Márta: Nagy spirál

Foto: Mrávik Lászlóné
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A mai nyugat-európai irodalomtörténet is Proustot tartja az egyik alapkó'nek, 
de Prousthoz „vonalként” hozzátársítja Kafkát és Joyce-t. Kafka nem szerepel 
Szerb kis könyvében, talán, mert nem is tartotta saját korabeli regényírónak; 
a Kafka-élmény őt és kortársait még nem érintette mélyen, az érett világirodalom
történetben is csak néhány sor szól Kafkáról. Joyce-szal szemben elutasító az állás
pontja, — mint ahogy elutasító mindavval szemben, amit formátlannak, amit értel
metlennek és széthullónak tart. Még késó'bb is lényegében „blöff”-nek minó'síti az 
Ulyssest. Ez az irányultság, amely Mannt és Proustot nem Joyce és Kafka felé társít
ja, hanem az intellektuálisabb, racionálistább angol regény felé, a kor magyar bal
oldali humanista értelmiségének sajátossága — és azt jelzi, hogy a fasizmus és a há
ború ellen nem a végletes nihilben, hanem értelmes megoldásokat kínáló eszmék 
és művek felé kerestek támaszt.

Egy másik vonás, amely Szerb Antal értékelését megkülönbözteti egyes kortársaié
tól, az az ún. weimari német prózairodalom iránti bizalmatlansága. A kor baloldali 
értelmisége egy részének kedves olvasmányait, Erich Kästner Fábiánját, Alfred 
Döblin Berlin Alexanderplatzát, Lion Feuchtwanger addigi könyveit is kevésre 
tartja. Felületesnek, divatszerűnek ítéli ó'ket — kegyetlen —ironikus szavakkal 
bánik el legtöbbükkel. Van ebben az értékelésben bizonyos „filoszos” , arisztok
ratikus fölény — ott van a hagyományos némettel szemben az angol tájékozódás —, 
de értékelései itt is helyes s meggondolkoztató képet rajzolnak ki, valóban sok 
divatszerű szentimentalizmust, álfilozófiát, felületi modernséget, külsó'séget tartalmaz
nak ezek az akkor nálunk is oly divatos művek. És tegyük hozzá: Feuchtwanger és 
Kästner későbbi tiszteletre méltó és bátor politikai álláspontja sem teszi visszamenőleg 
jobbá ekkor írt könyveiket.

Ezekben a vonásokban tehát Szerb Antal könyve az értékelésekben kibontakozó 
értékrendben haladóbb, előremutatóbb, humanistább, általában „baloldalibb” 
az akkori s mai polgári értékeléseknél és annál is, ahogy kortársai még akkor radi
kálisnak, baloldalinak tartott egy része látta az irodalmat. Más kérdésekben viszont 
ez a szemlélet konzervatívabb s arisztokratikusabb, mint baloldalibb barátaié.

így „csoda” elméletéből, a szabályos „kartéziánus”, tehát kritikai realista regény 
iránti bizalmatlanságból magyarázható ekkor még nála Roger Martin du Gard le
becsülése. Igaz: a Thibault család arányai csak 1935 után kezdtek kibontakozni 
igazán, és Szerb Antal, Halász Gábor s mások csak ezután kezdik ismét felismerni a 
’’kartéziánus” kritikai realizmus változatlan lehetőségeit. A Világirodalom története 
elmélyült és méltó értékelést ad már a Thibault családról. De a Hétköznapok nyúj
totta képet még csonkának érezzük: a Proust—Mann-vonal meghosszabítása Martin 
du Gard felé a mi számunkra már természetesebb lenne.

Még feltűnőbb — s nehezebben magyarázható — André Malraux feltűnően hűvös 
kezelése. Malraux 1935 körül már közreadta azt a három könyvét (a Hódítókat, a 
Királyok Útját, és az Emberi Sorsokat), amelyekkel világhírnevét megalapozta, 
amelyekkel a kor baloldali irodalmának élvonalába került, közülük kettő nálunk is 
ismert volt. Ismét csak Szerb Antal kortársaira kell hivatkoznunk: a magyar baloldali 
értelmiség radikálisabb, a szocializmushoz közelálló részének — Bálint Györgynek, 
a Gondolat körének kedves olvasmányai voltak ezek a könyvek. Nem kétséges: 
Szerbet nem annyira esztétikai, kritikai előítéletek vezették Malraux lebecsülésében, 
hanem a fasizmus és a szocializmus ellenében is kikovácsolódó „burzsoá” ideál,
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amelynek jegyében — még óvó mozdulattal — távol tartotta magától ezeket az ak
kori viszonyok között túlságosan is aktivizáló, felkavaró, „mozgalmi” könyveket.

Hasonló indítéka, de némileg több esztétikai indokoltsága van annak, ahogyan 
Szerb Antal a korában oly olvasott amerikai naturalistákat, tehát főleg Theodore 
Dreisert, Upton Sinclairt elutasítja. Megértjük viszolygását a sematikus, az egyszerű
sítő, a proletkultos módszerektől, a „fehéren feketén” festéstől, amelyet Upton 
Sinclairnél, olykor még Theodore Dreisernél lát. De Szerb Antal nemcsak ezt utasítja 
el bennük, hanem azt is, amit „amerikanizmusnak” érez, az indulatok nyers s erős 
festését, a társadalmi indulatot, a forradalmi lázat. Ebben ismét csak az egyelőre biza
kodó optimizmussal viselt „polgár” magatartásához hű. Amit „amerikanizmus”-nak 
nevez, s veszélyesnek érez, az még ekkor feloldhatatlanul egyesíti a monopolkapita
lizmust, az elgépiesedést, a nyílt vagy rejtett tőkediktatúrát és az ellene irányuló 
tömegmozgalmat. A kor humanista polgára tesz még itt egyenlőségjelet két egymás
sal szembeszegülő hatalom közt.

A Hétköznapok és csodák tehát a harmincas évek elejének világirodalmáról a 
ma értékelésével sok ponton egyező, más pontokon attól elütő képet rajzol. A húszas 
évekről, a közvetlenül megelőző évtizedekről, úgy érezzük, találóbbat és pontosabbat: 
ahogyan Szerb Antal a „neofrivolitás” korát jellemzi, az telibe találó, ma is érvényes, 
érzékeny korleírás, a ma irodalomtörténete is így látja e tünékeny éveket, az 
„Illúziók éveit” . És éles szemének, felfedező kedvének köszönhető, hogy elsőnek 
vagy csaknem elsőnek, mindenesetre leghatásosabban hívta fel a figyelmet Musilra, 
a fiatal Faulknerra, A. Seghers első nagy könyvére és másokra. Igazzal és tévessel 
együtt is: szellemi élmény és kaland volt a Hétköznapok és csodák; mert akik olvas
ták, azokat vitára, együttolvasásra vagy ellenzésre ingerelte. Nem volt tankönyv, 
nem hivatalos vélemény, — egy szabad szellemű, fiatal, útját kereső értelmiségi vallo
mása volt. S amikor „balról” megdicsérték, mint a Szocializmus cikkírója, vagy 
Bálint György, vagy megrótták, mint Remenyik Zsigmond a Gondolatban, alap
jában mint lehető szövetségessel gondoltak vele.

II.

Útkeresés, új és új megoldások kutatása jellemezte Szerb Antal, az igényes és 
nyugtalan intellektuel egész életútját továbbra is, csak egyre sötétebb, egyre nehe
zebb körülmények közt. S későbbi nagy művei, a Világirodalomtörténet, a Pendra- 
gon legenda, a Királyné nyaklánca mellett a megoldás keresésről, szinte védekezve 
támadásról tanúskodnak azok az újságcikkek is, amelyeket ugyancsak a kötet gyűjt 
első ízben egybe. És ez a néhány, most újabban előkerült tanulmány, cikk, feljegyzés 
Szerb Antal életművén túlmenően ismét csak a magyar értelmiség egy egész csoport
jának útjára vet fényt. Az itt közölt első tanulmány, a „Középosztály és irodalom” 
kelte még: 1934, tehát két évvel a Hétköznapok és csodák megjelenése előttről 
való. Szerb Antal Magyar Irodalomtörténete éppen hogy napvilágot látott, hatalmas 
vihar csapott fel körülötte, helyeslő és elítélő bírálatok özöne. Szerzője úgy érzi, 
itt az ideje, hogy megkísérelje helyét a magyar tudományos életben pontosabban 
meghatározni. Már utaltunk arra, hogyan érkezik el a német szellemtörténethez, 
hogyan módosítja és elegyíti más gondolatrendszerekből vett elemekkel, hogy a
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világ és az irodalom bonyolult jelenségei között eligazodjon. S ha politikai helyét 
akarnánk ez idő tájt meghatározni, akkor valahol a Magyar Szemle tájékán kellene 
kereskednünk, ez az európai szintű, elegáns konzervatív liberalizmus vonzza 
leginkább, az a magatartásforma, amely úgy tűnik, menedék a kor polgára számára 
is, s egyúttal egy nyugat-európai értelemben vett polgárság ideológiája lehet.

Ez a konzervatív liberális ideológia — amelynek persze számtalan árnyalata 
van — élesen szembeszállt az „urbánus” és „radikális” jellegű baloldallal s a marxiz
mussal is, és kezdettől fogva szembeszállt az ellenforradalmi korszak húszas éveinek 
„népi” jellegű ideológiájával. És csak amikor a Válaszban egy tágabb koncepció 
bizalmatlanul és némi lekezelő fölénnyel szemlélte a népi mítoszt, a parasztkultuszt, 
a nép szerepének túlértékelését látta egyes írásokban. S amikor Szerb Antal itt közölt 
„Középosztály és irodalom” c. cikkében válaszol az irodalomtörténetét ért bírála
tokra, ő a nép szerepének értékeléséről vitatkozik. Komplex kérdés: egyrészről véde
kezik Szabó Dezső és a jobboldali népiesség, a korszak „parasztmítosz”-a, frázissá 
csépelt népi ideológiája ellen is, szembeállítva vele egy elképzelt és kívánt „nyugat
európai” szintű polgári fejlődést. „Középosztályt” szeretne látni — ezt keresi a 
magyar múltban és jelenben —, amelyet az angol fejlődésből, s némiképpen a 
húszas évek vége Szekfű Gyulájának műveiből vont el. Ez „középosztály’’-képnek 
éppúgy illúzió és fikció volt, s éppúgy szétfoszlott utóbb, mint Márai Sándor 
„polgár”-a. Ekkor Szerb Antal ez ideál bűvöletében a valódi népi értéket sem látja 
meg, azt a művészi erőt s tehetséget, amely a népdalban, a népi tehetségekben rejlik, 
s még nem veszi egészen észre, hogy egy bartóki vagy egy kodályi út, a valódi népi 
kultúrára építő magas kultúra modellje is lehet humánus, demokratikus, s lehet 
antifasiszta jellegű. Ebben a kérdésben azonban, a kor nyomására is, barátai hatására 
is, utóbb hajlékonyabb lesz, s bár változatlanul a középosztály nyugat-európai érte
lemben vett ideálját védi, az általa szervezett Irodalomtudományi Társaságban már a 
„népibb” , a népi értékek iránt fogékonyabb tudósokat is tömöríti. Érdekes doku
mentum a Függelékben közölt, pohárköszöntő formájában elmondott beszámoló 
a Társaság munkájáról. Egyedülálló alkalom volt ez a néhány hónap arra, hogy a 
magyar kritika, irodalomtudomány fiatalabb nemzedékét tömörítse, magas szintű, 
a hivatalos tudományossággal szembenálló, új utakat kereső tudósgárdát hozzon 
össze. A kor, a meglevő belső feszültségek, amelyek alapjában véve a magyar 
társadalom belső erővonalait mintázták — hamar szétszórták a tömörülést. Ám 
jellemző Szerb Antal 1935-ös állásfoglalása: most már közel érzi magát a Válaszhoz, 
s fő célnak az irodalom „nemzetpedagógiai” szempontú művelését tartja, a magyar 
önismeretre való nevelést, a magyar „eidosz” kutatását. Az eidoszkutatás, a nemzeti 
önismeret mint a nemzeti lényeg megtalálásának eszköze — szellemtörténeti ihle
tésű, fogantatású jelszavak, amelyeket Magyarországon Kerényi Károly és Németh 
László művei egymásra utalva erősítettek fel — ám látnunk kell, hogy egy adott 
történelmi időpontban, a német fasizmus előretörése idején, ez a törekvés is anti
fasiszta bástyává vált, a nemzeti függetlenség megvédelmezésének egyik eszközévé. 
Az Irodalomtudományi Társaság kezdeményeit utóbb folytató Magyarságtudományi 
Intézet, a Magyar Nemzet és egész köre ezzel az ideológiával próbált sáncot építeni 
a német befolyás ellen.

Szerb Antal, a humanista, a „szép játékra” termett intellektuel is egyre inkább 
szembekerül hát a kor meztelenül kegyetlen erőivel. Mert egymás után dőlnek romba
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a védőbástyák: a hivatalos tudományosságé, a konzervatív liberalizmusé is, s 
leomlani készül a sebtiben emelt baloldali népfront és a baloldali népiesség végvára is, 
— amelynek Szerb Antal mindvégig inkább csak kívülről nézője maradt. S ebben a 
helyzetben Szerb Antal is, mint annyi más társa, egyedül marad, magányossá lesz, s 
egyre védtelenebbnek érzi magát. Ennek a fokozódó magánynak, veszélyeztetettség
érzetnek, a levegő fagyossá válásának sok jele van ott művében, abban, ahogyan 
irodalmi tényekkel, folyamatokkal szembenéz. Van azonban egy közvetlen vallomás 
is róla: ez A harmadik torony, a Nyugat 1937-es évfolyamában megjelent s azóta 
most itt először közölt olasz útinapló. Megejtő írás : soha ilyen közel nem állt hozzá az 
olasz táj varázsa, búcsú ez Európa városaitól és tájaitól, mielőtt végleg bezárulnak 
a kapuk s mielőtt bomba pusztítja el a tájakat. Ilyen búcsúzó esszéknek, verseknek 
egész sorát írták ekkor a magyar írók, Cs. Szabó Doveri átkelése, Márai Sándor 
Napnyugati őrjárata, Illyés Gyula franciaországi útijegyzetei vagy Radnóti Miklós 
párizsi versei: néhány példa. Búcsú és egyúttal minden eddiginél mélyebb megértés 
Szerb Antal útinaplója is: olasz táj, történelem, művészet és vallástörténet benső
séges egységben fonódik össze, — s Szerb Antal legjobb tulajdonságai érvényesülnek 
benne: a tudás fitogtatás nélküli, könnyed kezelése; az a mód, ahogyan az olvasót 
szinte kézen fogva bevezeti a kultúra titkaiba. Iróniája és öniróniája ritkán tündököl
tek így; mert ugyanakkor ironikus vallomás A harmadik torony; a „polgáré” önma
gáról, a világról, a körülményekről, az olasz nép mindennapi életéről. S ott a polgár 
önmagát féltése is, az egyéniség, az individuum őrzése, a tömegektől, az eltömege
sedéstől való rettegés. Az olasz fasizmusban éppen ezt látja: a tömegek uralmát, 
s nép elaljasodását, eldurvulását, s ettől félti a világot s önmagát. Egyenlőségjelt 
tesz még akkor is — hűen a liberális polgár már kissé kényszeredetten, sok öngúny- 
nyal, de még változatlanul viselt maszkjához — a különféle irányú „tömeguralmak” 
közt, és gép, sebesség, pénzuralom, fasizmus és a távolról szemlélt bolsevizmus 
egyforma veszéllyé válnak. Történelmileg tévesnek bizonyult álláspont — s azt neki 
is meg kell látnia a keserves és szörnyű években. De ne feledjük: az 1937-es szem
lélő, az utazó, a turista nem volt otthonos a politikai tömegmozgalmakban, s az abesz- 
színiai háború első évének Olaszországát még valóban egységesnek láthatta. És azt 
se feledjük, hogy a fasizmus bonyolult történetének éppen egyik fájó alappróbája, 
hogyan tudta, ha időlegesen is, a népesség nagy tömegeit maga mellé állítani. Szerb 
Antal, mint annyi más kortársa, a nyilasmozgalom 1939 körüli terjedésében is a 
„tömegek lázadása” ortegai tételének bizonyítékát látta; s a ma történetírása, más, 
gazdasági, társadalmi s tömegpszichológiai okokkal magyarázva ezt, de ugyancsak 
e mozgalom tömegméretűvé válásával kell hogy foglalkozzon. Éppen ekkor, 1937-ben, 
evvel, tehát a tömegek árulásának kérdésével, a fasizmus előtt való behódolásuk 
magyarázata keresésével viaskodott József Attila is; cikkeiben éppúgy, mint a Már
cius vagy az Ős patkány kétségbeesett kiáltásában.

Ám a történelem kérlelhetetlen volt, s a kapuk valóban bezárultak. Elkövet
kezett 1939, a második világháború kezdete, majd Magyarország teljes csatlako
zása a tengelyhatalmakhoz, Párizs megszállása, majd elkövetkezett 1941 is, a 
szovjetellenes háború. Az égbolt valóban teljesen elsötétedett. S ez utolsó, vészes 
években kezdett kialakulni lassanként Szerb Antal antifasiszta álláspontja, kezdtek 
benne megérni az új felismerések. A varázsló eltöri pálcáját — ezen a címen gyűjtöt
ték össze ez idő tájt írt cikkeit, miniatűr esszéit, s Kardos László megírta már, mennyi-
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ben és milyen módon tiltakoznak ezek az igénytelennek látszó, ujjgyakorlatnak tűnő' 
kisebb írások a kor ellen, a fasizmus és a barbárság erői ellen; írtak már arról is, 
hogyan mutatkozik meg az új látásmód utolsó nagy müvében, a Világirodalom 
történetében, s arról is, hogyan került már közel a forradalom eszméjéhez a 
Királyné nyakláncában. Ugyanezt a folyamatot kísérhetjük nyomon 1939-től 
írt cikkeiben, amelyek közül egynéhányat ugyancsak itt gyűjtünk először egybe. 
Mindmegannyi kísérlet: arra, hogy hogyan lehetne a szellemi népfront keretén 
belül egy alapjában liberális ideológiájú, de az eddiginél harcosabb, baloldalibb 
álláspontot kialakítani. Most már az addig ironikus-megértően szemlélt 
Szabó Dezsőt is helyeslőleg idézi, mert a „magyar faj” gondolata az adott 
időpontban németellenes is, még hisz a középosztály egy elképzelt,
Magyarországon soha nem létezett „angolos” ideáltípusában, de már nem ret
teg sem a politizáló művészettől, sem a harcos tömegektől, Petőfiről és József Atti
láról szóló sorai tanúskodnak róla. Ragaszkodva hát régi ideáljaihoz van útban 
újak keresése felé. Az e korban keletkezett írásokat (s nemcsak a Szerb Antaléit) 
sajátos kulcsrendszer szerint kell olvasni, mintegy „áttranszformálva” mondatai
kat: amikor pl. az Ady-cikkben az „efemer politika” ellen szól, a nemzeti illúziók 
ellen, s evvel szemben emeli ki, ami benne „örök” , akkor az olvasó világosan tud
ta: a jobboldali és szélső jobboldali tömegmozgalmak handabandázása, naciona
lista demagógiája ellen beszél, — és amikor Adyból a Drang nach Westen-t emelte 
ki, a második világháború frontjain foglalt állást. A kutatásnak még feladata, hogy 
műveket, irodalmi cikkeket és politikai írásokat egységben vizsgálva, rajzolja 
meg Szerb Antal ez éveinek képét.

Ehhez a komplexebb, bonyolultabb képhez, egy jelentős, napjainkban is szellemi 
izgalmat kiváltó tudós egyéniség képének megrajzolásához ad segítséget ez a kiadás. 
S az eddig ismert cikkekkel s tanulmányokkal együtt pedig talán teljesebbé teszi az 
olvasóban egy nagy magyar irodalomtudós képét: akinek az irodalom legszemélye
sebb magánügye, szenvedélyes játéka s ugyanakkor élet-halál ügye volt, aki egyszerre 
tudta magáévá élni és távolról értékelőén szemlélni az irodalmat, ezt a már akkor 
is, azóta is bonyolult, oly rejtélyes, oly személyes hálózatot.

M é r l e g í iS fó - ]
KOVÁCS SÁNDOR IVÁN

Váci Mihály u to lsó  verse i*
Élete végső két-három évének folyóiratokban 
napilapokban szétszórt verseit és prózai 
írásait Váci Mihály már nem rendezhette 
kötetekké. Pedig e termékeny esztendők

* Részlet egy Váci-pályaképből.

— a hagyatékkal még bizonyosan szaporítható
— mű-hozadéka nem csekély: a verstermés 
legalább kötetnyi. Váci pályaképe szorosan 
egymásba illeszkedő, egymásból sarjadó szaka
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szókból áll, Így az utolsó esztendők költészete 
nagyrészt az eddigi utak folytatása, ugyanak
kor néhány határozottan kirajzolódó új törek
vést és hódítást is jelez.

E kettősségre mindjárt az utolsó évek 
emléklírája a legjobb példa. A Jó nyomon 
(Kortárs, 1968. 7. sz.) a leghagyományosabb 
emlékező Váci-vers: utak, homok, síró szeke
rek, hű lovacskák, tanyák, mezítlábas esti 
barangolások, csillagok, álom, sírás, ének
— íme, ismert és jellemző szókellékei, s 
mindez tárgyias előadásban, leíró keretben. 
A Müveit éjszakák (Kortárs, 1969. 6. sz.) 
viszont ezzel már részben ellentétes verstípus. 
„Szemünkben kigyúlnak a petró-lámpák”
— hangzik fel itt is A lámpayyújtás ihleté bői 
ismert hűségvallomás, de már nem elbeszélő 
leírás keretezi, hanem furcsa balladás víziók 
sorozata :

Görbe hátú holdacska béget, 
a csillagok kinn legelésznek.
Kaszával a vállukon a régi 
barátok a holdból kezdenek jődögélni. 
Szemünkben kigyúlnak a petró-lámpák, 
tornácunkon kezdődik a tengerihántás. 
Tolongunk, mint nyáj az akolból, 
merre emlékeink szamara kolompol. 
Távol kutyák ugatnak elhalóan,
— jóltartott szívek fényes ólban.

Csak a fájdalmas második rész hoz hagyo
mányosan áttetsző Váci-képeket és hason
latokat („fecskék suhannak a szememben / 
fészkeikkel körülépítgetnek engem! . . . ” „Va
lami úgy fáj, mint a megáradt folyónak, / 
mikor hasítja elszabadult csónak”), akárcsak 
a címe szerint is erre utaló Hasonlatok (Kor
társ, 1969. 6. sz.): „Szemem elé kiült a bánat, 
/ mint kispadra a nénikék” stb. A szürrealisz- 
tikus asszociációkba rejtett emléktöredékek 
még szabadabb kapcsolatokba rendeződnek 
a Képeslapok Jeszenyinnek strófáiban (Kor
társ, 1969. 10. sz.). „Kispadunkat cipelgetem, 
/ szívem elé leteszem” — olvassuk itt is, de 
immár nem hasonlatként, s a többi kép is új
szerűn bizarr: „udvarunk / bárányfelhő, fenn 
lebeg” , „Apám arca papírsárkány” , „Anyám 
üldögél a számban”, „Zsuzsi néném deres 
csóka” , „parkettámon át betörnek / a le
vágott fák” , „Nagyapám a nap szakálla / 
végig folyja a hazát; / arcok úsznak evezőtlen 
/ a sírás folyóin át” stb. Érdekes magyarázó 
adalék: Váci mindkét idézett versbe beírja 
a „vers-színteret” : a Müveit éjszakákban
„pár klasszikus lemezt teszünk fel, / s mit

a paraszt elcipel a kocsmába, / elfojtjuk 
Bach zseniális nyomorába” itt: „Verset írok: 
szobámban a / lószerszámok bőrszaga” . Ez 
már nem az elhagyott szülőföldi környezetbe 
könnyedén visszailleszkedő vagy a „hazame
gyek a falumba”-vershelyzet, hanem a végleges 
kiszakadásé, amikor az emlékeket már szinte 
„elidegeníti”, amikor azok sokszoros áttétellel, 
a megszépítő formákat levetve, nyers, jobbára 
negatív árnyalású jelentésükben törnek elő, 
váratlan-furcsán, mint „parkettámon át betör
nek / a levágott régi fák” . Az emlékidézés egy 
közbeeső módozatát a nosztalgiás panaszolko- 
dások jelzik (Tenyérbe írt versek. Új írás, 1968. 
11. sz.). Ezekben a legtöbb ismerős Váci-motí
vum előszámláltatik (madarak, fák, tanyák, 
szerszámok, kutak, barmok, eső, sírás, gyökér, 
tenyér, ököl stb.), de nem a leíró emlékezés, 
hanem a testi-lelki megnyugvást óhajtó nosz
talgiák építőelemeiként. A művét s küzdelmeit 
bevégezni készülő költő búcsúzó sejtelmei 
vibrálnak e végső vágyakozások mélyén. 
A „Fű alá, fa alá, / madár szárnya alá, / te
nyérbe, ökölbe, / fekete gödörbe” szinte 
végrendelkező vallomása egy helyt vers
keretező nyomatékkai meg is ismétlődik. 
A „Már nem vitázom, nem verekszem. / 
Csendesen elkezdek ragyogni” még inkább 
testamentum-jelentésű előérzet. Kitűnően 
érezte meg ezt a költőtárs Demény Ottó, aki 
Váci halálára írott versében e sorokat idézi 
mottóként. (Az első, Élet és Irodalom, 1970. 
ápr. 25.)

A szülőföld, a Nyírség emlékképei — és 
általában a természeti látvány — változatlanul 
szimbólumok nyersanyagai. Az Erdők sárban 
(Kortárs, 1970. 4. sz.) már címével kivallja 
mondanivalóját („sárban azok az erdők! / Sok 
susogó esztendőnk / zavaros árba tűnt”), 
s nyilvánvaló példázat A természet (Kortárs, 
1970. 4. sz.) létküzdelmeinek felvillantása is. 
A kissé didaktikus Eltévedt eső (Új írás, 
1967. 5. sz.) fáradtabb teljesítmény. Maga 
Váci is érezhette ezt, hisz a Te vagy és a Jó 
reggelt című versekkel jelent meg együtt, 
az Eső a homokra anyagában mégsem szerepel. 
Teljes költői fegyverzetében mutatja viszont a 
Szél (Népszabadság, 1969. május 1.), az egyre 
gyakoribb szél-motívum szép sűrítése. A hir
telen több helyt felötlő szél-élmény költői 
értelemben nem nyírségi genezisű, hisz olt 
a szél szemet facsaró homokot kavar: a 
forróbb délkörök táján, Kubában viszont 
a hűs enyhületet hozza, „mossa az ínyeket”, 
„a forró testre könnyű inget ad” (Paradicsom) ; 
vagy „keselyű-szárnnyal köröz” „A Föld
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égési sebei” fölött, s „Mint a madár a fiókáit: 
a szél / eteti a virágokat” (Ide látszik a tenger, 
Kortárs, 1967. 11. sz.). S ahogy megfürdette 
fáradt arcát a kubai szélben, az itthoni is 
hozzá hízelkedett: „Négykézláb a fellegek. 
/ Es'k eső eseget, / Farkával legyez a szél, 
/ szuszog legel, mendegél” (A csepergő idő
ben, Új írás, 1969. 4. sz.). A jelkép azonban 
Vácinál általában csak akkor érik maradandó 
verssé, amikor történetiséggel és társadalmias 
tartalommal is telítődik. Ezt tanúsítja a Szél, 
ez a sodró, dinamikus biztatás, ez az örök 
tevékenységre, akarásra serkentő szózat. 
Alvégi, felvégi, faluszéli, világvégi, őserdőből, 
sivatagból széledező szél, felszél, forgószél
— szólongatja a költő keskeny szél-sziszegésű 
sorokban :

Vágtatsz sereg 
paripán: 
ring alattad 
millió pej 
tulipán.
Szél,
pörös kapitány!
Oldaladon 
hatalmas 
világ fölötti 
kardvas.

Az utazási versek sem fogynak el: Kuba 
élménye még többször is felbukkan. Az Ide 
látszik a tenger — akárcsak a Paradicsom
— forró égövi természeti képek sorozata, de 
itt nem a buja nedvesség, hanem az esőt hívó 
tikkasztó forróság látomásait kapjuk: „Fröcs- 
csen a napfény a kőúton, sziszeg / a forróság 
fúvócsöveiből a nyílhegy”, de ,,— nem jön 
az égi tenger, / a bálnafarkú eső, a lomha 
állat, / ágakat tördelő szuszogás.” Ugyanígy 
a Mennyi kikötő ben (Új írás, 1967. 10. sz.): 
„Őrjöng a nap, lángol a tenger, / a perzselő 
kövekről izzó pára kél, / a forróság pálmái 
kitárják legyezőik, / nagy ágyúcsöveit felénk 
fordítja az ég”. A pálmák látványa már az első 
déli úton, Itália látásakor megragadta: „Pál
máid nagy futómadarak / szaladnak a szél
ben.” A kubri fogantatású Varaderoban is 
„Szárnyra kelnek a pálmafák”, az Ide látszik 
a tenger pálmafaképe pedig már a Vácira 
oly jellemző társadalmias jelentést közvetíti:

A szikrázó folyómedrek mentén, 
kitartó energiával menetelnek a pálmák, 
fegyvereiket a vállukon hordva.

Kubára reflektáló — egyben utolsó — nagy 
verse, az Ami Che Guevara naplójából ki
maradt (Új írás, 1970. 5. sz.) már természet
szerűen ilyen jelentésben használja a Kuba- 
versek motívumkellékeit. A keselyűszárny- 
nyal köröző szél és a pálmák kitárt legyezői 
pl. ebben a véges képben testvériesülnek: 
„fejünk felett a keselyük, / a halál legyezői” ; 
alább meg már csak ennyi áll: „Pálmafák: 
— menetelnek a hegyélen.”

íme, a pálmafák: Itália és Kuba felfede
zett és megszeretett „jegenyéi” !

A végső versekben változatlanul erős és 
csak vergődő ellentmondások árán oldódik 
a csüggedtség, a kiábrándultság és a magány- 
érz t Az Isten útin (Kortárs, 1967. 3. sz.) 
a megszenvedett ifjúságot (mikor „gyertyák
kal égették szemét / a középkorsötét tanyai 
éjek”) a férfikor sötét elkomorulásával szembe
síti (amikor „nem hihet már csak magában 
az ember”), de végül mégis talál „itt egy hat 
nap ak tt teremtett világot, s a hetedik napon 
most nekilát — ott / hol abbahagyta az isten”. 
A Szigeten (Kortárs, 1968. 7. sz.) a „Szeretem 
én az embert. / De már nem mindenkiben” 
ellentmondásaival viaskodik, a Vigyél el 
innen és a Vakvezető (Kortárs, 1969. 10. sz.) 
a Mert nincs erőm egyedül párdarabjai. 
E deskriptiv és orivát lelki látleletek kétségei 
és kiábrándultságai tágabb társadalmias 
vetületben is jelentkeznek. A Leg-korszak 
(Kortárs, 1970. 4. sz.) — Lengyel József szerint 
„az egyik nagy Váci Mihály-vers”, „A keserű, 
kíméletlen, kegyetlen, önkínzó és kérlelhetetlen. 
Kiábrándult, min' próféták pusztába kiáltott 
szava” (Új írás, 1970. 6. sz.) — már nem 
bánatokkal bíbelődik. Keményen végigsújt 
az önhitt túlzásokon, a forradalom kispolgári 
kufárjain, akiknek tetteiből úgy tetszik: 
„a legforradalmibb, ami / a legkedvesebb 
kockázattal / a legártatlanabb céllal / a leg- 
haszontalanabbul / a legtöbbnek eljátszható” . 
Másik nagy erejű kései szintézisverse (Azóta, 
Kortárs, 1970. 5. sz.) az utóbbi negyedszázad 
világtörténelmi mozgásának vallatása. A sze
mélyi kultusz perei, Vietnam, Lumumba, 
Che Guevara és King egyformán ott kavarog
nak a „meghirdetett világbéke korszakáról” 
valló versben, s Váci prófétikus hangja külö
nösen akkor erősödik fel, amikor a természet
től elidegenült embert ostorozza:

A kis kövér Olaszország ujjai közt szopo
gatja

Európa fülemüléit, felfalja fűrjeinket,
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az ember jóllakottan kiüríti sok száz
pusztuló

lelkes állat delikát húsát, emancipált 
prostituáltjaink 

kivesző madarak tollaiba takarják pucérló
testüket, égre

terpesztett lábaikra fiatal-fóka-bőrcsizmát
huzigálnak,

a gépkocsis urak kiirtják a történelmi váro
sok isteni

galambrajait, mert azok bemocskolják a 
karosszériákat, 

a városok lélegző kertjeit leöntik betonnal 
a parkolóhelyekért.

Váci költői hivatást teljesít: mert ki sirassa 
é vad rohanatban az ucelleriák hálóba fogott, 
pálcikákra szúrt, megsütött fülemüléit, az 
ártatlan fókakölyköket, a suhogó galamb
rajokat és a lélegző kerteket, ha nem a költő?! 
De indulata bármily megejtő is, mégiscsak egy
oldalú, hisz „a világűr meghódításának eufóriá
ja” vagy általában „a dologi világ haladása” 
— aminek okán szerinte „legjobb szellemeink 
/ gondolatai közül eltűnik az emberi üdvös
ség / megtervezésének gondja” — egyben a dia
dalmas ember műve is: a „jóra összeesküvő
ké” , akikkel együtt maga is újra és újra neki
lát „felhozni valamit az emberiség mentségére”. 
À végletekig vitt ellentét mélyén persze Váci 
Mihály legtisztább indulatai sugároznak: az 
elnyomott és elesett tömegek emberhez méltó 
felemelésének mindennél sürgetőbb akarásai. 
A Hold és a józanabb Amerika földjének 
elérése így elválaszthatatlan egymástól („le
lőtték Amerika két fiát, akik nemcsak / a 
Holdra, józanabb Amerika földjére akartak 
lépni”), akárcsak Esti program c. versében is 
(Élet és Irodalom, 1970. jan. 17.): „A legelső 
ember holdra lépett. / A legutolsó két milliárd 
/ szívszorongva lesi: — mikor érhet / a táp
láló Földre legalább.” Az emberiség, a tömeg 
gondjai mindegyre eltöltik most is. A Föld
alatti, A sokaság fia és a A csepergő időben 
(Üj írás, 1969. 4. sz.), a Kié lesz a Föld, a 
Világ teremtői, a Forradalom c. versek és a 
Hazafelé c. prózai vallomás eszmevilágához 
kapcsolhatók. A földalatti vasút Váci látomá
sában a „zengő jövő népdalait tudó, / zsugoro
dó falvak világingázóival teli, / Algéria, 
Szabolcs, Szicília, Portugália, Peru, India, 
Korzika / szorongó segédmunkásaival fuldok- 
lásig tömött, / pálmakunyhók, nádereszek 
lakóival zsúfolt, / indiánok, szatmáriak, 
bretagne-iak nyomorától pálló” ; meghalna, 
hogy elhitesse vélük: élniök érdemes

volt” ; az idő szőnyegében beleszövő eső is 
„milliók színeivel” keveri el. E gondolat
körbe vág Sztupjár bácsi, az elesett solymári 
cipészmester, a „történelem egy tagja” meg
ható históriája is: a történet azokról, „akik 
utólag — talán olykor közben is — észre
vették a történelmet, de akiket a történelem 
nem akar észrevenni” (Hol az a hivatal? 
Népszabadság, 1970. jan. 4.).

Végezetül három egybefogható versről kell 
szólanunk még: Váci ezekben történelmi
alakok mögé rejtezik, illetve cselekvéseik 
értelmezésével válaszolja meg legsajátabb 
kérdéseit. A virrasztó (Kortárs, 1969. 6. sz.) 
Vajda Jánost idézi, de nem Gina, hanem „a 
Delacroix-i látomás” : a forradalom őrzőjét 
és siratóját. Nyilvánvalóan a maga közéleti 
eszményeiről vall, s a köröttei irodalmi iparo
sok, a múltat könnyedén és busásan romanti- 
zálók dőzsölését kárhoztatja:

A nagy nemzeti múltat siratok 
vízparti és hegyretört palotákban 
meséltek egyre hosszabb ívterjedelemben. 
Époszok lusta kanyarjaival 
kerülték ki az égbekiáltó hegyeket.
A régmúlt dicsőségével koszorúzták

homlokukat,
— ne égjen az arcuk a jelen szégyeneitől.

A jelen égő szégyen-jeleit Váci is orcáján visel
te mindig, s

Ordított neveletlen a hallgatag klasszikusok
között.

Virrasztott, mert ő nem felejtette el 
húsz év múlva, harminc év után 
a férjhez adott, „tisztessé tett” forradalmat.

A Kell lenni valahol egy őshazának (Kortárs, 
1969. 8. sz.) Körösi Csorna Sándorról való 
ének: Váci haza-eszményének utolsó ránk 
hagyott összegezése. A keresett őshaza — „hol 
érdemes polgára lehetsz az emberiségnek, 
/ a küzdelemért tisztelik egymást a társak, / az 
igazság kinyílik, mint a népmesék virága, / a 
közmondások kútjából csobog a beszéd, / nép
dalok fényes madara a lélek” — a mainak 
vágyott látomása. Ide kell indulnunk, ezt kell 
kutatnunk: hullni a tűnő csillagokkal, ráfújni 
a kihúnyó üszőkre, parázsra, éleszteni az 
eszmét, utánamenni a fogyó népnek — így 
jutni el a nagyvilágba s találni rá az emberi
ségre. A költő még egyszer áhítatosan meg
forgatja szájában „a rokontalan ragozású 
nyelvet” , kóstolgatja „az édes magánhangzók
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zsendice izét”, fülét odatartja „az anyjuk 
vesztett fürjecske-szavak sipogásá”-nak, s még 
egy utolsót alliterál önfeledten az ősi szerel- 
metes szavakkal: „hol a friss szél, a fagy, a fűz, 
a fagyai, a fenyők, folyamok, / furulyát 
kínáló fiatal fák, fütyörészést tanítók” — mint
ha megint csak végbúcsút venne. . .  S az 
Ami Che Guevara naplójából kimaradt már 
egyenesen a halál, a cselekvő halál értelmének 
faggatása. „A körülötte kialakult szerkesztő
ségi eszmecseréket, a vers további csiszolásának 
költői készségét megszakítva” — írja róla 
Jovánovics Miklós (Új írás, 1970. 5. sz.)

— „egy tragikus pillanatban posztumusz 
művé lényegült. Kétféle forradaldalmiság 
ütközik meg és szintetizálódik benne: a türel
metlen politikai avantgardizmus rohamozó 
lendülete és a hatalom birtokában lévő forra
dalmárok bázisépítö bölcsessége. A megosztott 
forradalmi mozgalmak egységesítésére irányuló 
őszinte vágy egyik lírai dokumentumát hagyta 
ránk Váci Mihály, mielőtt elindult saját szemé
vel is meggyőződni a vietnami nép hősi erő
feszítéseiről” .

Itt halt meg: Vietnam földjén, Hanoiban 
1970. április 16-án.

F O D O R  G É Z A

V ilágszínpad
„Röviden: Minden polgárságnak 
olyan a polgári drámája, amilyet 
a maga idejében megérdemel."
(Franz Mehring)

Minden bizonnyal nem az esetlegesség a leg
helyesebb antológia szerkesztési elv. Egy 
ilyen kötettel mint antológiával szemben a 
kritikusnak csupán egy kérdése lehet: milyen 
alapon kerültek az antológiadarabok együvé. 
Esetünkben a kérdés így hangzik: milyen 
alapon kei ült a Világszinpad c. drámaanto
lógia tucatnyi darabja egymás mellé. Mivel 
a kötetből semmiféle szerkesztői koncepció 
nem derül ki, a kritikus természetszerűleg 
nem tud saját kérdésére választ adni, s így 
a kérdés megfogalmazásával antológiakritiká
ját befejezettnek tekintheti. Persze bizonyos 
praktikus magyarázatok sejthetők. A darabok 
a Nagyvilág utolsó évfolyamaiból valók, szer
zői kötetekben vagy egyéb antológiákban újra 
kiadott művek harmadszori közlése helyett 
az eddig kimaradt drámák összegyűjtése volt 
a cél stb. . . .  De mindez csak a teljes eset
legesség szószaporító megfogalmazása.

S noha az esetlegesség minden bizonnyal 
nem a leghelyesebb antológiaszerkesztési elv, 
közvetve mégis hasznos lehet. Egy nem rep
rezentatív válogatás, amely nem mutatja be 
a korszak reális műfaji és világnézeti alter
natíváit, némi hedonisztikus felelőtlenségre 
csábítja a kritikust; arra, hogy kiemelje a

darabokat az életművek, az irányzatok, a 
szociológiai körülmények, a politikai vagy 
etikai szándékok konkrét Összefüggéseiből, 
és mindenekelőtt azt vizsgálja, mennyire jók, 
mennyire lett bennük az élettartalom valóban 
művészetté. Ilyenkor a kritikus úgy tanul
mányozhatja a kötet tartalomjegyzékét, mint 
egy nap színházi műsorát: melyik műtől 
kapná a legtöbbet, a repertoár véletlene hol 
ígéri a legnagyobb élményt.

Bizonyos művek természetesen eleve „ki
esnek” . Vera Panova Szállnak az évek címen 
magyarra fordított írásművének másodközlése 
mellett nehéz bármilyen érvet elképzelni. 
Nicola Manzari Pablilo nővérei c. darabja 
rokonszenves tartalma ellenére sem több egy 
háromfelvonásos drámává duzzasztott köze
pes novellánál. Ma már Saul Lewitt Parancsra 
tettem c. tisztességes zsurnaliszta darabjának 
is csak a naivitását érzékelhetjük. Hasonló, 
ha ugyan nem rosszabb a helyzet Robert 
Noah Az ügyvéd c. művével is, sőt keletkezése 
után 11 esztendővel Arnold Wesker Gyökerek
ében  sem láthatunk többet átlagos naturalista 
drámánál. Bár valószínűleg még egy átlagos 
„klasszikus” naturalista drámaíró sem érte 
volna be annak idején ilyen primitív katarzis
sal. S ha Az Oppenheimer-ügyet, Heinar 
Kipphardt híres müvét ma már nehéz is szín
darabként olvasni, mint dokumentum-össze
állítás most is magával ragadóan izgalmas és 
tanulságos. De főként: magában rejti egy nagy
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dráma lehetőségét. Ezzel felsoroltuk a kötet 
tartalmának a felét, anélkül, hogy valódi 
művészi kérdések egyáltalán felvethetők lettek 
volna. S ez nem valami esztétikai maximaliz- 
mus. Hiszen a fennmaradt hat mű között 
— amelyekkel kapcsolatban már fel kívánjuk 
vetni ezeket a kérdéseket — olyan remekmű
nek semmiképp sem nevezhető darabok is 
vannak, mint Max Frisch Andorrája vagy 
Albee Bessie Smith halála c. darabja.

Noha a művészi igazságra nem érvényes 
az ellentmondásmentesség logikai követel
ménye, noha műalkotások igazságát nem úgy 
mérjük össze, mint az állításokéit, noha azonos 
problémákra más-más választ adó művek 
nem zárják ki egymást, az Andorrá-1 ma újra 
olvasva nehéz elkerülni a gondolatot, hogy 
Semprun A nagy utazás c. regényének néhány 
oldala a „zsidó halálról” Max Frisch mű
vét kitörölte az irodalomtörténetből. Frisch 
darabjában Andri elfogadja, hogy sorsa a 
testébe legyen írva, zsidónak lenni számára 
eléggé érvényes ok a halálra, sorsát nem maga 
választja meg: ezért lehet megrendítő, de nem 
lehet tragikus. Természetesen ebből az anyag
ból lehet nagyon kegyetlen drámát írni. Max 
Frisch azonban ezt elmulasztotta, őt nem az 
igazi emberi probléma érdekli, csak közhelye
ket ábrázol: az andorraiak hitványságát és 
az áldozat szerencsétlenségét. Ebből a művészi 
kérdésfeltevésből sajátos ábrázolási mód 
következik: egy kommersz vígjátéki technika 
és egy érzelgős, melodramatikus líraiság 
szimbiózisa. E két elem párosításának el
képesztő ízléstelensége a darab kulcsszituáció
jában lepleződik le. A Páter felfedi Andri 
előtt az igazságot: nem is zsidó, a Tanító 
annak idején nem vállalta törvénytelen gyere
két, hanem azt hazudta, hogy megmentett 
egy zsidó gyereket. Klasszikus vígjátéki 
szituáció, amelynek ebben a darabban egyetlen 
módon volna létjogosultsága, ha pátoszát 
kizárólag kegyetlen, leleplező iróniájából 
merítené. Csakhogy nem ez történik. Andri 
reagálása a tényállásra patetikus melodrámává 
hígítja a jelenetet, mert „pusztító, romboló, 
önmagát megsemmisítő gőggel” vállalja, 
hogy valóban más bensőleg, mint a többiek. 
Frisch ábrázolása itt végtelenül hazug. Sors
választássá stilizálja a teljes tehetetlenséget, 
tragikus fénybe von egy magatartást, amely 
legfeljebb lehangoló. Ez a kétértelműség 
teljesen áthatja a darabot, egészen a technikai
dramaturgiai részletekig. Jellegzetes példa 
erre a Páter és Andri első beszélgetése 
(7. kép), ahol két ember teljes egymás meg

nem értését a leglaposabb bulvár vígjáték 
eszközeivel ábrázolja. És itt sem kegyetlen 
komikumról van szó. A komikumot mind
untalan elborítja az érzelgősség, és viszont, 
a hamis pátosz mögül mindig előbukkan az 
olcsó vígjátéki szerkezet. A tartalmi közhelyek 
adekvát formátlanságot találtak ebben a teljes 
stíluszavarban.

A Bessie Smith halála közismerten Albee 
leggyengébb művei közé tartozik. Nem mintha 
feltétlenül igaz lenne a sokat ismételt kritikai 
észrevétel : a négergyűlölet okát a fehér ember 
személyes életének kudarcaiban, kielégületlen- 
ségében keresni, a probléma leegyszerűsíté
sét jelenti. Ha végső soron ezt sugallja is 
a dráma, azt hiszem, ez bizonyos mértékig 
a művészi szándék ellenére történik így. Nem 
valószínű, hogy Albee egyszerűen egy szocio
lógiai „problémát” akart volna bemutatni, 
a négergyűlölet okát kereste volna. A darab 
tartalma nem egy kauzális magyarázat. Sok
kal inkább egy társadalmi atmoszférát hivatott 
felidézni, amely körülveszi az emberek egész 
életét, és dajkálja a faji (és nem faji) gyűlöletet, 
amely állandó készenlétet, diszpozíciót — és 
nem okot — jelent a gyűlölet aktivizálódására, 
ami természetes életmegnyilvánulássá teszi 
a gyűlölködést. Egy ilyen atmoszféra színpadi 
kialakítása bizonyos részletező, epikus áb
rázolásmódot követel, jellegzetes képek lazán 
összefűzött, de egymást kölcsönösen sokoldalú
an magyarázó, megvilágító láncolat. Egy olyas
fajta nyitott szerkezetet, mint Shakespeare 
sokszálú de nem kauzálisán összekapcsolt 
cselekményei vagy Brecht jelenetsorai. Albee 
azonban nem ezt az utat járta, hanem szigorúan 
zárt egyfelvonásos szerkezetet alakított ki, 
ahol a mégoly széttartó szálakat is következe
tesen összekötötte egymással. Neki nem elég, 
hogy a polgármester felháborítóan kivételes 
gyógykezelése erőteljesen ellenpontozza a 
Bessie Smith-szel szembeni felelőtlenséget, 
a polgármester alakját bekapcsolja az Ápolónő 
személyes életébe is, mint az Apával való 
konflktus egyik katalizáló tényezőjét. Neki 
nem elég, hogy a Második Ápolónő is brutáli
san viselkedik a szerencsétlen négerrel, még egy 
unott telefonbeszélgetésbe is bonyolítja a 
hősnővel. És sorolhatnánk tovább a példákat. 
Ily módon az egyfelvonásosba egy terjedelmes 
dráma anyaga és motívuma zsúfolódik. De 
mivel a drámai sűrítés nem egyszerűen technikai 
kérdés, hanem a viszonylatoknak szimbolikus 
értékük van, a zsúfoltság egy fantasztikusan 
kötött kauzalitásélményhez vezet. És ezért 
teljesen kiagyaltnak és erőszakoknak tűnik
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az egész szerkezet, pontosabban, valóban úgy 
hat, mintha szociológiai magyarázatró lenne 
szó. S ez nemcsak a művészi élményt rombolja 
le, de tartalmilag is hamis, hiszen a kauzalitás 
illúzióját kelti ott, ahol semmiféle kauzális 
összefüggés nincsen. A Bessie Smith halála 
anyaga és megformálása teljesen inadekvát 
viszonyban vannak egymással.

A kötet fennmaradt négy drámája valóban 
nagy formátumú művészi alkotás. Bár Faulk
ner — Camus Rekviem egy apácáért c. művét 
csak nagyon feltételesen nevezhetjük drámá
nak. Az anyag félelmetes dramatikus energiája 
és Camus dramaturgiai beavatkozása ellenére 
a megformálás döntően epikus. Amiért e he
lyütt mégis beszélni kell róla, az egy nagyon 
fontos tartalmi, koncepcionális probléma, egy 
ellentmondás, ami itt Faulkner jóvoltából 
teljesen nyers formában jelentkezik. Ebben a 
műben felrémlik egy teljesen morál nélküli, 
abszurd világállapot lehetősége. Nemcsak az 
alvilág, hanem a „tisztes világ” , a „társaság
beli úriemberek” — „akik megbocsátás nélkül 
gyakorolnak bünbocsánatot, s ránk mosolyog
nak ugyanakkor, amikor ittasak a gyűlölet
től” — világa is elviselhetetlen. Ha a világról 
lefoszlik minden látszat, ha az erkölcsi rend ro
mokban hever, ha az erényességhez, tiszteletre
méltósághoz, a nemes érzelmekhez személyes 
heroizmusra van szükség, valóságos pihenés a 
legmélyebbre süllyedni : ez Temple életének sző r- 
nyű konzekvenciája. Faulkner azonban végül is 
nem fogadja el ezt a konzekvenciát, hisz a meg
váltásban, de ez a hit annyira keresztényi, any- 
nyira lelki szükséglet és nem reális lehetőség, 
hogy az ábrázolás — szubjektív pátosza ellenére 
is — rendkívül naiv és primitív. A szinte szentté 
stilizált, megdicsőülő néger szolgálólány alakja 
és Temple katarzisa teljesen szervetlen „és 
mégis”-gesztus. A Rekviem egy apácáért 
morálisan rokonszenves, de művészileg meg
oldatlan alkotás. És éppen mert ez a megoldat
lanság teljesen nyersen fejeződik ki benne, rá
világít a mai humanista művészet alapprob
lémájára: ha a világ abszurd, ha az erkölcsi 
világrend összeomlott, lehetséges-e egyáltalán 
humanista művészet. Pontosabban: lehetséges-e 
humanista művészet az erkölcsi világrend 
humanista megmentése nélkül, összeegyeztet
hető-e a művészi és az etikai következetesség?

Az antológia három legjelentősebb alkotása 
(Camus: Caligula, Beckett: Godot-ra várva, 
Dürrenmatt: A fizikusok) más-más választ 
ad ezekre a kérdésekre. A Caligula mintha 
Lukács György fiatalkori tragédia-metafizi
kájának reményét lenne hivatott valóra vál

tani: „És mert a természet és a sors sohasem 
volt olyan némán és félelmesen lélek nélkül 
való, mint ma, mert az emberi lélek sohasem 
járta elhagyatott útját ilyen magányosan, 
azért remélhetünk ismét tragédiát; majd ha 
a természetből egészen eltűnt utolsó ingó 
árnya a barátságos rendnek, melyet gyáva 
álmaink a saját hazug biztonságuk végett 
belévetettek. »Erst wenn wir ganz gottlos 
geworden sind — mondja Enrst — werden wir 
wieder eine Tragoedie haben«.” Camus 
Caligulája „bebizonyította a festett isteneknek,1 
hogy egy erős akaratú férfi inaskodás nélkül 
gyakorolhatja nevetséges mesterségüket”, 
rendelkezik a tisztánlátás képességével, meg
értette: „csak egyetlen módon lehet az istenek
kel egyenlővé válni — elég olyan kegyetlennek 
lenni, mint ők” . Az emberi világ immanens, de 
abszurd: „Az ember mindig valaki rovására 
szabad. Ez bosszantó, de természetes.” Ez 
az igazság, de az emberek nem tudnak igaz
ságban élni, mert nem ragaszkodnak végsőkig 
kívánságaikhoz, nem következetesek. Cali
gula elhatározza, hogy következetes lesz, hogy 
végigviszi a szabadság elvét, vagyis felismeri, 
hogy a világnak nincsen többé semmilyen 
fontossága, nincs jó és nincs rossz, nagyság és 
aljasság, igazság és igazságtalanság, minden 
egyneművé vált, nincsenek tettek, amik szeb
bek másoknál, mindegyik ugyanannyit ér. 
Ezzel a logikával szemben mindenki tehetet
len. „Filozófiáját hullákkal mondja el, és 
vesztünkre, ez a filozófia megtámadhatatlan” 
— mondja Chaerea. Megértik, hogy Caligula 
filozófiája alapján az élet értelmetlen. Nem 
tudnak érvelni az élet értelme mellett, csak 
egyet tudnak: azt, hogy élni akarnak. Az élet, 
a biztonság, a boldogság védelmében fellá
zadnak, és megölik Caligulát. A koncepció 
egy ponton ellentmondásos. Durván fogal
mazva: Caligula szerint az igazság az, hogy 
nincsen igazság és igazságtalanság. Cali
gula, minden morál félresöprője, megszál
lott moralista, aki morális motívumoktól 
indíttatva igyekszik logikusan végigvinni a 
világ latens amoralitását. Ez a hőstípus koránt
sem új a világirodalomban, tulajdonképpen 
Raszkolnyikov szűk pétervári szobácskájá
bán született meg. Dosztojevszkijnél azonban 
még csak az alak ellentmondásos, Camus-nél 
viszont már maga az ábrázolás is. Ez a kon
cepció ugyanis nem teszi lehetővé azt, amit 
Camus meg akar valósítani: a klasszikus 
tragédiát, a katarzist. Camus — és nemcsak 
Caligula! — az emberi szabadság abszurditá
sából indul ki, hogy végül ehhez a felismeréshez
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juttassa hősét: „Az én szabadságom nem a jó 
szabadság.” De a kiindulópontot nem adja 
fel, a cselekménynek, az egész ábrázolásnak 
egyetlen mozzanata sincs, amely ellene szólna, 
és így Caligula konzekvenciája nem következik 
semmiből, deklaratív, művészileg tartalmatlan. 
Camus szuggesztíven ábrázolja, hogy az er
kölcsi világrendet a dráma egyetlen hőse sem 
tudja megvédelmezni, s ezek után ő maga, 
merőben retorikus eszközökkel, feltámasztja 
poraiból. Caligula tragikus meghasonlása Ca
mus írói humanizmusának nagy ellentmondását 
leplezi le: a morális pátoszt egyfelől és a művé
szi következetlenséget másfelől. Martin Esslin- 
nek tökéletesen igaza van abban, hogy Camus 
drámái művészi szempontból kevésbé adek- 
vátul fejezik ki Camus filozófiáját, mint az 
abszurd színház. És nemcsak azért, mert egyál
talán logikus érvelésre épülnek, hanem mert 
a világ abszurditásából mint emberi állapot
ból indulnak ki, és ezt logikus folyamatban 
akarják feloldani. Camus a Caligulában nem 
revideálja a kiindulópontot, hanem fokozato
san megfeledkezik róla, elhallgatja. Ezzel pár
huzamosan előtérbe nyomul a retorika és 
a szentimentalizmus (mint pl. a holdmotívum), 
hogy evokatív erővel tartsák össze a széttöre
dezett koncepciót. Töredezettségről van szó 
és nem áttörésről. A megírás virtuozitása sem 
fedheti el, hogy a Caligula egyszerre dokumen
tálja írója morális tartását és művészi kudar
cát.

Hasonló jellegű ellentmondást tartalmaz 
Dürrenmatt 16 évvel későbbi komédiája, 
A fizikusok. Pedig a művészi következetesség 
Dürrenmatt egyik legfőbb követelménye. 
A darabhoz csatolt 21 pontban ezt írja: 
„A  történetet, amelyből kiindulunk, végig 
kell gondolni.” Majd egy jellegzetes dürren- 
matti megfogalmazás: „A történetet akkor 
tekinthetjük végiggondoltnak, ha a lehető 
.egrosszabb fordulatot vette.” A gondolat 
megvesztegetően szellemes, de kérdés, hogy 
teljesen igaz-e. A fizikusok alaposabb átgondo
lása kétségeket ébreszt. Ha egységes történet
nek olyasvalamit tekintünk, aminek egymást 
követő mozzanatai benső (elsősorban kauzá
lis) kapcsolatban vannak egymással, akkor 
A fizikusok története csak a „legrosszabb 
fordulatig” egységes. (Természetesen egy ilyen 
értelemben egységes történet is megengedi a 
véletlen, vagyis az előr j nem látható eseményt.) 
A komédia pont a „legrosszabb fordulat” 
előtt érkezik el oda, amit Dürrenmatt a leg
fontosabbnak tart: a paradoxonhoz. A három 
fizikus végleg az őrült szerepét választja, és így

jellemzik helyzetüket: „Newton: Őrültek,
ámde bölcsek. Einstein: Foglyok, ámde
szabadok. Möbius: Fizikusok, ámde ártatla
nok.” A történet idáig végiggondolt, és idáig 
valóban véggigondolt. A fizikusok mint fiziku
sok számára ez a paradoxon valószínűleg a 
lehető legrosszabb fordulat. Dürrenmatt azon
ban egy még rosszabb fordulatot is tartogat 
számunkra. Kiderül, hogy a Doktorkiasasszony 
ismeri minden titkukat, és a kezében tartja 
őket: a világot egy őrült elmeorvosnő kapa
rintotta a markába. A három fizikus nem 
bölcs, nem szabad, és nem ártatlan, csak örült, 
fogoly és fizikus. A paradoxon feloldódott. 
A történet ezen a ponton már nem groteszk, 
hanem Dürrenmattnak a 10. pontban foglalt 
tiltakozása ellenére is — abszurd. A történet 
nem „veszi” ezt a lehető legrosszabb fordulatot, 
ez a fordulat kívül van az egységes történeten, 
nem más, mint megvilágosodás, annak fel
fedezése, hogy a történet mögött fel nem 
ismerve, mindvégig egy szituáció, egy állapot 
húzódott meg, amely most feleslegessé teszi 
az egész történetet, tulajdonképpen vissza
menőleg pszeudó-történetté degradálja. Ha 
a világ egy őrült elmeorvosnő markában van, 
akkor a világ ésszerűtlen, abszurd. Noha ez 
a felismerés csak a komédia végén következik 
be, nyilvánvaló, hogy koncepcionális és kom- 
pozíciós szempontból egyaránt ez a kiinduló
pont. S itt a műfaj és az ábrázolásmód külön
bözősége ellenére nagyon hasonlóvá válik a 
probléma a Camus-éhez. Dürrenmatt ezt írja 
a Színházi problémákban: „Ekként közvetle
nül adódik az a következtetés, hogy a komédia 
a kétségbeesés kifejezése — de ez a következ
tetés nem kényszerítő erejű. Igaz, aki ennek 
a világnak értelmetlenségét, reményvesztett- 
ségét látja, kétségbeeshet, de ez a kétségbe
esés nem ennek a világnak a következménye, 
hanem csupán válasz, amelyet a szemlélő 
a világra ad, s épp így adhatna más választ is, 
például, hogy nem esik kétségbe, vagy úgy 
dönt, hogy helytáll ebben a világban, amelyben 
gyakran élünk úgy, mint Gulliver az óriások 
között. Távolságot teremt, egy lépést tesz 
hátra az is, aki fel akarja mérni ellenfelét, aki 
felkészül, hogy megküzdjön vele, vagy meg
meneküljön tőle. A bátor embert megmutatni 
még mindig lehetséges.” A probléma csak az, 
hogy a művész nem közvetlenül a világra vála
szol, hanem először kérdésekké alakítja a 
világ problémáit, és válaszai ezekre a kérdések
re vonatkoznak. Csakhogy: „Egy kérdés meg- 
formulázása már a megoldása” (Marx). Ha 
a kérdésfeltevésben benne rejlik a világ abszur
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ditása, a válasz sem állíthatja helyre az el
veszett világrendet. E törekvés bármily becsü
letes és rokonszenves, művészileg mégis 
kudarcra ítélt. Ezért nem tudnak ezek a művé
szek eredeti művészi formát teremteni. Camus 
drámája a döntő ponton egy XVIII. századi 
moralizáló polgári dráma színvonalára süllyed, 
Dürrenmrtt komédiája éppen a „lehető leg
rosszabb fordulat” bekövetkeztekor idézi 
emlékezetünkbe Molnár Ferenc dramaturgiá
ját . . .  Egyikük kérdésfeltevése sem tesz 
lehetővé igazán eredeti művészi ellenállást, 
legfeljebb kompromisszumot. Dürrenmattra, 
a prédikátor gyermekére teljes mértékben 
érvényes az Adamovot ért kritikai megjegyzés: 
hivő ember ne idézze fel az ördögöt, mert 
annak szenteltvíz: ziga lesz.

Ha Camus vagy Dürrentmatt morális tar
tásból fakadó szimpatikus következetlenségé
vel hasonlítjuk össze, Beckett lenyűgözően 
konzekvens művész. Sokan és sokszor ki
fejtették, hogy miért. A világ teljes abszurditá
sát fogalmazza meg, és reményvesztett kétség- 
beeséssel válaszol rá. Az egész mű a tehetetlen
ség demonstrációja. Beckett felszámolja a 
szituáció és történet kompromisszumos dualiz
musát, vagyis nem történetet mond el, hanem 
statikus helyzetet tár fel, az „emberi állapotot”. 
Jellem és cselekmény megszűnik, legfeljebb alle
gorikus értelemben marad meg, a jelenetek is
métlődő szituációtípusok, egy séma variációi. 
Beckett következetesen — egészen a nyelv deval
vációjáig végiggondolt, teljesen originális mű
vészi formát teremtett. A becketti forma jelentő
sége nemcsak annyi, hogy — mint Esslin mondja 
— „ezektől a jellemektől, cselekménytől és 
jelentéssel terhes dialógustól megfosztott drá
mákban Beckett bebizonyította, hogy egy lát
szólag lehetetlen bravúrmutatvány valójában 
igenis véghezvihető” . Többről van szó, a 
becketti forma nemcsak bravúrmutatvány, 
hanem az egész háború utáni drámairodalom

ban az egyetlen teljesen eredeti és következete
sen végiggondolt művészi megformálás. De 
ennek a következetességnek iszonyú ára van: 
Beckett egész művészetének megszüntethetet- 
len lényegi kétértelműsége — ellenállás és 
tiltakozás egyfelől, bénultság és belenyugvás 
másfelől. Elkeseredett behódolás a status quo 
előtt. A művészi következetesség ára a morális 
tartás megtörése. S Így Beckett humanista 
pátosztól fűtött művészete mégis valami jeges, 
embertelen fényt sugároz. A humanista művé
szet lehetőségének kérdésére Beckett művei 
sem adnak egyértelmű választ.

Tudjuk, hogy az elmúlt években az új
baloldali törekvésekkel párhuzamosan a poli
tikai színház lett a nyugati színházi élet talán 
legfontosabb irányzata. Kiviláglott, hogy nem 
az emberi szituáció, hanem a konkrét világ- 
történelmi szituáció kérdéseit kell megfogal- 
mazni és megválaszolni. Ebből az irodalomból 
mi sajnálatosan keveset ismerünk, a szóban 
forgó antológia egyetlen darabot sem közöl 
belőle. Kétségtelen, hogy ez az irányzat még 
nem hozott létre esztétikailag jelentős műveket. 
Ügy tűnik azonban, hogy mégis ez a színház 
rajzolja ki azokat a konfliktusokat, amelyek
ből egy valóban jelentős drámairodalom ki
fejleszthető. Egy olyan drámairodalom, amely 
autentikus választ tudna adni a kor problé
máira. Választ, amelyben feloldódna az etikai 
és a művészi következetesség jelenlegi diver
genciája. Választ, amely mögött valószínűleg 
nem állhat más, mint a reális történelmi gya
korlat. A dráma akkor lenne jobb, mint ami
lyet a polgárság megérdemel. Ezt persze, épp
úgy mint a történelmet, nem kivárni kell, 
hanem csinálni. Ebből a perspektívából meg
ítélve a műveket, ha azt mondjuk, hogy az át
tekintett drámák közül egyedül a Godot-ra 
várva nem bizonyult máig sem hulló csillag
nak, még nem „választottunk magunknak 
csillagot” .
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M ű h e l y

M É S Z Ö L Y  M I K L Ó S

A v ilá g o s s á g  rom antikája
Camus műveit nem kell bemutatni, friss és tragikus sorsú klasszikusról van szó. Amire vállalkozni 
szeretnék, csupán egy rövid gondolatsor, hogy nekem mit jelent a műve mint filozófia s mint 
irodalom. Megpróbálok annyira elfogult lenni, amennyire a tárgyilagosság hitele is elkerülhetet
lenné teszi. Ügy beszélni róla, mint a világosság romantikusáról.

Képzeljük el, hogy egy fal nélküli vaksötét térbe keskeny, de annál vakítóbb fénysáv hasít 
bele. Camus hősei ilyen fénysávban élnek. S ez a képszerű modell korántsem hasonlat az ő 
esetében. Olyan játéktér, ami eleve meghatározza a lehetséges közérzetet; olyan sorshelyzet, 
amit túlzás nélkül mondhatunk megítélhetetlennek. A gyilkos Merrsault, az életmentésben 
fáradhatatlan Rieux, a Bukás vezeklő bírója, a novellák alakjai — mind ugyanarra a könyörtelen 
fényre vannak ítélve. Meglehet, hogy ez így túlságosan líraian hangzik, de ha belülről akarjuk 
megérteni Camus jelképrendszerét és fogódzóit, vállalnunk kell ennyi líraiságot. Annál is inkább, 
mert a fény, a totális meztelenség élménye gondolati tetőzés is nála: olyan csúcs, ahonnét nincs 
tovább. Se vissza. Amiről tudc sít: az átvilágított lehetőségek magukat determináló tökélye; 
s e tökélyen belül a nyomorúság végtelen sok változata, az indeterminizmus jegyében. Olyan 
hősöket teremt, akik térbe számkivetett öntudatukkal egy pillanatra sem engedhetik át magukat a 
félhomály lazításának. Ha megtennék, a camus-i boldogság-fogalom árulói lennének. „Nincs 
életszeretet az élet reménytelensége nélkül” — írja egyik tanulmányában; s ezt vallomásnak kell 
vennünk, amiben a legbanálisabban fogalmazza meg önmagát. Később, a Sziszifosz mítoszában, 
olyan sziklára lök fel bennünket, ahonnét széttekintve — a hirtelen logika — az öngyilkosságot 
találhatná a legésszerűbbnek. Camus egy sokkal mélyebb tudásra, kockázatra hivatkozik, mikor 
elutasítja ezt a választást; és a boldog nyomorúságot választja, mint Rieux doktor. Hogy ki 
ellen? Vagy minek a nevében? Közvetlenül, logikusan ő sem tud erre őszintébben válaszolni, 
mint Rieux, mikor a kérdést nekiszegezik: „Fogalmam sincs, Tarrou, esküszöm önnek, fogalmam 
sincs róla.” Az életmű egésze azonban ennyire szűkszavú. Camus a fény nevében választja a szün
telen vereséget.

De végül is mit gondoljunk erről a mitologizált fényről? Nem kitérés vajon a pontos fogalma
zás, a konkrét állásfoglalás elől? Látni fogjuk, hogy használható szavak hiányában még ez lesz 
a leghasználhatóbb.

Durva közelítéssel gondoljuk mögéje azt az egyszerű, mindennapos döbbenetét, hogy még a 
„semmit” se tudjuk elképzelni úgy, hogy ne léssuk. Ez a börtönünk, de egyben a szabadságunk is. 
Némi erőszakoltsággal ezt nevezhetnénk az eredendő fénybe-vetettség állapotának. S Camus ezt 
különös érzékenységgel élte át. „Képeken keresztül gondolkodunk. Ha filozófus akarsz lenni, 
írj regényeket” — jegyzi fel. S ezzel el is hárít magától mindent, ami a vélt pontosság érdekében 
igyekszik elsorvasztani az érzékelhető gyökereket. Még ha elvont — vagy annak látszik — , akkor 
is erre koncentrál. A látvány kikerülhetetlenségére. A fény csapdáinak ajánlataira. A világ és a 
létezők gazdagsága nem csupán felvett kiindulópont nála, hanem szüntelen visszaérkezettség is. 
Egy tipasai alkony, egy pillantás a tengerre, egy borzongás az antwerpeni ködben számára a 
legvéglegesebb és önmagába zártabb ontológiai felismerés. Összeforrottsága az érzékletessel 
mindent megelőz. Fontosnak érzi, hogy futtában ilyen töredék sorokat rögzítsen: „Reggel a 
napon. Meztelen testek. Tuss, aztán meleg és fény.” — „A szél egyike a világ ritka dolgainak, 
ami tiszta.” „Fenyők, a hímpor sárgája, a levelek zöldje.” — „Tele a reggel napfénnyel: az utcák 
forrók, tele asszonyokkal. Minden sarkon virágot árulnak. Fiatal lányok arca, ahogy nevetnek.”— 
„Bolondság — A csodás reggel szép díszlete — Nap. Ég és halottak csontjai. Zene. Egy ujj az 
ablaküvegen.” — „Férfi a plázson, széttárt karokkal, a napon keresztre feszítve.” — „Halott
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medúzák, dermedten, lassan süppednek a homokba. A sápadt homok hatalmas dünái. . . ” — 
és még folytathatnám. Nem vadonatúj észrevételek ezek; egyedül a fényerejük az, ami — müvei
nek ismeretében — olyan szorongatóan kiélésit mindent. Már-már annyira látható így a világ, 
hogy a világosság tesz vakká. A tettenérés romantikus vágya szinte utoléri magát: a reflektor 
önmagába fordul vissza, s önmagát világítja át. Csupasz megdicsöültségben a tárgyak, létezők, 
gondolatok — a pengeéles jelen idő vásznára kivetítve. „Csak aki megismerte a jelen időt, az 
tudja, mi a pokol” — Írja. Amit azonban nem szó szerint kell érteni nála. Színpadán, ahol átmeneti 
otthoniasságra és párhuzamos otthontalanságra kell berendezkednünk, nincs menny-pokol 
kettősség: ugyanaz a fény járja át mind a kettőt. A létezés pátosza és iróniája egybeesik. Csak 
fény van — csak élet. „Nincsenek megoldások, de ugyanúgy problémák sincsenek” — olvassuk a 
naplóban. És igazában ebben van a bukás és boldogság minden nyomorúsága. S ez újabb ablak, 
hogy mélyebbre pillantsunk a camus-i közérzet rétegeibe.

Már az eddigiekből is világos, hogy a „semmi” fogalmát Camus nem ismerheti; s még a heideg- 
geri, sartre-i elvont értelemben sem békülhet ki vele. Ugyanis a „semmivel” nem lehet perbe 
állni. Mint ahogy a kitalált „valamivel” sem. Camus e helyett magát a létet peresíti, kendőzetlen 
indulattal, mikor nem hajlandó feltevésekkel kiegészíteni. Amit szenvedélyesen erőszakol: 
hogy a létet, a világot olyannak fogja fel, amilyennek a tettenérésben mutatja magát, s nem olyan
nak, amilyennek az értelmezés során valószínűsíthető. A legvédtelenebb következetességet választ
ja — s ebben csakugyan van valami hősies gyermekesség. Sértett, szomorú boldog és tevékenyen 
durcás pusztán attól, hogy a világ van. Nincs isten, nincs metafizikum, de annál vaskosabb konk
rétum a nemléte. S ez a hiány szinte a személyesség erejével bizonyítja magát. Maxpol Fouchet 
említ egy jellemző apróságot: egy Algír melletti kisvárosban sétáltak együtt, látták, hogy a 
muzulmánok körbeállnak egy kisfiút, akit elütött az autóbusz. Camus elszótlanodott, tovább 
sétáltak. Kis idő múlva az égre nézett, s felmutatott: „Látod? Hallgat.” Fouchet hozzáfűzi, 
hogy Camus számára az ég nyilván nem volt üres. Bizonyosan nem : a valamivé sűrűsödött üres
séggel volt tele. Mert ha egyáltalán szó lehet nála „semmiről” , akkor az is érzékletes. Maga így 
vall az egyik Carnet-ban: „A levegő kegyetlen és ijesztő madarakkal van benépesítve.” S ez nem 
csupán költői kép annak, aki egyáltalán szükségét érzi, hogy az ég felé nézzen, és megjegyzést 
tegyen. Vagy annak, aki szükségét érzi, hogy épp az ellenkezőjét mondassa egyik hősével: 
, , .  . . talán az Istennek is jobb, ha nem hiszünk benne . . .  és sosem emeljük fel tekintetünket a 
felé az ég felé, ahol ő hallgat” . A kettő mégsem ellentmondás. Sőt: a becsületes következetesség 
ingázása ez, a durcásság logikája fogalmaz így. Tudja, hogy nincs, aki válaszoljon, — mégis 
úgy tűnik, hogy a kérdések valamiről pattannak vissza.

Pontos egyszerűsítéssel : nem a honnan-hová-miért az igazán abszurd, hanem a van. Nem a vak
sötét az igazán megrendítő, ami körülvesz bennünket, hanem a fény ellenállása, elemezhetetlen- 
sége. Viszont, ha úgy döntöttünk, hogy a létezés ténye nem elkoptatható, akkor a sötétséget 
sem értékelhetjük másképp, csak a fény mélypontjaként. A fény a sötétséggel is azonos, de for
dítottja már nem ugyanazzal az autonómiával igaz. Csupán arról van szó, hogy a fény hunyja 
le a szemét, nem a sötétség nyitja ki. Camus egy helyen így faggatja magát: „Mértéktelen boldog
ság éjszakái a csillaghullás alatt. Mi az, ami önmaga ellen feszít: egy test vagy a langyos éjszaka ?” 
Egy ilyen töprengés és egy ilyen közérzet az egységnek olyan víziójával birkózik, aminek a játék
terében az ember éppen attól válik idegenné, hogy mindennel és mindenkivel behelyettesíthető — 
vagy legalább is megvan a lehetőség rá. Még egy tett, egy legvéglegesebb tett valamennyi alter
natívája is egyenértékűvé tud összerándulni, egy adott pillanatban. Főképp, ha öncsalás nélkül 
adjuk át magunkat a fénybe-vetettségnek, — aminek úg>is menthetetlenül ki vagyunk szolgál
tatva. Mersault így tűnődik, mikor a két arabot követik a tengerparton: „Arra a percre gondol
tam, amikor majd lőnöm kell, vagy amikor nem kell lőnöm, és hogy ez mennyire mindegy.” 
Vajon olyan messze esik ettől Rieux fáradhatatlan küzdelme a teremtés ellen, mikor így vall: 
„Előbb istápolni a nyomort, s csak azután próbálni kimutatni, hogy milyen nagyszerű?” Nem 
hiszem. A fényben minden össze tud mosódni — és indokolatlanul föl tud emelődni. A bibliai 
Jób ettől szótlanodik el. S a maga módján Camus is egy mindent egyenrangúsító fény részvét
lenségébe osztályozza bele a bukás és megkapaszkodás, a boldogság és nyomorúság egyidejű 
érvényességét.

Olcsó belenyugvás volna azonban, ha a fény abszurditását legalább egy indulatos gyanúval nem 
próbálnánk kikezdeni, — hogy valójában a fény sem pontosan az, aminek mutatja magát. A sötét
ségnek még lehet megváltása, — de mi a fényé? Lehet, hogy az is csak takarás? A camus-i
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„lázadásnak” ez a bujkáló gyanú ad makacs lendületet, s valami céltalanságban is körvonalazódni 
tudó célt. Mint a gyermekben, bennünk is kell legyen érzék a céltalansághoz, hogy a dolgok 
lényegéhez közelebb férkőzhessünk. A fényt, ami nem engedélyez valódi ellenpólust, rá kell 
kényszerítenünk, hogy konfliktusba kerüljön önmagával. Ha másképp nem, a „meghívott” 
bukásunk és vereségünk ártatlanságával. S ha egyéb nem, ez is eléggé elárulja, hogy Camus láza
dása elsősorban nem a történelem ellen szól — ahogy Sartre a szemére vetette. Lázadásának 
igazi gyökere ontológiai megrendülés; s ehhez képest a történelem csak következmény. Lényeges 
különbség tehát, hogy melyikből indulunk ki.

A történelem egy-egy kockáját lehet korrigálni, s ez múló örömként még önelégültté is tehet. 
Camus nem tagadja ezt, és mindig a helyén volt, amikor kellett. Azzal a fontos megszorítással 
azonban, amit „egy német baráthoz” címzett nyílt levelében fogalmazott meg: „ az embernek 
az igazság mellett kell kiállnia, hogy harcolhasson az örök igazságtalanság ellen, s boldogságot 
kell teremtenie, hogy tiltakozhassék az egyetemes balsors ellen . . .  Ön az igazságtalanságot 
választotta, s ezzel az istenekkel helyezte magát egy sorba . . .  Én az igazságot, hogy hü marad
hassak a földhöz.” S ez a „föld” itt valóban föld is — a hullámok, homokdűnék, meztelen tes
tek megváltatlan önléte: abszurditásuk humusza. Azok a végső egyszerűségek, amiket a történe
lem folyton csak kiuzsoráz.

A történelemre az vet árnyékot, hogy az ontológiai megrendülés fényfüggönyével nem tudunk 
mit kezdeni. A gyanú, hogy a fény is csak takarás, elsősorban a szív és az érzelmek sugalmazása. 
A szív pedig másképp téved, mint az ész: becsületes következetességgel nem is juthat el máshová, 
csak az abszurdig. Ugyanis csak ott és abban tudja kiszűrni a logika csődjét, mikor az a saját 
axiómáit, kiindulópontjait ostromolja. Az abszurd az érzelmek szükségszerű axiómája — és 
célszalagja is egyben. Az ész becsületessége nem igényli a lázadást, hogy tévedései játszmáját 
végigvigye. Forradalmakban gondolkodik. Arra játszik, hogy a lehetőségek vadonába újabb és 
újabb variációkat, ajánlatokat vessen be, amelyek időről időre meg fognak felelni a követelmé
nyek éppen „emberszabásúnak” ítélt arculatának. Vagy ellenkezőleg. Ugyanis az ész, a logika 
számára — az igazolhatóság szempontjából — nincs különbség morál és antimorál között. 
Minden igazolható, csak egy kiindulópontot kell megragadni. A történelem nyomorúságának 
ez a rugója. Amire az érzelmek akarnak támaszkodni, az viszont ellenáll minden megragadásnak. 
Hitelességük nem az igazolhatóságban van, hanem az abszurditás fölismerésében és vállalásában. 
Meursault nem bűnösebb, mint a Bukás vezeklő bírója, csupán az ártatlanság különböző fokoza
tait szenvedik. Az ész öncáfolatra is kész ajánlatai helyett — hogy tegyen különbséget morál és 
antimorál között — a szólásra bírt, leleplezett fénytől várják a megváltásukat.

A leleplezés azonban az ember dolga — a lázadásban önmaga holtpontjáig felmagasodó emberé. 
Jean Grenier, a P/é/We-kiadás előszavában írja, hogy Camus nem ateista, hanem antiteista. 
Pontosan erre gondoltunk, mikor a camus-i mű líraian sugalmazott gyanújáról beszéltünk; hogy a 
fény is csak takarás. Az igazi tét, amit a létezés leckéül felad, hogy személyessé tegyük a személy
telent: a takarást nyitottsággá. Nekünk kell gondoskodnunk a teizmus „gondviseléséről”. 
Az istent vissza kell adni önmagának, hogy összetéveszthesse magát velünk, s mi magunkat 
ővele. A camus-i nyár, a dél közérzete egy ilyen totális meztelenség és azonosulás lehetőségében 
bízik. A Sziszifosz mítoszának Don Jüanja, Színésze, Hódítója mint a cselekvés kiemelt típusai, 
épp azzal kísérlik meg túldobni magukat az abszurdon, hogy a törési pontig próbálják meg
valósítani. A Lázodó ember Sade-ja, Ivan Karamazovja, Nietzschéje mint az abszolút tagadás, 
vis ;zautasítás és állítás példái, a gondolati konzekvenciákat viszik törési pontig. A fény törési 
pontjáig.

Azt hiszem, inkább természetes, mint meglepő, hogy mindennek a regényekben, novellákban 
mélyreható stilisztikai következményei vannak. Sőt, az egész ábrázoló módszert, tematikát 
meghatározzák. így elsősorban azt, hogy Camus akkor is jelen időben ír, mikor nem abban ír. 
Vagy magunkat ismételve, de most már grammatikaibb hangsúllyal; abban az idő- és közérzet
dimenzióban, amiben az állítás és tagadás mondattani értéke ugyanaz tud lenni. S ahol a szavak
kal megközelíthető tények pátosza, vagyis az elfogultság, hogy a tartalom és jelentés tovább nem 
elemezhető egybeesik a tények iróniájával, vagyis azzal a sej íetéssel, hogy minden „végleges”- 
nek lehetnek rr)ég további belső tartalékai. Camus-nél ebből a kettőből ötvöződik a wittgensteini 
holtpont; az a nyelvi-grammatikai szikla, ahová azért lök fel bennünket, hogy a kifejezés valódi 
értékével tisztában legyünk, s hogy illúzióinkat nagykorúsítsuk. Az öngyilkosságot — a kifejezési 
hiábavalóságát — szenvedélyesen itt is elutasítja; azzal az igénnyel azonban, hogy hű maradjon
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a döntö felismeréshez. A mondatot, a szerkezetet, az epikum mozgásterét az ontológiai meg
rendülés tükrévé kívánja tenni.

Nézzünk meg egy futtában kiragadott mondatsort mint alapsémát. Meursault így számol be 
szeretőjének Párizsról: „Piszkos. Sok a galamb, és sok sötét udvar is van. Az embereknek fehér 
a bőrük.” A „piszkos” mint a mozaik első tagja, olyan összegezés, aminek egyszerre van hitele 
és vitathatósága — s ezzel már benne is vagyunk az egy bura alá szorított, jelen idejű pokolban. 
Itt most grammatikailag kell tudomásul vennünk, hogy a fényben minden össze tud mosódni, 
és indokolatlanul föl tud emelödni. £z a többi közül kimetszett szó — mint utalás és jelentés — 
kiélesiti és össze is boronálja a részleteket. Párizs piszkos; Párizs egyáltalán nem piszkos. 
S ezzel már eleve adva van az érzékletesbe exponált mozdulatlan mozgásnak, az álló helyzetbe 
sűrített epikának mikro-világegyeteme, ami kizárólag a mellérendelést ismeri, de semmi hierar
chiát. Jól mutatja ezt a mondatsor folytatása. A „sok galamb” felröpteti a képzeletünket: az 
idill éppen úgy benne van, mint a galambok túlzása, a madár-apokalipszis. Érzékletes vízió 
íve feszül ki egy sohanem látott város fölé. S az elképzelhető történések erővonalai a kép, a pil
lanat fókuszába rántva, egy dimenzióiianabb epika lehetőségére utalnak. A „sok sötét udvar is 
van” még tovább fokozza a mellérendeltség élményét: noha megbillenti az egyensúlyát. Az „is” 
szócskával ugyanis belopódzik a tényrögzítésbe -  mod már nyílt tudatcssággal — a tények iróniá
ja: a megítélhetetlen viszonylagosság és többértelműség. Ezt tágítja, antropomorfizálja a követ
kező tag: „Az embereknek fehér a bőrük.” De végül is, ezek után, mit gondoljunk Párizsról? 
Máris többet tudunk a felületesen megnyugtató biztosnál. Pedig ez csak egyszerű mintája Camus 
technikájának, amivel folyamatosan igyekszik felvillantani a többet-tudás lehetőségét, amit a 
fény takar el. Mondatai a fény előszobájában topognak; s talán ezért is érezzük sokszor úgy, 
hogy szóhasználata, mondatai az elnémulás felé vannak útban. „Az iroda a tengerre néz” — 
egy ilyen mindenétől megfosztott mondatnak pusztán helyzeti értékébe van belepréselve, az ugrás
ra kész alternatívák egész mitológiája; ami majd egy szürke kishivatalnokot a tenger, a homok 
s az ég díszletei közé dob ki, hogy cselekedjék. Mégsem mondhatjuk, hogy az elnémulás a hosszú
ság-rövidségen múlik. ívét és mértékét a mondatok magánya jelzi. Meursault és Rie, a szél 
zúgása vagy a tenger moraja egyszerű hangzók egy befejezhetetlen monológban; és ontológiai 
értéküket tekintve — a camus-i dél izzásában — valóban felcserélhetők. Csupán történelmiségük- 
ben külön kategóriák. Camus nem erőszakolja ezt a kettősséget, — könyörtelen érzékenységével 
kénytelen észrevenni. Az ennek megfelelő nyelvi alapmagatartás akkor sem változik, mikor 
látszólag a legtisztább pascali, racine-i, descartes-i logika szerint bonyolít hosszú gondolat
sorokat, dialógusokat, s teremti meg a gondolatok detektívregényszerű izgalmasságat. Pontosan 
úgy bánik az egyes mondatokba falazott gondolategységekkel, mint az érzékletesen tetten érhető 
tényekkel. Talán úgy fogalmazhatnánk ezt, mint ontológiai tartózkodást a tények és gondolatok 
epikájával szemben. Számára a történelem és filozófiák eleve félút. Nem kiküszöbölhetők, de 
fenntartással kezelendők. Lázadással nyugtalanítandók. Az az epika, ahogy közönségesen éljük a 
történést, a múltra támaszkodik, amiből kiolvas és amibe belemagyaráz; ugyanakkor a jövőre is 
kalkulál — a nyelvtani jövő időre is -  , hogy a jelent — az ábrázolásban tetten ért jelen időt is — 
az előlegezett megváltás reményével kecsegtesse. A gondolatok epikája — a filozófiák — a logika 
megváltásában bíznak, mint a totális megértés zálogában. Camus nem adja ilyen ..olcsón” 
a reményt s az igényességet. A részek önértékü, mozgalmas autonómiájába húzódik vissza. 
Grammatikai bizalmatlansággal kezel minden kapcsolathálózatot, a részekét éppúgy, mint 
azokon belül az egyes jelzésekét. Ugyanígy: a gondolati egységek logikai önértékét világosan 
megalapozza, de nem hiszi róluk, hogy epikus, okozati-logikus összefüggésük a totális megértés 
cáfolhatatlan építményrendszerét tudja létrehozni. Mindez csak igen fegyelmezett, óvatos 
szövegáramlást engedélyez. Mondatai úgy merednek egymásra, ahogy a tenger Meursault-ra, 
Mersault az arabra, Rieux a patkányokra, a vezeklő bíró a ködbe vesző hídra s mi valamennyi
re. Van tehát okozatiság, összefüggés, kronológia, sőt, logika is. Van történés. Van történelem. 
Van morál és antimorál is. Csak mind, valamennyi: megváltatlan feleútján önmagának. Kétely 
nélkül erre építeni: rossz vallásparódia. Az igazi konokság azt követeli, hogy illúziók táplál- 
gatása helyett az egyedül biztosban kapaszkodjunk meg: a magunkhoz szelídített abszurdban. 
Az ő saját szavait módosítva: előbb feltérképezni, kiismerni az ontológiai jelen időt, s csak azután 
próbálni kimutatni, hogy a történelem milyen nagyszerű. Ilyen értelemben Camus minden 
mondata kétségbeesett domesztikálása az abszurd jelennek; s egyben vallomás is az éhségről 
és a szomjúságról.
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Sartre éleselméjűen elemzi a camus-i sziget-mondat természetét; analízise mégis hiányérzetet 
kelt. Egy gyökeresen más alkat, az ész romantikusának szuggesztív típusaként olyan epika nevé
ben boncol, ami ellen Camus alapélménye szükségszerűen lázad. Sartre nem téved, — helyesebben, 
tévedése speciálisan az észé. Az ész diktálta praktikus létezési konformizmust kéri számon 
Camus-n — ami legalábbis éleselméjü értetlenségre vall. Aki olyan mélyen átélte és megértette — 
mint az egyformán megváltatlan Gyilkos, Életmentő és Vezeklő Bíró triptichonját megalkotó 
Camus —, hogy minden a jelen időn múlik,azt nem könnyű rávenni, hogy múlt idővel vigasztalód
jon, és jövő idővel csitítsa magát. Egy pillanatra sem szabad hátat fordítanunk a tűző napnak, 
a megváltott jelen idő egyetlen lehetséges dimenziójának, — amiben epikum és történelem, 
gondolatok és filozófiák végre megkaphatnák a maguk autentikusságukat. Addig azonban pokol a 
jelen idő, és vereség minden előlegezett remény.

A vereség azonban csak akkor előképe a győzelemnek, ha nem abba a kényelmes gondolatba 
bukunk bele, hogy íme, már meg vagyunk váltva; vagy legalábbis kezünkben a megváltódás 
kulcsa. Miután az ész minden lehetséges ajánlatát figyelembe vettük — az értelemmel átvilágított 
céltalanságban kell bíznunk, hogy elsietett ráfogások helyett azt kapjuk a leleplezett fénytől, 
amiben az ember legkiszámíthatatlanabb tartalékai magukra ismerhetnek.

S Z I L I  J Ó Z S E F

A W a ste  Land m agyarul
T. S. Eliot Waste Land című költeményéből először Bíró Lajos Pál közölt szemelvényeket Deve- 
cseri Gábor fordításában.1 A címet Meddő földnek fordítja. A teljes költemény magyarul Weöres 
Sándor fordításgyűjteményében jelent meg 1958-ban A puszta ország címmel.1 Újabb teljes for
dítása Vas István 1966-ban megjelent kötetében található, amely Eliot költői életművének szinte 
valamennyi fontos darabját tartalmazza.1 2 3 Ez a fordítás az Átokföldje címet kapta. Sem Weöres, 
sem Vas nem csatolta fordításához Eliot nevezetes „jegyzeteit”, de Vas István kötetének záró 
tanulmányában Ungvári Tamás esetenként utal rájuk.

Figyelemre méltó, hogy az irodalomtörténetileg és versesztétikailag kulcsfontosságú költemény 
magyarítására viszonylag későn került sor. Eliotot költőink már jóval korábban ismerték és 
fordították, s aligha teljességgel a véletlenen vagy pusztán szubjektív indítékokon múlott, hogy 
éppen azt a művet nem, amely — akár mint a modern költőiség egyik csúcsteljesítménye, akár 
mint az ízlés botrányköve — minden híradásban és krónikában mint az újabb angol nyelvű köl
tészet korszakhatárt jelző darabja szerepelt. Az okokat csak találgatni lehet. Gondolhatunk arra, 
hogy ez az Eliot-mű talán a többinél is nehezebben volt beleilleszthető a magyar költői és műfor
dítói hagyományba, vagy, egyszerűen, a költemény fordítását megnehezítő filológiai problémák 
riasztották el a fordítókat. Az ötvenes évek első felében természetesen azok az okok is hatottak, 
amelyek akkor a világirodalmi tájékozódás beszűkülését idézték elő. Talán nem véletlen, hogy 
Weöres Sándor fordítása abban az időpontban készült el és látott napvilágot, amikor a modernista 
költői irányzatok újólag kezdtek hatni a magyar költészetre. Az angol -  amerikai modernizmus
nak az a típusa, amely mint költői mozgalom az imagistákkal kezdődött, majd Ezra Pound és 
Eliot költészetében kulminált, voltaképp csak ekkor talált rezonáló közeget a mi költészetünk
ben. Hogy ebben mi múló divat, s mi termékenyítő kapcsolat, noha lassanként már világosan 
látható, nem feladatunk itt eldönteni; ami a Waste Land fordításokat illeti, az eredmény nyereség, 
s az eredmény nemigen választható el az említett hazai tendenciák fejlődésfázisaitól. Míg Weöres 
Waste Lflflc/ fordításának időpontja nagyjából egybeesett e tendencia kezdetével. Vas Istváné egy 
olyan periódusban készült, amikor a modernista költői hangvételnek a költemény által képviselt 
típusa már a költői kifejezés eleven paradigmájaként hatott a közízlés egy szektorában. S ez nem
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annyira fordításoknak, mint inkább önálló műveknek és költői programoknak köszönhető, a 
„tűztáncosok” egyikétöl-másikától a most jelentkező fiatalokig, s nem is egyszerűen az idegen 
hatások befogadása révén, hanem annak a modernségnek a talaján, amelyet végül is honi hagyo
mány és a hazai társadalmi valóság rohamos fejlődése, modernizálódása éltet. Ennek az újmódi 
magyar versbeszédnek egyik formálója, fejlesztője a költő Vas István volt, aki Eliotot vallja indí
tójának: „az ő példája segített megkeresnem a magam szabadvers-ritmusát, a mai magyar élő
beszéd lélegzetvételével a tüdőmben” .4

Ha csupán ezt az időben nem nagy, de hatását tekintve jelentős fáziskülönbséget vesszük 
figyelembe, akkor is gondolhatunk arra, hogy — a két műfordító képességét és odaadását egyen
lőnek feltételezve — az utóbbi kísérlet körülményei kedvezőbbek voltak. Mindehhez még az is 
járul, hogy Vas István, mint ez kötetének bevezető tanulmányából is kitetszik, évek óta tudatosan 
az egész Eliot átplántálására törekedett, míg Weöres műfordítás költészetében Eliot költeménye 
inkább csak egy szín sok más, olykor ennél elevenebb, megkapóbb szín között. Számottevő 
különbséget észlelhetünk a Waste Land fordításának mint fordítói feladatnak a felfogásában. 
Weöres, miközben költői nyelvkészségének virtuóz lehetőségeit minden adódó alkalommal ki
aknázza, hellyel-kö7zel tudatosan vonja ki magát az eredeti szöveg formai és tartalmi kötöttségei 
alól. Vas minimális engedményekkel követi, mindenütt a lehető legszorosabban, az eredeti vers
formáját, szókincsét és mondatfűzését, s a nyelvi találatok e szigorú kötelmek rendszerében érvé
nyesülnek.

A fordítás mindig értelmezés is, s a két fordítás a Waste Land két tipikus értelmezésének pél
dája. Weöres fordítása bizonyos fokig az olyan értelmezést példázza, amely a szöveg közvetlen 
költői jelentését tartja szem előtt. Ez a tudatosan naiv viszony sem tagadja az irodalmi és kultúr
történeti allúziók jelentőségét, de a szöveg rejtett allúziói és reminiszcenciái iránt kevéssé fogé
kony, s ideálja a fordítás egyértelműsége és költői eleganciája. Vas István az olyan olvasó tudatos
ságával értelmezi a szövegben rejlő fordítói feladatokat, aki kész valamennyi komolyan számba 
jövő allúziót bevonni versélményébe, s aki a szöveg ambiguitásait sem a véletlen művének tartja. 
Nem kerül sor arra, hogy ezért áldozatokat kellene hoznia, ami a magyar szöveg ritmusát, kép
világát, mai mértékkel mért költőiségét illeti. De ez a mérték már annak a későbbi fázisnak a 
terméke, amiről az imént szóltunk. A korábbi mérce, az akkori „jó magyar vers” ideálja kevésbé 
tűrt meg nyílt ambiguitást vagy nyíltan szándékolt, hangsúlyozott prózaiságot. Nem fért össze 
vele az a követelmény sem, hogy egy vers esetleg csak az átlagon felüli müveltséganyag megmoz
gatásával vagy — Uram bocsá’l -  jegyzetekkel megtámogatva legyen érthető. Az akkori minta 
inkább a szabad asszociációs értelmezést vagy a szürrealista képátélést javallta, ha a megértéshez 
a közérthetőség hagyományos költészeti formulái nem látszottak elegendőnek.

A Waste Land fordítójának egyik célja tehát az lehet, hogy a magyar szöveg ne csak néhány, 
hanem valamennyi fontos jel jelentés síkon feleljen meg az eredetinek. Ami megfordítva azt 
jelenti, hogy megfelelő kritikai és filológiai eszközökkel a magyar szöveg majdnem ugyanolyan 
értelmezési lehetőségeket nyújt, mint az eredeti. Ha például a költemény egyik sorának hatás
elemei közé tartozik, hogy néhány szó fölcserélésével az eredeti jelentéstől eltérő jelentéssel idézi 
Webster drámájának egyik dalbetétjét, jó, ha ez a hatás a fordításban is megőrizhető. Eliot szóban 
forgó sora: Oh keep the Dog far hence, that's friend to men. Websteré: But keep the wolffar hence, 
that's foe to men. Szó szerinti fordításban: Ó tartsd az Ebet távol innen, az barátja az embereknek; 
illetve: De tartsd a farkast távol onnan, az ellensége az embereknek. Weöresnél: Űzd el az ember 
társát, az Ebet. Vas fordításában: Űzd el a Kutyát, az ember barátját. Ha e két utóbbi sor szó 
szerinti jelentését nézzük, a különbség talán nem is számottevő. Ha azonban szem előtt tartjuk 
az ellentétes értelmű Webster-sor formátumát, Vas fordítása látszik alkalmasabbnak az allúzió 
megőrzésére.

Természetesen valamennyi jel jelentés síkon nem lehet teljes azonosságot elérni mű és fordítás 
között. Ez csak megközelítendő cél lehet, és a közelítés fő eszköze a jel jelentés rétegek egymáshoz 
való viszonyának alapos mérlegelése annak érdekében, hogy a fontosabb és a kevésbé fontos 
rétegek megkülönböztetése az eredeti struktúra értékhierarchiájának megfelelően történjék. 
Lássunk erre is egy példát. Weöres úgy véli, hogy az itt következő két sorban elengedhetetlenül 
fontos az utolsó két szó alliterálása, s ezért vörös szikla helyett rőt roncsnak fordítja a red rock 
kifejezést: •

• I. m. 1 2 .
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Weöres fordításában:

Only
There is shadow under this red rock,
( Come in under the shadow o f this red rock)

Vas fordításában:

Pusztán
Árnyat nyújt e szírt, ez a rőt roncs 
( Gyere az árnyba, rejtsen a rőt roncs)

Csupán
E vörös szikla alatt van árnyék,
(E vörös szikla alá jöjj, itt az árnyék)

Weöres fordításából is kiderül, hogy szikláról, illetve szirtről van szó. Ha azonban a Waste Land 
szerves részének tekintjük a költemény allúziós rendszerét, a rőt roncs zavaróan hat. Ez a rész 
bibliai utalásokkal kezdődött, s ezért talán nem ok nélkül gondolhatunk például arra, ahogy 
Ézsaiás jövendöli az „igazságos Király” alatt uralkodó fejedelmeket („Olyan lesz mindegyik, 
mint a rejtek a szél ellen, mint oltalom zivatar ellen, mint patakok száraz vidéken, mint nagy 
kőszál árnyéka a szomjúhozó földön"), vagy arra, hogy az Újszövetségben Krisztus, Péter és az 
az Egyház jelképe a szikla. Ha pedig így van, a rőt roncs furcsán minősíti ezt a szimbólumot. 
Mi több, a roncs szó előfordul Weöres fordításában a II. részben is, s így olyan benyomásunk 
támadhat, mintha a szó szerves része volna az eredeti költemény allúziós rendszerének. — Egyéb
ként a vörös szikla kifejezés a Waste Land e passzusának más motívumaival együtt előfordul 
Eliot egyik korai költeményében. A Szent Nárcisszusz halála című vers Eliot fiatalkori verseinek 
exkluzív gyűjteményében (Poems Written in Early Youth, Stockholm, 1950) jelent meg. íme 
hevenyészett, szó szerinti fordításban az idevágó sorok: „Jöjj az árnyékba e szürke szikla alá — | 
Jöjj az árnyékba e szürke szikla alá | S olyat mutatok, ami nem hasonlít | Sem homokon igyekvő 
árnyékodhoz napkeltekor, sem | Árnyékodhoz, mit a vörös sziklára a tűz vetít” .

Tehát míg a rőt roncs hangalakja, ritmusa kitűnően illik az eredetiben szereplő red rock hangzá
sához és ritmusához, az allúzió megőrzése hangtanilag és ritmikailag eltávolítja a fordítót az 
eredeti sortól, mivel szinte szó szerinti pontosságra kényszeríti. Ez a kényszerű pontosság az ere
deti költeményben idézett angol nyelvű irodalmi szövegrészietek visszaadására is érvényes, ami 
szintén megnehezíti a Waste Land magyarítóinak a dolgát. Kézenfekvőnek látszik, hogy ahol 
Eliot például Shakespeare-től idéz, ott a fordító a legújabb vagy legklasszikusabb magyar Shakes- 
peare-fordításból idézzen. Feltételezve annyi jártasságot a magyar Shakespeare-szövegekben, 
amennyit Eliot feltételez angol olvasójáról az eredeti Shakespeare-ben, ennek az eljárásnak kétség
telen előnye, hogy megkönnyíti az idézet lokalizálását s a Waste Land ben betöltött funkciójának 
megőrzését. Csakhogy az idézetnek úgy kell beilleszkednie a Waste Land magyar szövegébe, ahogy 
az eredeti idézet az eredeti Waste Land szövegébe és allúziós rendszerébe beleilleszkedik. így 
már a fordítás árnyalatnyi eltérései is gondot okozhatnak. Valószínűleg ez az oka annak, hogy 
sem Weöres, sem Vas nem az ismert magyar Shakespeare-fordításokból idézi Ariel dalának a 
költemény I. és II. részében előforduló sorát (Those are pearls that were his eyes) Babits fordítása 
(Igazgyöngy termett szemeiben) túl idilli ahhoz, hogy a változás rémségét sugallja; Szász Károly 
sora (Gyöngypár leszen, mi vala szem) jövő idejűségével s rímjátékával tér el attól az egyszerű 
és komor megállapítástól, hogy „gyöngy az, ami a szeme volt” . Weöres és Vas fordítása (Gyön
gyök azok a szeme helyén, illetve Gyöngyök a szeme helyén) valamivel pontosabb, mint Babitsé 
vagy Szászé, de az eredeti sor kétféle (jelen és múlt) idejének egy idősíkra való összevonása mintha 
csökkentené a kijelentésben rejlő feszültséget.

Vas egyébként lényegében Babits fordításában idézi a Vihart a III. rész gépírónő-epizódja 
után ( „És jött felém egy hang a víz felől"), míg, Weöres a saját szavaival adja vissza: „E zene 
úszott a vízen mellettem". Ebben az esetben meg is felel ez is, az is, hacsak nem vesszük figyelembe 
azt az Eliot-kommentátort, aki abban is szimbolikus jelentőséget talál, hogy e Shakespeare-sor 
igéje, a creep (csúszik, mászik, kúszik) a III. rész elején is előfordul : A rat crept softly through the 
vegetation. Feltevését megerősíti, hogy a következő sorokban is jelen vannak a Viharra, illetve 
a Vihar Ferdinándjára vonatkozó reminiszcenciák. Shakespeare-fordításaink általában igen 
pontosak, de nem szó szerinti fordítások. Ezt az allúziót pedig csak akkor lehetne fenntartani, 
ha ez a sor valamelyik klasszikus Ki/mr-fordításunkban így kezdődnék: „E zene surrant . . . ”
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Akkor talán keltene И/'Лаг-reminiszcenciákat a Waste Land magyar szövegében egy ilyen kezdetű 
sor: „Egy patkány surrant. .

Nem mondhatjuk ki tehát szabályként, hogy ha klasszikus magyar fordítás áll a fordító 
rendelkezésére, abból merítse a Waste Land idézeteit. Nem volna ez eredményes például az I. 
rész már említett Webster-idézetével kapcsolatban sem. Akár Szabó Lőrinc, akár Képes Géza 
fordítását nézzük (s távoltartva a Farkast, a kegyetlent, \ ki kikaparja a földből az embert, illetve: 
De jaj, mi tesz, ha farkas jő a tájra, \ mely ellenségét földből is kivájja?!), egyikben is, másikban is 
van annyi eltérés az eredetitől, hogy ne lehessen a sort úgy fonákjára fordítani, ahogy Eliot tette 
— a Farkast Kutyára, „az emberek ellenségét” „az emberek barátjára” cserélve. Még egy példát 
hozunk fel arra, milyen nehéz az ilyen idézetekkel bánni. A Waste Land egyik utolsó sora Thomas 
Kyd Spanyol tragédiájának IV. felvonásából idéz, majd a tragédia alcímét idézi: Why then He 
f i t  you. Hieronymo's mad againe. Ami a sor első részét illeti, a fordítók figyelmen kívül hagyták 
ezt a kontextust; Weöres fordításában: Majd illek hozzád, Vas fordításában: Illek én hozzád. 
A darabban Hieronymo Balthazar kérésére, hogy írjon színdarabot a király mulattatására, 
így válaszol: „Nos, majd én kisegítlek.” Szabó Magda Kyd-fordításában ezen a helyen a kissé 
színtelen „Készséggel” szó áll, s ez a Waste Land magyar szövegében aligha nyerhetne olyan súlyt, 
mint az eredetiben a régies helyesírással írt idézet. Ami az idézet lokalizálását illeti: a magyar 
olvasón a pontosabb fordítás sem segít, mindenképpen jegyzetre, kommentárra szorul.

Nem könnyebb a fordító dolga az olyan szavakkal és kifejezésekkel sem, amelyek egy nyelvi 
közösség művelődési, történeti, esztétikai stb. élményeit sűrítik magukba. Lehetetlen például a 
„Jug Jug" to dirtye ars-nek azokat az asszociációit érzékeltetni, amelyek abból erednek, hogy 
míg egykor a mítoszban és a magas költészetben a fülemüle csattogásából a tereu szót lehetett 
kihallani, azaz az erőszakoskodó király, Tereus nevének csonka alakját, addig a köznép, mely 
nem ismerte a Metamorphosesi jug jognak hallotta a madár hangját. Ez a különbség lényeges, 
mert a fülemüle sorsa a Waste Land fő szimbolikus motívumai közé tartozik, s a szimbolikus 
jelentés elválaszthatatlan a fülemüle hangjának kétféle értelmezésétől. Ennek azonban a magyar 
irodalomban nincs hagyománya. Az a versfordítás, amely az Erzsébet-kori hagyományt közvetít
hetné, John Lyly A tavasz köszöntése című versének Szabó Lőrinc tollából származó fordítása, 
továbbtorzítja Tereus nevét: Csek, esek, esek, esek, tiri! ( Jug, jug, jug, jug, tereu!) A Waste Land 
fordítói nem is támaszkodtak erre a fordításra.

A probléma nem egyszerűen egy köznyelvi hangutánzó szó tolmácsolása. A „piszkos fülekben” 
a fülemüle „jug, jug”-ja a juggle ige kapcsán kétértelmű asszociációkat is felidézhetett. Shakes
peare VI. Henrikjének első részében (IV. felvonás, 5. kép) fordul elő például ez a mondat: She 
and the Dauphin have been juggling (Vas István fordítása: Cinkosok lettek, ő meg a dauphin; 
Lőrinczi Zsigmond fordítása: ő  s a dauphin együtt édelgtenek!) Egy magyar fülemüle szájába 
nehéz ilyen kétértelműségeket adni.

Weöresnél a csalogány hangja csivit és esett, ami talán hazaibb és maibb, mint Vas csalogányá
nak klasszicista fid  fid  fid  és romantikus csah csah csah csah esah csah hangzatai. (Weöres madara 
csetteg, csivitel, — de mit csinál a romantikus csalogány? Csahol?) S ha már a madárnyelv for
dítási kérdéseinél tartunk, megemlíthetjük, hogy mindkét fordításban — hajói értjük — magyarul 
szólal meg az V. rész kakasa, harsány Kukorikut (Weöres), illetve Kukurikul (Vas) hallatva. 
Minthogy fordítóink a költemény idegen nyelvű idézeteit következetesen meghagyják eredeti 
állapotukban, jelen eljárásuk csak azzal magyarázható, hogy szerintük Eliot kakasa ékes magyar 
nyelven szólt hozzá a Waste Land utolsó részében felvetődő nagy kérdésekhez. Ez egyszersmind 
újabb adalék a kakas nemzetiségének eldöntéséről folyó vitához. Grover Smith szerint ugyanis a 
со со rico\ó kakas portugálul, George Williamson szerint pedig a francia gyermekversek nyel
vezetén harsogott.5 (Az angol kakas szókincse nagyjából máig is az, ami volt a Viharban Ariel 
dalának első szakasza után: cock-a-doodle-doo . .  .)

Fordítsuk ismét komolyra a szót, s térjünk rá a Waste Land fordításának egy másik sarkalatos 
problémájára: a költeményben szereplő „hangok” , illetve, ha úgy fogjuk fel a dolgot, hogy az 
egész költeményt egyetlen hang (például Tiresias vagy az olvasó „belső hangja”) szólaltatja meg, 
a lianghordozás-típusok tolmácsolására. A Waste Land különböző részeiben különböző hang- 
hordozás-típusok érvényesülnek, s váltakozásuk egyik legfontosabb tényezője a költemény 6

6 G rover Smith: T. S. Eliot’s Poetry and Plays. The University o f Chicago Press, Chicago, 1958. 95. — George 
W illiam son: A Reader’s G uide to  T . S. Eliot. Thames and H udson, London, 1955. 150.
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„zenéjének”, „zenei szerkezetének” . A hanghordozás szoros viszonyban áll a szöveg nyelvi 
jelentésével, a közölt vagy ábrázolt tényállásokkal. Aláhúzhatja, mintegy nyelvi mimikával 
megjátszhatja, utánozhatja, vagy éppen ironikus felhangokkal modulálhatja a szöveg elsődleges 
jelentését. Aláhúzza, hangsúlyossá teszi például az I. rész második szakaszában a prófétai meg
állapításokat és kérdéseket a hanghordozás biblikus pátosza. Ironikus távolság van a mondottak 
értelme és a hanghordozás között, amikor a III. részben a narrátor jelentőségteljes tartalmakra 
szabott versformában és egyfajta emelkedett frazeológiával adja elő a gépírónő és a karbun- 
kulusos fiatalember frivol kalandját. A közölt tényállásokat és a bemutatott képeket így tehát 
nemcsak a montázstechnika vágásai, az egymás mellé állítás, a rákövetkezés, a visszautalás és az 
irodalmi, művészeti, művelődéstörténeti allúziórendszer asszociációi minősítik, hanem a hang
hordozás típusai is. Néhol e típusok váltakozását a költemény tördelése és egyéb tipográfiai 
jelek (például idézőjelek) érzékeltetik, de elsősorban a szöveg ritmusa, stílusa, hangulata jelzi, 
hogy a költeményben a hanghordozás különböző típusai, sőt hellyel-közzel különböző hangok 
fordulnak elő.

A költemény uralkodó hangneme az, amit „emelkedett költői stílusnak” nevezhetünk. Részben 
kötött verslejtéshez, részben kötött verslejtést sugalló szabadabb versformákhoz kapcsolódik. 
Több passzusban biblikus, prófétás hangvételben nyilvánul meg, másutt inkább az Erzsébet-kori 
dráma barokk pompájú leírásainak pastiche-e (például a II. rész elején), vagy szenvedélyes gon
dolatmonológjainak formaemléke (a II. rész első szakaszában és az V. részben a Mennydörgés 
szavára adott válaszokban) színezi ezt a típust. Ugyancsak „emekedett költői stílust” képvisel 
a Jácint-kerti epizód líraisága, a Temze-sellők énekének versdallama, s talán legeredetibb módon 
az V. rész szaggatott, elfulladó sorainak vízért-áhítozása. Idetartozik természetesen az egész IV. 
rész, a Phlebas vízbefulladásáról szóló gyászvers. Az antiklimaxта, a frivol hangok idézeteire az 
első három részben találunk példákat. Mindjárt a mű elején az évszakokat jellemző allegro cap- 
riccioso szinte észrevétlenül vált át a „ Bin gar keine Russin . . .’’-szerű szeszélyes csevegésre. A 
II. részben egy nő hisztérikus kifakadásai váltakoznak egy férfi baljós válaszaival (vagy gondola
taival), majd egy kocsmabeli beszélgetés egyik résztvevőjét halljuk, meg-megszakítva a baljós 
figyelmeztetéstől: ZÁRÓRA! A III. részt át- meg átszövik az ilyen antiklimatikus képek. A pate- 
tikus hangszerelésű, komoly zengésű nyitó akkordokat, melyek Edmund Spenser 1596-ban írt 
Prothalamion (Nászdal) című versének refrénjét (Szép Temze, lágyan fuss, míg tart dalom) is 
megcsendítik, „a nyári éjek tanújeleinek” felsorolása követi, s az eltávozott nimfákról is kiderül, 
hogy barátaik bankigazgatók lebzselő örökösei. Antiklimax a Sweeneyt, Porternét és lányát, 
majd a szmirnai kalmárt idéző részlet, a Tiresias által észlelt látvány, s még ezen belül is a Gold- 
smith-dal kezdő sorának parafrázisa után a modern megoldása annak a konfliktusnak, amely 
egykor csak a bűnbe esett lány halálával oldódhatott meg: a nő megigazítja haját és a gramofonra 
föltesz egy lemezt. A Temze-sellők fényt, ragyogást, nagy érzést megéneklő dalát ugyanígy követi 
a három modern „sellő” közönybe fúló panaszkodása.

Ezeknek az antiklimaxot képviselő részeknek a fordítása igen kényes feladat. Prcblematikus- 
mak látom például azt, hogy Weöres fordításában a II. rész túl érzékeny idegzetű társasági 
hölgye így fakad ki : „Mi a mennykőt várjak ? Mi a kénköt ?” (,, What shall I do now ? What shall 
I  do ?”) Vas — helyesen — szó szerint fordítja: „És mit tegyek most ? Mit tegyek ?") Megítélésem 
szerint Weöres fordításában, noha önmagukban érdekesek, az eredetihez képest túl élénkek a 
kocsmai jelenet színei, rikítóan jasszos a hangszerelés (pucold ki picit magad, fincsi fogsort, he- 
tyegni szeretne), holott Eliot nem slangben ír, hanem a londoni cockneynak csak a „kadenciáját” 
— zenéjét, hanglejtését idézi fel, s közben az irodalmi angoltól csak a legszükségesebb mértékben 
távolodik el.6 Vas tartózkodóbb, kevésbé vaskosan közönséges szövegezése megőrzi a pletykázó 
vetélytársnő kocsmai beszámolójának hangját és hangulatát, noha nem alkalmazza a szóban 
forgó nyelvi réteg jellemzésének kézenfekvő hatáseszközeit. Ami a kötött formában írt antikli- 
maktikus részeket illeti, nem lehetünk elégedettek egyik fordításban sem a III. részben előforduló 
slágeridézettel. Porternéra és lányára az eredetiben nemcsak a holdsugár és a szódavizes tisztál
kodásuk vet jó fényt, hanem a tisztán, frappánsan csendülő három rím is: Porter — daughter — 
water. Ennek alig találjuk nyomát a fordításokban.

Természetesen a nyelvi korlátok igen erősek. Valószínűleg a magyar és az angol nyelv közötti 
nagy szerkezeti különbség az oka annak a fordítási problémának is, melyet a III. rész gépírónő-

8 F . O . M atthiessen: The Achievement o f  T . S. Eliot. Oxford University Press, Oxford, 1958. 60.
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jelenetével kapcsolatban észlelhetünk. A Waste Land kötött lejtésű szakaszaiban szinte mindenütt 
tüneményes stilisztikai játék folyik : a szent könyvek, Shakespeare és más Erzsébet-kori drámaírók 
vagy Dante fordulatai és stílusképei kísértenek. A gépírónőről szóló részben is feltűnő, hogy a 
költő a jelenetet nem azzal a frazeológiával adja elő, amely a cselekmény tényszerű leírásának 
leginkább megfelelne. Ellenkezőleg: távolság és feszültség van a cselekmény direkt tartalma és a 
közlés kifejezéskészlete és hangneme között. A hang állítólag Tiresiasé, de a hanghordozás 
mintha kissé Alexander Pope-é lenne. A versforma ugyan nem a heroic couplet (hősi páros), 
hanem az ugyancsak jambikus pentameterekből álló keresztrímes heroic quatrain (hősi négyes), 
de a négy-négy sort lezáró, kemény fogalmi ellentéteket ütköztető csattanós szerkesztés Pope-ot 
visszhangozza. Ez a magyar fordításokban is megőrzött hatás (például Vas fordításában: Nem 
löki el, ha még nem is kívánja; És a közönyt már élvezetnek érzi) az eredeti angol szövegben még 
tisztább, még erőteljesebb. Ez annak köszönhető, hogy az eredetiben a névszói szerkezetek lehe
tővé teszik az ellentétes jelentést hordozó kifejezések tiszta tagolását és a leghangsúlyosabb 
helyre, a mondat végére való helyezését: Which still are unreproved, if undesired; And makes a 
welcome of indifference. Mindez azonban a stilisztikai hatásnak csak egyik összetevője. A másik 
a frazeológiában rejlik. Attól a pillanattól kezdve, hogy a „karbunkulusos fiatalember” az időt 
kedvezőnek gyanítja, addig a pillanatig, amikor az aktusig eljut, a leírás bővelkedik latin szár
mazékszavakban és keresett kifejezésekben. Az idő propitious, a közeledésre tett kísérlet során 
endeavours to engage her in caresses, majd exploring hands encounter no defence és His vanity 
requires no response, é.i.t. Nem lehet véletlen, hogy Eliot a szerelmi játékot a stratégia, a diplo
mácia és az üzleti levelezés „kincstári” szókészletével írja le. Ez az álpátosz, ez a hűvös, tárgyi
lagos, kissé merev fennköltség, a vezércikkek, hadijelentések, részvénytársasági beszámolók 
nyelve a jelenet szereplői szemszögéből mindenesetre a felsőbbrendűség és a szakavatottság nyelvi 
formája, s nem kevés tudatos költői irónia van abban, hogy az ő nagy kalandjuk csak ebben a 
nyelvi szférában szublimálódhat poézissé. Ez a stílus távol áll a naturalista közvetlenségtől, 
amely önmagában véve nyújthatja ugyan a jelenet pontos leírását, de amelynek nélkülöznie kell 
a stílussal kifejezett iróniát. S ez az irónia va'óban elsikkad mindkét magyar változatban:

Weöres: Látja, hogy itt a könnyű alkalom:
Ő kicsit evett, most álmos, lusta;
Megtapogatja bizalmaskodón,
Az nem óhajtja és el se taszítja.
Nekihevül, hirtelen támad.
Kutató kezek gátra nem találnak,
Nem kér viszonzást hiúsága,
A fáradtságot vágyra magyarázza.

Vas: Az idő most, úgy sejti, kedvező:
A lány evett, fáradt s unott utána.
Elkezdi buzgón fogdosni — a nő 
Nem löki el, ha még nem is kívánja.
Izgatott, elszánt, támad már rohamvást.
Nincs, ami kutató kezét kivédi;
A hiúsága nem is vár viszonzást 
És a közönyt már élvezetnek érzi.

Vas fordítása valamivel pontosabb, s így érezni benne valamelyes törekvést, hogy az iróniát 
sejtesse, de még itt is a naturalista közvetlenség dominál az olyan sorokban, mint „Elkezdi 
buzgón fogdosni” stb. Arra természetesen nincs mód, hogy a magyar azt a kettősséget érzékel
tesse, ami az angolban a tősgyökeres angolszász szókincs mindennapiságából és a francia- latin 
eredetű kifejezések választékosságából ered. Ez a kettősség olyannyira sajátja az angol nyelvnek, 
hogy ha ebben az összefüggésben nem volna fontos stilisztikai funkciója, nem is jöhetne számba 
fordítói problémaként. így azonban feladat a fordító számára, s valószínűleg meg is oldható 
néhány választékos, keresett fordulat vagy szó használatával, mondjuk az olyan szavakéval, 
amilyen a „kezdeményez” . Más csengést kapna például az idézett rész utolsó előtti sora, ha „A 
hiúsága nem is vár viszonzást” helyett ezt mondhatnánk: Hiúsága viszonzást nem igényel (re
quire).
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Mint láthattuk, a Waste Land ben a hanghordozást nem szerzői utasítások vagy előadási jelek 
irányítják, hanem magának a szövegnek az értelme, kép- és hangulatvilága, s a primer jelentést 
aláhúzó, kiegészítő, szituáló nyelvi effektusok. Nemcsak hangtani és lexikai tényezők, hanem 
grammatikaiak is; a szintakszisnak azok a „zenei” kvalitásai, amelyekről Donald Davie szól 
Artikulált energia — Az angol költészet mondattanának vizsgálata című könyvében.7 A Waste 
Land szinte modellje mindannak a lehetőségnek is, amelyre Eliot céloz A költészet zenéje, című 
tanulmányában." Hangsúlyozza, hogy nemcsak a szép hangzatoknak, hanem a disszonanciának 
és a kakofóniának is megvan a maga helye a költészetben, sőt a viszonylagos prózaiságnak is 
szerepe van a nagyobb és kisebb intenzitású szakaszok váltakozásában. Ennek a váltakozásnak 
a ritmusa szerinte fontos tényezője az egész költemény szerkezetének.

Eliot mestere a beszédszólamok és mondatok ritmusával, tagozódásával, ismétlő, kontrasztos, 
elliptikus, kumulatív szerkezeteivel, inverzióival stb. kiváltható zenei hatásoknak. Jó példa erre 
az V. rész második szakasza, ahol a kimerítő, tikkasztó vándorlás képeinek, panaszainak hangu
latát egy olyan vers- és mondatritmus erősíti fel, amely vontatottságot, fáradtságot, gyötrődést 
sugall, illetve imitál nyelvi gesztusokkal:

Itt nincsen víz itt csak szikla van 
Szikla van víz nincs van homokos út 
Az út fenn a hegyek között kígyózik 
Sziklás viztelen hegyek között 
Ha volna víz hát inni megpihennél

(Vas István fordítása)

A tökéletes fordítás mindvégig kitűnően érzékelteti ezt a funkcionális gondolatritmust, mely 
egyszersmind a gondolkodás halálos fáradtságának, kimerültségének, araszoló tapogatózásá
nak, fogódzó-keresésének is ritmusa.

Más fajtájú, s ennél talán bonyolultabb fordítói feladatot ad a II. részt bevezető végtelen 
mondatdallamnak hű tolmácsolása. Itt mindenekelőtt az allúziók valóságos tömkelegé rejlik 
egy tizenkét soros, ide-oda indázó mondatszövevényben. Az első sorok Shakespeare Antonius és 
Kleopátrájának sorait visszhangozzák. (Vas István itt saját Shakespeare-fordításának szövegé
ből indulhatott ki.) A két Cupido mintha Shakespeare Cymbeline-jének II. felvonásából ke
rült volna ide (Iachimo leírja Imogen szobáját: fáklyatartó | Gyanánt — majd elfeledtem — 
két ezüst I Cupido szolgál — Vajda Endre fordítása). Igaz, Aenobarbus is említ Cupidókat 
(  Vele gödrös arcú fiuk, mosolygó | Cupidók, tarka legyezők kezükben — Vas István fordí
tása), ám azok eleven fiúk voltak, míg itt csak szoboralakok. A szobát lefestő képsor, a parfümök, 
az illatok kavargása, a lángoknak a mennyezetre húzódó füstje Keats Lamia című költeményének 
egyik részletére is emlékeztet. Eliotnak a Waste Landhez írt jegyzetei jelzik, hogy a laquaeria az 
Aeneis egyik jelenetére utal : A palotát zaj tölti be, tágas termeken által \ Árad a szó, az arany pad- 
malyról csüngnek a lángok | És a fáklya erőt vesz az éji sötéten (Csengery János fordítása). Az ék
szeres tokokból áradó ragyogás Pope Fürtrablásának I. énekét is emlékezetünkbe idézheti. 
Mindezeket a vonatkozásokat a viszonylag pontos fordítás megőrzi, alig kell rájuk a fordítónak 
külön ügyelnie, annyira bele vannak szőve a vers szövetébe. Annál nehezebb az igeneves szer
kezetű mondatrövidítéseket nehezen tűrő, az angoltól szó- és mondatrendjével nagyon elütő 
nyelvünkön követni a mondat indázását, visszaadni a mellékmondatok zsúfolt képanyagát, s oly 
tisztán felfoghatóvá tenni a mondat alkotóelemeinek, részmondatainak viszonyait, hogy a ma
gyar szövegben is követni lehessen a fénynek azt a mozgását, amelyet a mondat első fele követ és 
közvetít, majd pedig a szagok és füstfátylak útját, amelyet a mondat másik, az előzőtől világos 
cezúrával megkülönböztetett része tükröz. Mindjárt az elején sajátos nehézségbe ütközik a for
dító. A 2 -  6. sorban az alany és állítmány közé ékelődik az alanyt jelzőként követő kettős parti- 
cipiumos szerkezet, s a másodiknak még vonatkozó névmással kapcsolt mellékmondatos és egy 
zárójeles közbevetéses kiegészítése is van:

’ D o n a ld  Davie: Articulate Energy — A n Enquiry into the Syntax o f English Poetry. Routledge & K egan  Paul, 
L o n d o n , 1955.

8 T . S. E liot: On Poetry and Poets. F a rrar, Straus & Co. New Y ork , 1957. 17 — 33.
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the glass
Held up by standards wrought with fruited vines
From which a golden Cupido peeped out
(Another hid his eyes behind his wing)
Doubled the flames . . .

Ezt a mondatot még prózában, formai kötöttségek nélkül sem lehet úgy lefordítani, hogy közben 
követni tudnánk az eredeti fordulatait, a képek felidézésének sorrendjét. Ha ehhez a sorrendhez 
ragaszkodunk, elveszítjük az alanyt és az állítmányt egymáshoz fűző fonalat. Ha az alanynak az 
állítmányhoz közeli helyet biztosítunk, épp a mondatnak azt az indázó, folyondárként futó 
karakterét veszélyeztetjük, amely pedig itt nyilván tudatosan alkalmazott hatáseszköz. Weöres 
az eredeti szerkezetet próbálta megőrizni. Minden mozzanatot hűen visszaad, mindössze az marad 
homályban, hogy a Cupido a szölöindák közű! kandikál ki, amit azonban fantáziánk alighanem 
akkor is így tud, ha nem mondják meg neki. Vas megbontja a mondat beosztását, s úgy látszik, 
éppen azért, hogy világossá tegye: a Cupido nem az oszlopok mögül, hanem az „oszlopok borága 
mögül" kandikál ki. Ez a megoldás avval járt, hogy az „oszlopok” szót meg kellett ismételnie, 
s újra kellett kezdenie a mondatot, hogy most már simán, megszakítás nélkül következzék az 
alanyra az állítmány igéje. Ez elég nagy áldozat a mondat világossága és érthetősége kedvéért. 
Úgy érzem, ebben az esetben Weöres eljárása áll közelebb ahhoz a típushoz, amely, úgy tetszik, 
egészét tekintve a Vas-féle fordítás ideáltípusa. El kell azonban ismernünk, hogy Vas fordításá
ban kárpótol minket ezért a szöveg elragadó ritmusa, zenei lejtése, mely egy utolérhetetlen tö- 
kélyü sorban éri el a hatás teljét. Ez a sor: Ékszerszikrázásba ütközött. Talán lehetséges ennél 
pontosabb vagy szebb fordítás, de ez a zene megismételhetetlen. Nem igényel külön méltatást 
a magán- és mássalhangzók ilyen egymásutánjának költői hangzáseffektusa. Csupán arra hívom 
fel a figyelmet, hogy a hat szótagon át kitartott spondeusok miatt a sor közepén a három „á” 
mintha azt az elbizonytalanodó, lelassúdó hullámzást is érzékeltetni tudná, amely a két irányból 
érkező fényáradat találkozásakor létrejön; valamiféle olyan torlódás ez, mint a szökőkút víz
sugarának csúcsára visszazuhanó vízé.

Az angol szöveg az érzékek elzsongításának, a jelentés vibráltatásának olyan eszközeivel is 
él, amelyek magyar fordításban elképzelhetetlenek. Az angolban a Past Tense és a Past Participle 
(a múlt idő és a múlt idejű melléknévi igenév) megkülönböztetésére nincs mindig mód, a szórend 
azonban szinte mindig eligazít. A Waste Land e szakaszában az inverziók olyan számosak, hogy 
a szórend többé már nem lehet szilárd támasza az értelmezésnek. Ezt a sort például, hogy From 
satin cases poured in rich profusion, a szórendre hivatkozva így értelmezhetnénk : A gazdag bőség
ben ömlesztett szaténtokokból (ti. emelkedett fel az ékszerek csillogása). Értelmezhető azonban 
úgy is (s noha grammatikailag ez a szabálytalanabb, értelmileg ez a természetesebb), hogy a 
poured az előző sorban előforduló glitterhez kapcsolódó állítmány, avagy úgy, hogy az egész sor 
a glitter főnévhez tartozó participiális jelzős szerkezet. Az utóbbi változatként értelmezi a sort 
Vas fordítása és — vonatkozó névmással kötve —, Weöres fordítása is. A mondatok szerkezeté
ben rejlő efféle ambiguitásra William Empson hívta fel a figyelmet.9 A fordító azonban, aki 
többé-kevésbé mindig a szöveg egyértelművé tételére kényszerül, kénytelen feladni ezt a hatás
eszközt. Ha erőltetné, alighanem többet vesztene a vámon, mint amennyit a réven nyerni lehet. 
Ezek a fordítás határai, s az ilyen válaszutak elkerülhetetlenek.

A IV. rész, Phlebas vízbe fulladása, Weöres fordításában nyert nagy erejű költői formát. A 
mondatok nyersek, tömörek; a ritmus ellenállhatatlan; a rím akkor válik beszédessé, amikor 
kell: a zárósorokban. Akkor azonban úgy, hogy végleg emlékezetünkbe vési Phlebast és félel
metes mementóját. Ez a keménység, ez az egy-tömbből-valóság hiányzik Vas oldottabb, bár két
ségkívül pontos és szép fordításából. Ott a zárósorok igyekvő pontossága sem kárpótol azért a 
veszteségért, amit a fellazított, esetlegessé váló rímelés ( vagy — magad) okoz, valamint az, hogy 
a súlyos intést bevezető nyomatékos megszólítást egy érdeklődő kérdés (Zsidó vagy? Bármi 
vagy . . .)  bizonytalanítja el. Igaz, az utóbb fordítót egyedülálló megoldási lehetőségektől foszt
hatja meg a korábbi szerencsés leleménye. Furcsamód ezt a szubjektív eredetű akadályt is oda
sorolhatjuk a fordítás objektív korlátái közé.

9 William Empson: Seven Types o f Ambiguity. C hatto and W indus, London, 1956. 77 —78.
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Egészében mégis Vas István fordítása pontosabb, hűbb és lendületesebb. Nemcsak az allúziók 
megőrzésén, hanem a versbeszéd tagolásán, szerkezetén, a fordító egész hangvételén érződik, 
hogy odaadóan átérezte, átélte az eredeti költeményt, s művének minden ízével ezt a gazdag és 
jelentős élményt tolmácsolja. Különösen lenyűgöző az a nagy erejű ritmus, mely az V. rész pa
naszain, hallucinatív képein, kétségbeesett kitárulkozásain át árad, dübörög, hogy végezetül, 
akár az eredeti költeményben, itt is idegen nyelvű idézetek és reminiszcenciák törmelékébe tor
lódjék.

Aki Cummings-verset fordít, annak másra kell ügyelnie, mint annak, aki Eliotot. A fordítás 
lehetőségei és határai versenként változnak. A fordítónak versről versre, sorról sorra el kell dön
tenie, milyen a követelmények hierarchiája, mi fontosabb, vajon a primer jelentés megőrzése-e, 
vagy a hangtani és a szintaktikai effektusok átplántálása. A Waste Land fordítójának alig-alig 
van módja arra, hogy bármelyik vonatkozásban engedményt tegyen. Egyfelől szinte szó szerinti 
pontosságra kényszeríti az a körülmény, hogy minden egyes szó szimbolikus és allúziós hatások 
kiváltója lehet. Másfelől az eredeti költemény a szintakszis olyan „zenei” hatásaival él, melyek
nek a fordításban is méltó párját kell megtalálnunk. Más tekintetekben is azt tapasztalhattuk, 
hogy a Waste Land fordítóinak számos ponton a fordíthatóság határait kell ostromolniok. 
Példáink java része éppen az ilyen végső határokat jelölte meg, s azt a tanulságot nyújtotta, hogy 
e határokon belül a két fordítás, s különösen az utóbb készült, az eredetinek egyenértékű mása 
nyelvünk és költészeti tradíciónk közegében.

MARTI N KÓ ANDRÁS

Con am ore
Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér c. könyvéről

Az irodalmi kritika válságban van — hangzik újból és újból a félrevert harangok szava. Nem 
dicsekvésképpen mondom, de én rájöttem arra a kézenfekvő megoldásra, amitől azon nyomban 
megszűnik a válság. Nemiévén irigy természetű, el is árulom: ne írjunk kritikát, helyesebben: 
ne (a magyar értelemben vett) kritikát írjunk. Amióta ugyanis kritika van, mindig válságban volt, 
azon egyszerű oknál fogva, mert a művész egyedi-egyéni művet alkot, a kritikus pedig (az egész 
múltat is beleértve) az irodalmi élet egészét kénytelen nézni, múlt és jelen mércékhez kénytelen 
hasonlítani. Vagy másképpen: a művészetnek mindenkor lényegéhez tartozott az egyedi-egyéni 
újat keresés, változtatás, teremtés, ahogy a kritikának mindenkor lényegéhez tartozott az általá
nosításra törekvés, a normák-szabályok alkalmazása vagy keresése, a rendszerezés, osztályozás 
és — végső soron az ítélet. E két esiIekvésforma nem lehet szinkrónban egymással, illetve, ha 
szinkrónban van — akár щ у, hogy egy remekmű konzseniális kritikusra talál (mondjuk olyan 
Arany—Petőfi szinten), akár úgy, hogy Középszerű mű középszerű kritikussal találkozik —, 
a kritika meg is szűnik kritika lenni: több vagy kevesebb annál. Nem is kerülhet válságba! 
Mellőzve most a nyilvánvalóan érdektelen remekmű: középszerű kritikus helyzetet, inkább fáj
dalommal kell nézni a negyedik relációt: a remek kritikus és gyenge mű viszonyát. Az ilyen kritika 
ugyanis kidobott pénz, hiszen — tudomásom szerint — még egyetlen író sem lett naggyá azáltal, 
hogy kritikusának még oly bölcs tanácsait is megfogadta, sem rossz író azért, mert a tanácsokat 
visszautasította. (A tétel persze fordítva is igaz, s szolgáljon emez az író, amaz a kritika ment
ségére.)
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De hát egyáltalán ne Írjunk újonnan megjelent művekről? Dehogyis ne írjunk! Nem volna 
méltányos megfosztani egyes írókat attól a népszerűségtől, mely egy-egy hivatalos elítélő kritika 
nyomán körülveszi őket, sem megfosztani a népszerűtlen írót attól az illúziótól, hogy népszerűt
lenségének oka a hivatalos elismerés. Nem volna méltányos megfosztani a (még ismeretlen okból) 
kritikát olvasó közönséget sem attól a műélvezettől, mely egyként fakad a műélvezetből és a 
kritikus aszinkron tévedéseiből. Aztán persze írni kell továbbra is kritikát reklámcélból, baráti 
szívességből, valamint rosszindulatból, hivatalos hierarchizáló állampolgári tevékenységként, 
nemkülönben saját irodalomelméleti, poétikai-stilisztikai, irodalomtörténeti jártasságunk s a 
legkülönbfélébb funkciójú vonalasságunk demonstrálása céljából. (Szeretném hozzátenni: 
nem sorolom a „kritika” alá a recenziót, az egyszerű ismertetést, „szemlét”, az elemző munkát, 
az irodalomtörténeti tanulmányokat, sem a tudományos kritikát.)

A kritika válsága megszüntetésének egyik (az előzőkből következő) feltétele annak következe
tes hangsúlyozása, hogy az ún. kritika mindig akkor alkotott maradandót, amikor nem akart 
kritika lenni. A nem akarásnak két fő formája van: 1. ha félreérthetetlenül világos, hogy a mű 
csak ürügy valami saját kedvenc eszménk (vagy akár rögeszménk), eszme- vagy rögeszmerendsze
rünk kifejtésére, amikor is azzal a boldog egyetértéssel írunk róla, mintha a mű az említett eszme-, 
ízlés- és ismeretrendszer illusztrálására íródott volna (persze kellő szerénységgel éreztetve, hogy 
in principioerat criticus, vagy ha a Bibliánál Hurr.e jobban tetszik: nihil est in scriptore quod non 
fuerit in critico . . . ) ;  2. ha olyan Veres Péter-féle „Olvasónaplómból”-! írunk, azaz ha elmondjuk: 
olvastunk valamit, ami nagyon tetszett nekünk ezért és ezért, vagy nagyon nem tetszett ezért 
meg ezért. A „nagyon” szó itt nagyon fontos: egy műről — ha írni érdemes róla — vagy nagy 
szeretettel, vagy nagy felháborodással kell írni. Ami ilyen reakciót nem vált ki, azt hagyjuk a „kri
tikának” . Persze az állásfoglalás, az ítélet nem redukálódik egy tetszik — nem tetszik kacsintásra, 
ill. fintorra, hiszen ami a lélek hullámait felkavarja, az továbbgondolkodásra, a miért kifejtésére, 
vallomás erejű állásfoglalásra késztet. Kényszerít! (Ilyenkor a kétféle „antikritika” többnyire 
keveredik is.) Ezért nem hiszek én abban, hogy hetenként vagy akár hónaponként kell, belső 
szükségből muszáj valakinek ilyen kritikát írnia. Nem akadhat olyan sűrűn kezünkbe (kortársi) 
könyv, amely a szép, boldog felzaklatottságot kiváltja úgy, hogy beszélni, sőt — ami rosszabb — 
írni kell róla.

«

Nekem néhány héttel ezelőtt ilyen könyv akadt kezembe. Még mielőtt a romániai magyar 
írók könyvnapi sátrában találkoztam volna vele, egy erdélyi baráti kéz (mért nőnemű minden 
indoeurópai nyelven a kéz, és mért hímnemü a láb?) az asztalomra (vendéglői asztalomra) 
tette Sütő András „Anyám könnyű álmot ígér” c. könyvét. Bocsánatkéröen félretoltam, mintegy 
jelezve, hogy nagyon kedves, de annyi könyv van ugyebár, ki bír mindent elolvasni. A kedves 
ajándékozó azonban ösztökélt: olvassak bele, most rögtön . . .  És Francesca di Rimini és Paolo 
históriájának fordítottjaként: Quel giorno più vi leggemmo avante. (Gondolom, maestro Alighieri 
ezért is az lnfernó-ba tesz, de nem rossz az az V. énekbeli társaság.) És csak csóváltam a fejem: 
ez nem igaz. Ki ír ma már így: a magyar szónak-nyelvnek ezzel az édes ízlelgetésével, a humornak 
azzal a mély emberségével, melyben mint tavasz mezőn / Árnyékot napfény — tréfa űz 
komolyt” , az emberi viszonyoknak ezzel a meleg tónusú rajzával, családnak, falunak tündérien 
szépséges és szociografikusán reális közelképével, egy pusztuló-szóródó-kallódó etnikum sorsát 
szívet szorító statisztikával illusztráló, de a történelem logikája előtt fejet hajtó alapállással, 
a szocializálódó falu (és ország) eredményeit megmutató, de az átmenet keserveit s humorát is 
felvillantó bölcsességgel? Ki ír így ma, amikor a nyelvi szépség elavultnak számít a szürke, 
monoton, megszerkesztetlen „realizmus” modernsége mellett, amikor a valakihez, valamihez 
tartozás örök embersége helyébe fitogtatva lép az elidegenedés, amikor a fogvacogtató, dezilluzio- 
nált nevetés és morbid félelem lépett a humor helyébe; amikor a Nők Lapjában „abszolút anti- 
anyák” büszkén hirdetik a kutya előbbrevalóságát a gyereknél, s gúnyosan nevezik „nemzet- 
mentés”-nek a demográfiai krízis ellen emelt szót; amikor az afgánok felháborodását osztva, 
elítéljük Pakisztánt, mert a területén élő afgán-rokon pastóknak nem biztosít autonómiát, 
a szomszéd országban élő magyarokról viszont csak felháborító közönnyel, agresszív tájékozat
lansággal vagy búsmagyar mit-sem-tanultsággal szokás szólni; amikor a szocialista fejlődés 
fiatalos-kamaszos kedves vonásait elfedi a grafikonok gőgje s a permanens heroizmust hiányoló 
szemöldökráncolás.
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Sütő András ír így említett . . .  könyvében. Már másodízben esem kísértésbe, hogy valami 
műfaji címkét ragasszak a munkára (a szerző „naplójegyzetek”-nek nevezi), pedig a műfaji 
besorolás a kritika alfája, én pedig nem kritikát írok. Annyit látok, hogy a munka prózában van 
írva, de nem az ún. „szépprózában” . Egyes részletek — melyek gyakran tipográfiailag is elkülö
nülnek az alapszövettől — nyugodtan elmehetnek történelemnek, szociográfiának, folklórnak, 
újságírói interjúnak, színesnek. Különösképpen az egész — tónusban, stílusban, érzelmi s eszmei 
magatartásban — mégis harmonikus: szép irodalom. Számomra szép benne először is az a csoda, 
àhogyan a nyelv és beszéd leghétköznapibb valóságában, legáltalánosabb informatív funkciójá
ban egyszersmind művészet is. Az erdélyi magyar íróknál — Tamásinál, Nyírőnél stb. — ugyan 
már találkoztunk ezzel a csodával, de éreztük is mögötte a varázslót, aki a csodát műveli. Sütőnél 
a nyelv, a beszéd (mintha Herdert és Crocét igazolná) már művészetként születik — és születik az 
együgyüek, szegények, gyerekek természetes beszédében.

Persze ennyi azért még nem lenne elég egy antikritika kiprovokálására. A nyelvi szépség 
azonban az etikai szépséggel: az emberséggel és szeretettel párosul. Ebből az emberségből nem 
hiányzik a gyengeség, gyarlóság, szenvedés, sőt talán éppen ezek a forrásai azáltal, hogy vállaljuk 
őket, rokonainkra: magunkra ismerünk bennük. Ahogy általában az ember Sütőnél rokona is, 
ismerőse is mindenkinek és mindennek. A rokoni együvé tartozás másokkal és a tájjal, tárgyakkal 
árasztja az emberségnek azt a mező-, konyha-, istállómelegét, melynél pásztorok és Máriák meg 
kicsiny Megváltók olyan természetesen egy családnak érzik magukat. Olyan világ ez, melyben 
àz emberség, jóság, szeretet életfeltétel és létszükséglet. És etikus magasság: a szegények, együ- 
gyüek, kétbalkezesek, szenvedők és elbukók erkölcsi magassága a siker-emberek, gőg-emberek 
és hatalom-emberek felett. És ahogy a könyvet olvassuk, a szemünk előtt bontakozik ki a művé
szet másik csodája: egy kis közösség, egy kis falu ethosza, embersége minden emberség jel
képévé, a csillagokig nő, mint az égig érő fa, melyen — a tudomány mai állása szerint — szintén 
főleg kanászlegények közlekedtek, baltavágásnyi emelkedésekkel. »
‘ De azért én legszívesebben Sütő könyvének arról az anyatej ízű otthoniasságáról, ismerősségé- 
ről írnék, mely mindenkit megragad, aki faluba, népesebb családba, mindennapos szegénységbe 
eresztette egész életre szólóan tápláló hajszálgyökereit. Minden ilyen olvasó azzal a külön, 
senki más által át nem élhető élménnyel teszi le a könyvet: éppen mint az én anyám, apám, 
testvéreim, a mi rokonaink, szomszédaink, falubeliink. Bekötött szemmel is megtalálnék mindent 
az udvaron, a pitvarban, a padláson, az ólban, személyes ismerősöm minden két- és négylábú 
jószág éppúgy, mint a közös ivóbádog, a javíthatatlanul disszidens méhrajok, a csökönyösen 
nem termő féreglakomás fák a kertben, a kacagó életerővel csökönyösen virágzó virágok a ház 
körül, az embertelen munkáért évtizedes álmok termőre fordulásával fizető szőlő és a nagy 
ígéretek rejtelmével foszladozó, gondosan őrzött, sok keserves, haszontalan kacat. . . Százan, 
ezren szerettünk volna ezekről írni egyszer, de most már nem kell. Ez azonban aligha való egy 
folyóiratba . . .

De talán oda való két olyan gondolatcsermely, amit — annyi más mellőzésével — ki szeretnék 
vezetni a munkából. Az egyik a falunak Romániában is folyó szocialista átalakulásával kapcsola
tos. Ez a folyamat ott sem megy konfliktusmentesen, nem megy egyéni tragédiák és a fordulatot 
meglovagoló ügyeskedők nélkül. De nem megy az átalakulással — minden átalakulással — 
szükségszerűen együtt járó derűs-humoros mozzanatok nélkül sem. Különösen nem egy olyan 
közösségben, melynek eddig demokráciáról, beleszólási jogról, önrendelkezésről még hallomása 
se nagyon volt, melynek mindig csak parancsoltak. Sütő András remekül állítja elénk az új 
falut, ahogy annak még nem simul egészen testére a csak álmodott új ruha, de boldogan feszeng 
benne; a nagy igyekezetét, melyek az új társadalom jogi, politikai zsargonját használják, a fenn- 
költ esetlenséget, mellyel a hatalmat és a demokráciát gyakorolják. A magyar irodalom ezeket a 
lehetőségeket átengedte a kabarénak, legjobb esetben a komédiának, vagy szatirikusra, paro- 
disztikusra élezte, holott a megértő, együttérző humor a helyénvaló itt. És felszínre kerül egy 
olyan — már sokkal kevésbé a humor szférájába tartozó — probléma is, mely minden kollek- 
tivizálódó falu (sőt ipari szövetkezet) esetében fennáll. Ha mástól nem, Veres Pétertől elégszer 
hallottuk, hogy az önellátásra kényszerült egykori egyéni parasztban (sokszor) milyen sokoldalú 
ezermesteri, gazdálkodási ügyesség, találékonyság, ravasz talpraesettség fejlődött ki — ám a 
szövetkezet (sokszor) nem veszi igénybe, nem használja ki, sőt valami egyéni út veszélyét látva 
benne, elfojtja ezeket a képességeket. (Nálunk is nemrégen egy illetékes a szakoktatás célját fej
tegetve, elhárítva szólt az „aranykezű mesterek”-ről az átlagos technikai képzettséggel szemben.)
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Mért nem lehetne ezeket az egyéni képességeket a közösségben, a közösség javára kamatoztatni ? 
Idősb Sütő András is efféle falusi Kempelen Farkas, minden géphez, szerkentyűhöz értő, velük 
rengeteget bajmolódó feltaláló-újító elme. Szétszóródó igyekezetében persze van sok humoros 
elem is, de a végső tanulság: hogy talán ormótlan, de hasznos, működő találmányait csak a rozsda 
veszi igénybe — inkább szomorú.

A másik kérdéskör, mely mélységesen megragadott : a magyarság ügye. Sütő könyvében ugyan 
csak a pusztakamarási diaszpóra magyarjai próbálnak a nagy történelmi huzatban megkapasz
kodni, e kis (vegyes ajkú) falu sorsából azonban nem nehéz az egész romániai magyarság jelenét 
és jövőjét kiolvasni, még kevésbé nehéz példamutatónak felismerni Sütő András szemléletét. 
Az író nem szépít, de nem is ámít: nem kongat „elnémult harangokat”, de illúziókat sem kelt. 
A „vegyes” házasságokról, a születésekről, az iskolázásról, az elvándorlásról és asszimilációról 
közölt adatai egy elkerülhetetlen folyamat tényeiként hangzanak el. A legkeserűbb tény az, 
hogy a zárt egységen kívül élő: szórvány magyarság fennmaradása — a jelenlegi körülmények 
között, s önhibáján kívül — ellentmondásba kerül a társadalmi és kulturális haladással; hogy a 
magyar mivolt olyan jegyeinek, mint a magyar anyanyelvüség és a katolikus vagy református 
(azaz nem ortodox) valláshoz való tartozás (a diaszpórában) egyrészt már csak a faluban maradt 
parasztok életében van jelentősége, másrészt hogy még az ő esetükben sem erős kötőanyag már. 
(A magyar nyelv szókincse és kifejező árnyalatai egyébként is — szükségszerűen — a nagyapák 
fogalomkörében s az elemi iskola szintjén mozognak.) Egy értelmiségi, amilyen Sütő András, 
megteheti, hogy két nemzeti kultúrának neveltje és tisztelője legyen, de a faluba súvadt paraszthoz 
sem az új magyar népi-szocialista kultúra eredményei nem jutnak el, sem — nyelvi nehézségek 
miatt — a hasonló román kultúrát nem tudja elsajátítani. így legfeljebb a templom vagy jobbik 
esetben az esi folklór szintjén tart valami kapcsolatot a magyar kultúrával. Ezért megható s egyben 
elszomorító, hogy ami nálunk már csak rövidfilmek és vetélkedők számára előszedett népi 
hagyomány (ruházat, népszokás, szóbeliség stb.), az náluk: lényeg. Hogy a népszínművekből, 
nótaszerzőktöl, sőt operettekből meg régi filmekről odaszármazott dalokkal és gesztusokkal 
mulatnak à la hongroise. Ám Sütő könyve olvasása közben senkinek sincs kedve fintorogni, 
mert felmerül a kérdés: és ha már ez se lesz?

Nagyon-nagyon szeretném idézni egyik „interjúját” hat elemit végzett unokahúgával „hunga
rológiából” : amilyen tündéri a kis fruska ötletessége a konkrétumok elől való kitérésben, 
olyan szomorú a „jártassága”. A kérdés — a magyar kultúrához való tartozásnak természetes 
alapkérdése — : Petőfi, „összehasonlításban — mint egy német disszertáció mondaná — a Jézusról 
való ismeretekkel”. Szépen leégett szegény Petőfink! Jézusról elég sokat tud a leányka, de az 
összehasonlító kérdésekre inkább csak huncutkodik. Tudja például, hogy a hegyi beszédben 
mit mondott Jézus a „sokaságnak” , de — Petőfire fordítva a szót: „Mit mondott Petőfi a soka
ságnak? — (Behúzott ajkak, révedező tekintet.) — Úgy általában? — Nem általában. Egy híres 
napon, március közepén, híres verset szavalt. — Abizony nem tudom. — Jézusnak volt-e fele
sége? — (Meghökkenés, szemrehányó fejcsóválás.) — Már hogy lett volna felesége Isten egy
szülött Fiának? — (Riadt pillantás az ablakra: vajon meghallotta-e Isten a káromlást?) — Pető 
finek a feleségét hogy hívták? — Petőfi Sándorné. — (Diadalmas kis nevetés.)” Stb. A kis szemel
vény is igazolja, hogy Sütő András nem hangolja tragikusra mondanivalóját, s a magyar mivolthoz 
is csak a szeretet és nem az értékítélet álláspontjáról közeledik. Románokról és magyarokról 
beszélve még annak a rejtett népmeséi értékítéletnek sincs csirája sem, amit, mondjuk, Tamásinál 
Ábelnek és román „partnereidnek egymás mellé állítása esetleg sugall. A kis falunak közös a 
múltja (a magyarok se nagyon tartják számon Kemény Zsigmondot sem, csak úgy általában 
a „báróékat”), közösek a gondjaik, örömeik: a szegények nagy internacionalizmusa ez. Számta
lan olyan házasság jön létre köztük, melyben az egyik házastárs nem vagy csak alig érti a másik 
anyanyelvét (a gyerekek gyakran öröklik ezt a nyelvi és rendszerint vallási megosztottságot), 
máskor kölcsönös jóakarattal egy olyan közös nyelvet teremtenek, melynek hallatára Árpád és 
Traianus közös borzadállyal forog a sírjában. Egyébként emberek: egyformán születnek, szeret
nek, szenvednek, álmodnak, és egyformán halnak (de a templom és a temető még külön van). 
Ennek a közös sorsban, közösségi életben kialakult valóságnak ábrázolása számomra Sütő 
könyvének egyik legszebb hozománya.

De hát a valóságot, az igazat kellett írnia, ez volt a parancs és a feltétel. Hogy a címet, a könyvet, 
a könyv funkcióját megértsük, kell—nem kell, a magam századszori gyönyörűségére bár, idézem 
— kihagyásokkal — a könyv bevezető sorait:
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„Egy napon így szólt anyám:
— írhatnál rólunk is valami könyvet.
— Nocsak! — néztem a szavai után, majd tréfára fogván a dolgot, ezt kérdeztem boltos 

módra: milyen legyen az, vidám-e vagy szomorúságos?
— Igaz legyen — mondta.
( . . . )  lenne bár egy könyvecske, ó, nem vigasztalónak, hanem tanúskodásképpen egyről 

s másról, ami megesett velünk.
— Ez nekem is gondom — adtam meg magam.
— Hallgass arra a gondra, s az álmod könnyebb lesz.
A könnyű álmot anyám naphaladáskor az udvaron ígérte meg a cöveklábú asztalnál...

*

Ha van Isten az égben, sőt ha (ami szintén előfordulhat) nincs is, Sütő Andrásnak könnyű 
álma kell legyen. Mert ígéretéhez híven nemcsak az anya kívánságának tett eleget: „Igaz legyen”, 
— hanem a művész belső parancsának is: Szép legyen. És — talán nem remekmű, mi gondom 
vele, de — igaz lett, és szép lett. Magyarul.

(Krítertion Könyvkiadó. Bukarest, 1970.)

LÁSZLÓ A N N A

A mundér b e c sü le te
Amit el szeretnék mondani, voltaképpen humo
ros hangvételre csábítana. Csak a humorhoz 
illik jól a súlyos-fájdalmas lényeg és a nevet
ségesen pici megnyilvánulás kettőssége. Mégis 
komoly hangon szeretnék majd megkérdezni 
afféléket: a kritikusnak okvetlenül el kell-e 
olvasnia azt a művet, amelyről ír?! Feltétlen 
követelmény-e, hogy a kritika néhány mon
datos tartalmi ismertetése valóban és pontosan 
azt a tárgykört jelölje meg, amelyben a mű 
mozog?! (Mindenesetre: a gimnáziumok
magyaróráin követelmény).

Ezzel máris gyúlékony anyagot raktam 
cikkembe, eleven parazsat a fejemre. A szokott 
feltételezés szerint: az írók és a kritikusok 
örök — s egyre indulatosabb — ellentéte 
jegyében kérek szót. Meggyőződésem pedig, 
hogy a határvonal nem a kritikusok „egysé
ges” tömbje és az írók „egységes” tömbje 
között húzódik. Sokkal inkább az értő-fele
lős és az értetlen-felelőtlen kritikusok között.

A mundér becsületét mindig annak a tábor
nak kell védenie, amelyiké az egyenruha — 
nem az ellentábornak. A nagyobb számban 
levő és szakmai-erkölcsi értékeinél fogva

különösen sokkal jelentékenyebb kritikusgár
dának kötelessége és érdeke elsősorban, hogy 
védje testületét. Túlságosan kényelmes és 
túlságosan kevéssé célravezető lenne azt 
állítani: „Nálunk ilyesmi nem fordulhat elő!” 
Eredményes védelmet csak a szelekció nyújt
hat. Nem mindenki alkalmas a kritikusi rang 
viselésére azok közül, akik bírálóként mű
ködnek. Főként napi- és hetilapban. A folyó
iratok inkább tanulmányjellegű írásaiban 
(a terjedelemtől függetlenül is) az esetleges 
tévedések karaktere olyan többnyire, hogy 
érintheti a mundér szépségét, de jóval rit
kábban a becsületét.

A játékszabály

Volt idő, amikor az etikett befolyásolóbb 
hatalmat jelentett az etikánál. Az máig fenn
maradt, hogy a játékszabály sokszor olyan 
erősen kötelez, mint a törvény. Ma játéksza
bály irodalmi életünkben, hogy az író a róla 
megjelent elmarasztaló kritikát meg nem tör
téntnek tekintse, azon némán keresztülnézzen. 
Enyhén — valóban csak enyhén-karikírozva
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a kővetkező a kívánt-helyeseit viselkedési 
minta. Ha kalapáccsal betörik a koponyáját: 
az író fölényesen mosolyog. Amennyiben a 
koponyatörés után is tud még beszélni, azon
nal közli, hogy ö sérthetetlen. Annál is inkább, 
mert aki ráemelte a kalapácsot: törpe. A láb
ujjáig sem ér fel, nemhogy a fejéig. Ezután 
több szót nem is ejt a kérdésről.

Vajon hiteles-e ez az elegancia?
Köztudott, hogy minden írói, művészi 

tevékenység exhibicionista. Ha az író a leg- 
objektívebb valóságtükrözésre törekszik is, 
közben a saját mélyvilágát is feltárja. Enélkül 
a mű kétdimenziós lapály maradna, elveszítené 
plaszticitását és egyéniségét. A magamegmuta
tás kenyérnél fontosabb bére: a tetszés. A lélek
tan tudományosan bebizonyított igazsága külön 
ben, hogy a sikerélmény perdöntőén alakítja 
minden ember közérzetét kisgyerekkorától 
haláláig. Az íróét, művészét fokozottan — ép
pen exhibicionista természete miatt. Számos 
író és művész azt állítja: nem érinti, ki hogyan 
reagál müvére, célja, hogy dolgozhassék, 
a többire oda se érdemes figyelni. Ha ezt 
a legöszintébb hittel vallja, akkor is valószínű
nek látszik, hogy kiépített magában egy ön
védelmi mechanizmust, amiben hinni akar. 
Ügy vélem: a „savanyú a szőlő” filozófia 
mögött hiúság rejtőzik. Talán nem kisebb, 
mint a nyílt igényekkel fellépő. Szerencsére. 
Mert az alkotói hiúság — esetleges kinövései 
ellenére — a mű oldaláról: létfenntartó erő. 
Gyakran rokonian érintkezik a legmagasabbra 
Ívelő szándékokkal, a teremtői tűtöttséggel.

Mármost az alkotói hiúság csak a második, 
harmadik vonalbelieknél marad éhen? Félő, 
hogy bizonyos fokig szinte mindenkinél. 
Senki sem takarít be a pálya kezdetétől végéig 
merő elismerést. Ha kivételesen mégis: nem 
feltétlenül azokkal az értékekkel, amelyeket ön
maga a legtöbbre becsül. S ha még itt sincs 
baj, mennyiségi követelmény jelentkezik. A mi 
viszonyaink között a kritikai visszhang ter
jedelme a legritkábban kielégítő. Objektíve 
sem — de sokkal kevésbé: szubjektíve.

Az alkotói érzékenység s ennek nyomán az 
igény oly nagy, hogy éles különbséget kell 
tennünk, utóbbiból mi a teljesíthető, sőt 
teljesítendő — és mi nem az.

Az elmarasztaló kritika két válfaja

A differenciálás szükségességét nem lehet 
eléggé hangsúlyozni. Sokan egybemossák

— méghozzá feltűnő buzgalommal — a két 
változatot.

Az egyik. A bírálat, amely nemtetszését 
fejezi ki. Ez történhet a legmeggyőzőbb szem
lélet, esztétikai elvek, gondolkozás! rendszer 
és kikristályosodott művészi ízlés alapján
— tehát cáfolhatatlan megközelítéssel. Az 
eredmény mégsem egzakt. Nyilvánvaló: az 
alkotás sohasem mérhető úgy, hogy ha a 
remekmű száz, akkor a most vizsgált regény 
vagy opera értéke hatvanegyegész-öttized. 
A tudomány viszont egyre több jelenséget 
avat objektiven mérhetővé. Hogy az egyik 
legintimebbet említsem: például számos lélek
tani megnyilvánulást a legpontosabban meg
határozható kromoszóma számokból eredez
tet. A hajszálfinom mérhetőség és az elektro
nika korában ingerlő, hogy a műalkotás nem 
vonható a legmodernebb ítélőszékek elé.

Hiába azonban az ingerültség, az alkotói 
érzékenység, a tetszésvágy: ha a kritikus bár
milyen nemes, magasrendű vagy bármilyen 
kétes, alantas indíttatásból, de nemtetszését, 
véleményét fejezi ki — az írónak el kell viselnie 
ezt. Mert úgysem bizonyíthat. Ha a kritikus 
például azt állítja: emberábrázolása erőtlen, 
semmiféle érveléssel nem igazolhatja, hogy 
emberábrázolása erős. Válasza ilyen esetben 
könnyen hangzanék handabandának, gőzös 
önteltségnek.

Egészen más — éppen ellenkező — a kép
let, ha a kritikus bizonyítható valótlanságot 
állít. Nem véleményt mond, de tényeket 
ferdít el. Ha ez pusztán csak léteznék, talán 
kevesebb szót érdemelne. De nő, dagad, 
szinte vadáramlássá válik a felszín alatt. 
Atényferdítés ismét többféle változatban fordul 
elő. Kezdem a gyengédebb variációval. Ez 
nem a magam gyűjtése, egyik legkiválóbb 
írónk fogalmazta meg először. A kritika ki
ragad a műből egy részletet és egész ként tár
gyalja. Az eredmény természetesen: az eredeti
nél szegényesebb egész. Vagyis féligazság, 
ami sokkal kevesebb, mint az igazság fele. 
Ilyen esetben alkalmanként bizonyítható lenne, 
hogy az asztal lába nem az asztal. (Mellesleg: 
Hevesi Sándor mint esztéta, kritikus, pontosan 
itt választja le a laikust a szakértőről. A laikus 
elmerül a részletben, a szakértő mindig az 
egészre tekint.)

A szebb ámulatok, a nyomósa bb meg
döbbenések némely tartalmi ismertetésnél 
kezdődnek. Előfordult, hogy közvetlenül egy 
regény elolvasása után, tehát még a leg
frissebb emlékekkel vettem kezembe a róla 
írott bírálatot. Utóbbi szerint a regény másról
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szólt — mint amiről. Persze jelentéktelenebb
ről, véznábbról — ez már az eljáráshoz tar
tozik. Félreértés nem lehetséges, az említett 
regény nem szürrealista, nem groteszk, nem 
abszurd, még csak nem is fedett stílusú, hogy 
többféle értelmezésre adjon lehetőséget. Köz
érthetően, világosan realista, némileg doku- 
mentumjellegű. A magyarázat fájdalmasan 
szimpla: a bíráló nem olvasta el a regényt. 
Belelapozott, kapkodó gyorsasággal kiszűrt 
néhány tudnivalót a több száz oldalból.

A tárgyi ferdítések azután rendszerint nem 
állnak meg a témamegjelölésnél. Bepörögnek 
és összezilálják a véleményalkotást, az osz
tályzatokat, az egész bizonyítványt. Nem tárgyi 
tévedésekről beszélek, de tárgyi torzításokról. 
Ezek némelyike a rágalomig ér. Kimondatla
nul megkérdőjelezik az író agyának egészségi 
állapotát. Ritkábban bár, de olykor a becsüle
tét is.

Hol a határ? Azt hihetnénk: ott, ahol a 
tárgyi vádaskodás már állami törvénybe ütkö
zik. Ez is csak eszmei határ azonban, alig-alig 
gyakorlati. Elenyésző kevesen vállalják annak 
kínos kényelmetlenségét, hogy pert indítsanak. 
A birói ítélet amúgy sem közelíti meg a kritika 
tízezreket befolyásoló nyilvánosságértékét.

A nevek csengése

A szerkesztő dönt kritikusainak kéziratáról 
— gyakran elsősorban a megformálás szín
vonala szerint. Az állítások tárgyi igazát csak 
akkor mérhetné meg, ha annyi könyvet olvas
na el, ahányról kritikát közöl. Ez pedig a szer
kesztők elfoglaltsága mellett teljességgel el
képzelhetetlen. így a művek nagy részénél 
kénytelen becslésre hagyatkozni — az író 
nevének csengése alapján. Erről a névről 
feltételezhető . . .  arról nem . . .

Egy külföldi példát a csengések megbíz
hatóságáról. A sok tekintetben kitűnő Mary 
McCarthy fülében Tennessee Williams neve 
úgy cseng, mint valami roggyant, ócska áruval 
kereskedő vigécé. A vágy villamosá-ról írott 
kritikája efelől semmi kétséget nem hagy. 
Temérdek fülben pedig úgy cseng Tennessee 
Williams neve, mint a kor egyik legkiválóbb, 
hódítóan sikeres drámaírójáé. Vajon a két 
szélsőséges dallam közül melyik a valódi? 
Félő, hogy egyik sem, mert az első eleve le
kicsinylő, elhárító ellen-legendából, a második 
eleve felmagasztosító legendából komponálja 
hangjait.

Mindenesetre: ha a név csengése alakul át 
iránytűvé, a számos kevéssé egzakt műszer

közül a legkevésbé egzakthoz igazodunk. 
Ha pedig a csengés szerepe túlságosan meg
határozó, az írók egy részében a determináltság 
szorongató érzése támad.

Ellenőrizetlen hatalom
A sérthetetlenség és a nemtörődömség 
látszatát kívánó irodalmi játékszabályok alig 
változtatnak azon a tényen, hogy a kritika 
hatalom. Etikai, esztétikai, ízlésformáló 
hatásában, az olvasóközönség befolyásolásá
ban, a szakmabeliek tájékoztatásában. Az író 
hitelének megemelésében vagy leszállításában. 
A mű elterjedésének segítésében vagy meg- 
gátlásában. A visszhang, a jó vagy rossz fogad
tatás a következő mű példányszám-megálla- 
pításától kezdve a fordításokig nem egy prak
tikus vonatkozásba is beleszól. (Természete
sen ezek sem csupán kereskedelmi kérdések, 
visszahatnak magára az irodalomra is.) Már 
megszűnőben van az a fonák tendencia, hogy 
éppen a lecsepülés válik reklámmá, az kelt 
zajos érdeklődést hazai olvasóban, külföldi ki
adóban. Nem, a külföld ma már legtöbbször 
áttételek nélkül, „egyenesből” tájékozódik. 
A Szerzői Jogvédő Hivatal is csatolja rend
szerint a felajánlott művekhez a róluk meg
jelent kritikákat.

Félreérthetetlenül le kell tehát szögeznünk: 
aki bírálatában ferdít, nyomós erkölcsi és 
anyagi kárt okoz.

A hatalmat korántsem csak hatalmasok 
gyakorolhatják. Az ellenőrizetlen hatalom 
pedig . . .  (hogy miért ellenőrizetlen : eddig 
is érintettem, de még visszatérek rá) senkinek, 
semminek nem használ. Legkevésbé a pálya
kezdő, még csekély irodalmi tapasztalattal ren
delkező fiatal kritikusoknak. Távolról sem 
nemzedéki problémát feszegetek. Hiszen jó 
néhány fiatal kritikus soha nem követte el az 
érintett vétkeket, és kvalitásaiból jósolva: 
a jövőben sem tesz ilyet. Másfelől: bőséges 
a korosztályi választék, nemcsak a fiatalok 
jeleskednek a tárgyi torzításokban. De a leg
feltűnőbb számban mégis ők — ezért időzünk 
náluk kényszerűen.

Az egyik tekintélyes kritikus hívta fel rá 
a figyelmet, hogy a mi fiatal bírálóink nem is 
nagyon fiatalok már, huszonöt-harminc 
évesek. „Többségük annyi idős, mint — mond
juk — Bajza vagy Ignotus volt, amikor nem
hogy kritika-írási, de folyóirat-szerkesztési 
judíciumukat se vonta senki kétségbe.” Ez 
tökéletesen igaz, sőt a példákat folytatni 
lehetne. Csakhogy a mi ifjú kritikusaink nem 
életkoruknál, de helyzetüknél fogva nagyon

4 0



fiatalok. Sokan és régóta vártak feladatra. 
A legfiatalabbak türelmetlenségénél csak azoké 
dörömbölöbb, akik hosszú évekig hiába vár
ták a megbízást. Amikor végre labdát kap
nak, az első két-három rúgással máris gólt 
akarnak lőni. S mi más lenne itt a gól, mint
hogy nevük ismertté válik. Először Somlay 
Artúrtól, később más idős színházi szakember
től is hallottam a néhai Keszler Józsefről 
szóló történetet. Eszerint, röviden: az ifjú 
Keszler bejelentette ismerőseinek, hogy egy 
héten belül neves kritikus lesz. Majd „rúgott”. 
Kíméletlenül lepocskondiázott egy jó drámát 
és kitűnő előadást. Budapest színházlátogató 
közönsége meghökkent, és széltében-hosszában 
emlegette az ifjú kritikust. Keszler elérte cél
ját. Mármost akár igaz történet ez, akárcsak 
anekdota, azt mindenesetre jelzi, hogy már 
évtizedekkel — ha nem évszázadokkal — ez
előtt felfedezték: a kaszabolás sokkal tartó- 
sabb nyomot hagy, mint a simogatás. Ez 
fizikai törvény is. A kaszabolás következté
ben vágások keletkeznek, vér hull, a simogatás 
múló jó érzést okoz. Azonkívül a megbecsülő, 
értékeket feltáró kritika inkább a műre for
dítja a reflektort, a nyugtalan bíráló attól fél
het: saját személyét, kérlelhetetlen szakszerű
ségét, gondosan edzett világirodalmi igényes
ségét az árnyéktérben, az első egy-két al
kalommal még nem veszik észre.

Bárki érdeme legyen is a ferdítés, az esetek 
többségében ez megmarad monológnak. 
Ritka kivételtől eltekintve a hatalom tehát 
ellenőrizetlen. Az írót kötelezik a maga 
teremtette játékszabályok. Ha mégsem: alig- 
alig kaphat fórumot az önvédelemhez. Ki- 
békítő örömmel írja egy kritikus: lám, az Élet 
és Irodalom Látogatóban rovata lehetőséget 
biztosít az íróknak . . .  Hozzávetőleg: tíz 
évben egyszer kerül sor egy-egy íróra. Gondo
lom: a lehetőség ilyen időközzel önmagában 
kevés ok az örömre. Másfelől: a Látogatóban 
rovatot éppen magas szintje, sikeres törekvése 
arra, hogy maradandó portrékat rajzoljon 
az irodalomtörténet, az utókor számára is 
— éppen ez teszi alkalmatlanná arra, hogy az 
író konkrét ügyekkel hozakodjon elő. „Iksz 
Ipszilon azt állította, holott az igazság . . .  ” 
Az említett rovatban ez méltatlan, egyenesen 
illetlen. De hol illő? Egyelőre sehol sem.

Magától értetődő : sokkal veretesebb, elegán
sabb, ha mások lépnek fel az író védelmében. 
Csakhogy igen gyakran megvalósíthatatlan 
a szándék. Tekintély legyen a talpán, akinek 
a szerkesztőségek helyet szorítanak ehhez a 
tervéhez. A többiekkel az egyik szerkesztőség

közli: náluk elv, hogy nem avatkoznak más 
lapok belügyeibe, publikáljon ott, ahol az 
eredeti kritika megjelent. Ott viszont közlik: 
náluk elv, hogy bírálatra nem térnek vissza, 
vagy csak rendkívüli esetben, az „első” 
kritikákra is túlontúl kevés a hely. Az elvek 
között azután elvész a gyerek.

Jól kitapintható az aggály: ha az ilyesmi 
szokássá válnék, rázúdulnának a szerkesztő
ségekre az egyéni érzékenységek és a fegyver
barátságok. De hiszen — még egyszer ismétlem 
— nem vélemények kérnek itt szót, hanem 
makacs tények!

Tekintélyek előtt mégiscsak megnyílnak 
a kapuk. Igen ám, de . . . A legrangosabb 
írók és esztéták a legelfoglaltabbak is. Egyszer- 
kétszer vállalhatják a védelmet. Ha azonban 
elszaporodnak a ferdítések. . .  A helyre- 
igazítás időt, felkészülést igényel. Energiájuk 
pedig alkotói feladatok betöltésére való.

Mi hát a megoldás? Javaslatom furcsa, 
szokatlan hangzású. De jó célra néz. Választott 
testületre gondolok, afféle irodalmi bíróságra. 
Amely eldöntené: jogosak — jogtalanok-e, 
megfoghatatlanul személyesek vagy fülön- 
foghatóan tárgyiak-e a panaszok. S ha jogosak, 
tárgyiak, nyilvánosságot biztosítana az iro
dalmi igazságszolgáltatásnak. Tagjai tisztelet
díjért működnének. (Hiába: a szárnyaló
művészi és a földhöz tapadt anyagi vonat
kozások minduntalan összeérnek. Ha például 
a több száz oldalas regény egy-két flekkes 
kritikáját bőkezűbben, a ráfordított idővel 
arányosabban honorálnák, bizonyára ritkáb
ban fordulna elő a felületes belelapozás.)

A nyomtatott szó érvényéért próbáltam 
interpellálni. A nyomtatott szó szentségét 
sem érezném túlzott kifejezésnek tartalma-, 
csupán formája-hangzása szerint. Az érvényes
ségről azonban nem mondhatunk le. Bárki
nek — törpének vagy óriásnak — tollából 
ered a betű.

És nem mondhatunk le arról sem, hogy 
a kockázat kétoldalú legyen. Ha az író hitele 
megtámadható, ne maradjon támadhatatlan- 
cáfolhatatlan a kritikusé sem. Elsősorban nem 
az elégtétel miatt, hanem a szelekció, s ezzel 
a jövő irodalma érdekében.

Témám visszásságok elmondására kény- 
szerített. Elkövetőik nem feledtethetik az értő, 
nagy koncepciójú, szigorú felelősséggel dol
gozó kritikusokat. Ők — a közhittel ellentét
ben — még hálát is képesek ébreszteni az 
íróban. Annál is inkább, mert a kontraszt
hatás révén egyre élesebben különböznek a 
felelőtlenektől.
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K é p e s  Géza:  V í z t ü k ö r

Kilencedik verseskötetében egész életművéből adott válogatást Képes Géza. Gazdag 
ez az életút, hiszen nemzedéktársaihoz hasonlóan ő is szívesen írt esszét, irodalom- 
történeti értekezéseket, kitűnő műfordító is; igazi területe, legmélyebb szerelme 
mégis a vers, melyet idestova több mint negyven esztendeje művel s emel egyre 
feljebb. Nem ment a világirodalmi hatásoktól sem — műfordítóknál ez természetes, 
hiszen szinte öntudatlanul asszimilálják, alakítják a magukévá a lefordított költőt —, 
a kortárs magyar lírában is megvannak az előzményei és példái, ebből az összetett 
hatásrendszerből azonban végeredményben nagyon is egyéni, sajátos líra születik, 
amely majdnem minden műfajában emlékezetes darabokat is a világra segített.

Az a nemzedék, amelytől talán kicsit függetlenül s amellyel mégis megszámlál
hatatlanul sok szálon érintkezve Képes is elindult, első korszakában — a kassáki 
lenyűgöző hatástól megszabadulva — az antik idillt művelte. Képes Géza első versei
ben is világosan kimutatható e kétféle hatás, még a verscímeket is meg lehet jelölni, 
ahol az átalakulás bekövetkezett, s a kassáki példa helyébe lépett az Illyésen és Füst 
M ilánon át közvetített hagyomány, elsősorban Berzsenyi ódái szárnyalása, mély 
önszemlélete. Ezek természetesen az eszmélés, a formakeresés izgalmas esztendei, 
melyek nem mentek a látványos sikerektől és a harci zajtól, összecsapásoktól sem, 
hiszen e nemzedék első jelentkezése után már kezdetüket veszik a nemzedéki küzdel
mek, melyek csak 1944-ben fejeződnek be, s akkor sem az irodalmi megbékélés okán, 
hanem a külső körülmények kényszerítésére. A fiatal költők maguk is tudatában 
voltak valódi vagy vélt hibáiknak. Érezték, hogy hiányzik belőlük a Szerb Antal 
emlegette megszállottság, a „mánia” , s — ahogy Képes Géza mondja — „Homlokun
kon a gyász dicsfénye ég midőn lelkünk újszülött gyermekét a forma érckoporsójába 
zárjuk” , de vállalták szerepüket, amely nyilvánvalóan szerep volt, a bánat és lemondás 
álarca, a „remeteség” tudatosan vállalt magánya:

Nem kell a nő s a bor; se pénz, se pompa, 
rádió s nyomdafesték mámora.
Ős-csend fülel rám szikla-templomomban — 
visszás világ, nem látsz többé soha.

Aztán esztendők után egy másik, sokkal valósabb ihletés is belejátszik a magány 
hangjaiba, a valóság, a fenyegető léptekkel közeledő világégés élménye. „A rácson 
át kimeredek, — olvassuk a Gorgó merengj című kötet egyik versében — romjaimon 
magam vagyok. Elhagytam, aki szeretett, / s akit szerettem, elhagyott.” , s e vers 
rokonait szinte korlátlan számban gyűjthetnénk a harmincas évek végén keletkezett 
költemények között. A Gorgó, merengj versei így válnak az eddigieknél sokkal egye
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temesebbé, korjellemzó'kké, olyan alkotásokká, amelyekből a korábbi évek idillje 
szinte jóvátehetetlenül a múltba enyészett (jó példa erre a Hol fény  című vers), 
s helyét jellegzetes őszi elégiák váltják fel, amelyekben a szürke szín, a vigasztalanság 
uralkodik (akárcsak Radnóti e periódusban keletkezett természetverseiben), s a bal
lada, mint például a Pók Erzsi, amely megdöbbentő naturalizmusával és sejtelmes- 
ségével voltaképp a történelmi eseményekre utal vissza.

A háború előtti és alatti esztendők csúcspontja kétségtelenül a két hatalmas óda 
Képes költészetében. Az egyiket Babits Mihály, a másikat Gombocz Zoltán halálára 
írta. Az ifjúság két mentorának elvesztése őt is, nemzedéktársait is önvizsgálatra 
indította, és arra döbbentette rá, hogy a hagyományos költészet hangja egyre halkul 
a világ iszonyú zűrzavarában:

. . .  Rekedten hördül a zűrzavar 
mindenfelé — a száj tagolatlanul 

vadul, fülhasogatón üvöltöz: 
hallani is, de nem érti senki.

Innen már csak egy lépés Radnóti nagyszabású szintézise és egyetemessége. Ezt a 
lépést azonban Képes Géza más irányban tette meg. A felszabadulás az ő költészeté
nek, formanyelvének is felszabadulása lett, egészen új hangot zendített verseiben, 
amelyet immár nem az antik idill, s nem is a formátlanság, az önvizsgálat rémülete 
szabályoz, hanem átlelkesült, hívő optimizmus, szinte prózai egyszerűség, mögötte 
pedig nagy eszmények szolgálatának készségét érezzük. Formálásában a népdalok 
üde egyszerűségéhez közeledik, verseinek ritmikája kötetlenné válik, mondanivalója 
azonban mind egyetemesebb, mind szélesebb távlatokat foglal magába. E korszak 
legtöbbet emlegetett terméke a Levél egy népi kollégistához, de olyan gyöngyszemei 
is akadnak még, mint a Szülőföldemen, s olyan nagyszabású vallomás, mint a József 
Attilához intézett.

Ekkortájt lép be költészetébe Mongólia élménye, ez a visszatérő, az ősi idők emberi 
kapcsolatait idéző költői találkozás, amelyből Képes minden alkalommal tisztábban, 
erősebben kerül haza, s amely képes arra is, hogy visszaadja reményét, hogy van még 
a földön igaz emberség, léteznek még teljesen humanizált emberi kapcsolatok. 
Mongóliában tett látogatásai, ott született versei tanítják meg a humor egyszerűségére 
(egy másik vonatkozásban már régóta műveli ugyan az epigrammát és a töményebb 
szatírát) s arra a szinte elérzékenyült líraiságra, amely ellentéte az eddig oly eredmé
nyesen művelt ódának (Pusztai történet).

E folytonos tovább épülés bizonysága a két Balassiról szóló versének összehasonlítára 
is. Az egyik, Az óceánum mellett még nem ment a közhelyektől sem, a költő ébresz
tésében pedig bizonyos mértékű kívülállást is tetten érhetünk. A másik, az Esztergom 
alatt már úgy veszi birtokába a múltat, hogy a tiszta kontúrokkal felrajzolt kép 
mögött egyetemes, nagy távlatok sejlenek fel. Ez a mind teljesebbé váló világszemlélet 
A mindenség énekeiben éri majd el egyik kiteljesedését, amikor a költő irodalmunkban 
elsők között tesz kísérletet a természettudomány és a költészet szintézisére.

1958 körül következik be Képes Géza költészetében az újabb fordulópont. Nyitánya 
a nagyszerű Bartók-\ers, amely a lírai nyelv konkretizálásának, az élmény további 
tömörítésének remek bizonysága. A költő úgy érzi, mintha a „lélek befagyott csápjai-
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val” tájékozódnék maga körül. Sokasodnak töprengő', kétségekkel, a világ négy 
kérdéseivel vívódó alkotásai, amelyekben azonban mindig ott érezni a közért való 
felelősséget, az alkotás vágyát is:

Könnyű felszabadulni, 
de ki tanít meg 
felszabadultan 
élni?

— kérdezi, s e költői korszakának finoman borongó, őszi ihletésű versei mind ezt a 
témakört variálják. A Kő és homok című kötet is inkább lírai kitérő, amelyben a 
költő színfantáziáját csodálhattuk. Az Önarckép hegy formájában azonban már 
megint a borongó, töprengő őszi líráról hoz hírt:

Már a hajdani láz lecsihadt — méhed napfénytüzű kőzeteket növeszt 
s pendülni vágyó érceket

— olvassuk a vers konklúziójaként. És mintha elsősorban a magány növekednék 
körülötte. Versépítése is zaklatottabb, hajszoltabb, a sorok mindinkább szakítanak 
a ritmus kötöttségével, és a gondolati egységekhez alkalmazkodnak, az élmény meg
fogalmazása pedig élesebb, néhol szinte prózaian egyszerű, világosan kontúrozott. 
Alapmotívumai: „éjszaka” , „töprengés”, „csönd”, s ezekből bontja ki a Világ- 
magányt, amely azonban mégis az elhivatottság szép vallomásává válik: „Fázom/ 
A világűr hideg / Nem kell az éter: / kábító oldat. / Én nem bánom / ha eléritek / 
a holdat / csak hagyjátok meg / nekem / a földet! / Engem a társtalanság öl meg. / 
Jó ez a ráncos / vén bolygó / anyaölnek.” A megpihenni vágyás szép tanúságai 
Képes szerelmi költészetének ekkortájt keletkezett darabjai is, amelyekben egyre 
áradóbb vallomásokat olvashatunk.

Aztán elkövetkezik egy pillanat, amikor a költő végigtekint mélyülő színekbe 
öltözött kertjén, és ráébred, hogy immár visszahozhatatlanul tovatűnt az ifjúság, 
itt az ősz, amely azonban nem a pusztulást idézi immár, hanem a betakarítás nagy 
munkájára serkent. Képes utolsó verseit ez a tudat tágítja, ismét egyetemes távlatok 
felé tájékozódik, s legjobb verseiben szerencsésen szintetizálja a múltat és a jelent. 
S közben ismét egy nagyszerű élménnyel, azerbajdzsáni útjával válik teljesebbé, 
emberközpontúbbá lírája. (Utolsó verseinek címében is gyakran szerepel az „ember” 
szó.)

„Fáradtan, tépetten pihenek, íme / nem babéraimon, csak verseimen. / Kilencszer 
kanyarodom mint a Styx, / Fogok-e még vajon tizedszer is? / Dehogy fogok, dehogy 
fogok! / Elég volt. Fájok. Fuldokolok.” — sóhajt fel keserűen az aratásra vissza
tekintő költő. De így lesz-e tényleg? Sokkal inkább hisszük, hogy Képes Géza 
továbblép ezen a valóban fárasztó, fojtogatóan felelős és mégis a szépség révületét / 
s az igazság élményét kínáló úton, amelyen nem is kis magaslatra ért már.
(Magvető, 1970)

Rónay L ászló
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Horváth Márton: H olttengeri tek ercsek
Az az igazság, hogy unom már a negyedszázadunkat, vagy még annál is többet átfogó 
félig történelmi, félig politikai újrafogalmazásokat, s talán még ennél is jobban az 
önéletlcírásokat: egyszerre sok lett belőlük, s az infláció témában sem kellemes, túl 
sok az ismert panel, fordulat, esemény és látásmód. Ezért volt meglepetés Horváth 
Márton Holttengeri tekercsek című regénye: önéletrajzot vártam, kissé már fáradtan 
a témától — és kiderült, hogy egyik kategóriába sem tartozik. Nem összegzés, nem 
történet, nem önéletrajz — bár ennek elemei felismerhetők a sorokban —, nem is 
történelmi esszé — bár egyes fejezetein átüt az ésszéista. Könyve — regény, ami 
azért is kitüntető műfaji besorolás, mert manapság kevés jó regény születik, s mert 
Pesten már az is csemegének számít, ha egy volt politikus írni kezd, hiszen olyasmi 
alá kerül a neve, — mai nem szakmája: akaratlanul is kiszolgáltatja magát a kár
örömnek. Horváth, mivel egyik kategóriát sem vállalja, hanem valami újat teremt — 
könyvsiker szerzője lett, mégpedig nem a leleplező politikai intimitásokkal, hanem — 
írói mesterség révén. Fanyar és önironikus ez a stílus, kesernyésen hivő a magatartás, 
hűvös az önítélkezést kereső hang, mely felnőtté válásunk előtörténetét és serdülő
korát, majd bűnbeesését és vezeklését jeleníti meg. S az írói művészi sodrás ragad 
magával akkor is, mikor a kortörténet eddig le nem írt szimptómái derengenek fel, 
mikor átüt az íráson a politizáló ember. A hűvösen irodalmi mondatok — melyeket 
meghökkentő művészi rutin formál — egyszer csak az önmagunkra ébresztés esz
közeivé válnak: vitázunk vele és magunkkal. Aztán csak magunkkal. Keserű lírája 
oldja ellenérzéseim, aztán már csak epizódokon akadok fenn, s végül egy tragédia 
őszintesége bilincsel le — amit egy mondat így foglal össze: „Azt a távoli időt ke
resem, amikor még nem az emberiséget szerettem, hanem egyes, közeli embereket, 
akiknek saját nevük volt, saját gondjuk, örömük. Az emberiség emberekből tevődik 
össze, erről feledkeztem meg később. Most, hogy az életemből, mint akár a Tabánból, 
kő kövön nem maradt, arra gondolok, hogy az emberek erősebbek, mint a politika. 
Ennél vigasztalóbbat nem mondhatok sem magamnak, sem másnak.” Ezt a vak fő
szereplő, az építész Pálfy mondja. S a mondatban benne van a regény ívét tartó 
gondolati feszültség is: az emberi és történelmi igazság dialektikájának kutatása, az 
elidegenedés és kibontakozás összefonódásának diagnózisa. Horváth ugyanis tudja, 
amit oly kevesen: egy-egy mozgalom nemcsak hősökből és „hibát” vétőkből áll, 
hanem minden nagy áldozat, tett egyúttal teremt egy mozzanatnyi elidegenedést, 
hidegséget — enélkül nincs fellendülés sem, siker sem —, de azt is tudja, hogy ezért 
még nem kell szeretni az emberi hűvösséget, a három lépés távolság közönyét. Tudja, 
hogy a történelmet formáló ember is „kopik” , mégpedig úgy, hogy erkölcsi kopása 
egyszerre jelenti a felemelkedést és kiteljesedését — és ugyanakkor az ügyet szolgálók 
elmerevedését, élettől való elszakadását. Horváth egyik figurája, Lakner Zoli alak
jában említi ezt a folyamatot, a szentté merevedés processusát: az áldozatvállalás 
puritán szenvedélye, az ügy iránti odaadás alakítja ki Laknerben a hőstudatot, 
majd lassanként a szolgáló felsőbbrendűség érzését, azt az arisztokratizmust, ami 
aztán nagy tettekre éppúgy alkalmassá teszi, mint az élet apró, de fontos jeleinek 
elmulasztására. Ez a mozgalmi betegség nem egyszerűen hiba: a hősiesség, sőt a 
mártírsors elképzelhetetlen nélküle, mégis magán hordja az elmerevedés, életen 
kívüliség mozzanatát is. így Laknert, a kommunista börtönsejt megtörhetetlen
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vezetőjét mindnyájan tisztelettel övezik — de érzik benne ez az olykor modoros, 
máskor bántó emberi hidegséget, az élet lenini ravaszságát nem ismerő elvontságot. 
S ez a kiválasztottságtudat aztán nemcsak a börtön árnyékában, hanem az építésben, 
a hatalom alakításában is munkál, megint csak kettős szerepben: emberileg kiteljesítő, 
történelmileg előrelendítő hatásában — és egyben dermesztő, lefegyverző ember- 
idegenségében. S Horváth — miközben ezt a tulajdonságot sokszoros változatain 
á t vizsgálja — tudja, hogy az élet nem matematika: kár lenne a plusz- és mínusz
jeleket összeadni. Inkább arra törekszik, hogy ez a dialektikus emberszemlélete 
közelebb vigyen a „különös ember” , „a hatalom birtokosa” előítéletekkel teli fogal
mának igazi értelméhez.

Ez a paradox ábrázolásmód segíti közelebb az önvizsgálathoz is. Nem személyes 
értelemben: a múltnak mint történelemnek lesz személyesen közeli, ismerős arca: 
nem az egyes szám elsőben író szerzőnek. A regény szinte rapszodikusan újra meg 
újra kezdődik, hogy a kép, amit a múltról ad, különböző megvilágítások révén váljék 
teljessé. így pl. B.-ről, a hidak építőjéről adott portréját többször is újrakezdi, 
elégedetlenül önmagával, az emlékeket rendező elfogultságaival, önmagát is mérlegre 
téve — így lesz sokélű és plasztikus a portré. De ezt a logikát követi a cselekmény is: 
állandóan újrakezdődik. Az első rész — Déryvel szólva: az alvilági játékok, az 
illegalitás, börtönbeli tanulóévek, készülődés a felszabadulásra — a szökés epizódsora. 
Horváth elbeszélésében azonban nem is vesszük észre, hogy témaként már talál
koztunk ezekkel az elemekkel: elbeszélésmódja újjávarázsolja a konvenciót. Mert 
mindenütt valami groteszk, fanyar, eltorzított epizód a kiindulópont, békaperspektí
vából látszik a történelem, s a kórokozó is jobban szemügyre vehető. A második 
részben teljesedik ki ez a fanyar és groteszk látásmód, a politikus formálódásának, 
eltorzulásának rajzában, az 57 utáni magányának, vakságának rajzában, a belső 
zarándokút leírásában. Mert az állandó újrakezdéssel valami általánosabbat keres, 
mint önigazolást: a történelemben az embert, a politikában a történelmet.

Az emberekhez való viszony tehát a regény önkritikus szerkezetének kézreadott 
jelkulcsa: nemcsak saját szerepét, de a mozgí lom múl ját illetően is. Már a börtcnbeli 
történetekben feltűnik ez a tisztánlátásból és értetlenségből font sajátos, életidegen 
magatartás — a provokátor százados émelyítő sztorijában. A kihallgatok a főhős, 
Pálfy cellájába rakják a századost, ahol az szívhez szóló, majd félig eszelős történetei
vel félig leveszi lábáról a forradalmártanítványt, mígnem kapcsol, s rájön, hogy 
provokátorral van dolga, egy patkánnyal. S egyszerre valami kínosan furcsa történik. 
Miután kiközösítik ezt a férget — segítségét ajánlja. S nemcsak ígérget: megment a 
haláltól két kommunistát — a tárgyaláson hülyének tetteti magát, és nem mondja 
el a betanított terhelő vallomását. Hogy miért tette — sohasem tudjuk meg igazán. 
De — mondja a regény — ilyen is van, s mivel rendhagyó figura, mint minden ember, 
nemigen tudnak vele mit kezdeni a cellában. Hol csak az árulót, a férget látják benne, 
hol meg terveket szőnek felhasználására, majd ejtik, s ezzel ki is szolgáltatják a 
kivégzőknek. Megérdemelte ezt a sorsot. Kétségkívül: százakat juttatott börtönbe. 
S mégis akkor éri utol a halál, mikor valami őrült félelemtől vagy reménytől űzve — 
jót tett. Pálfyék nem értik, s aztán csak bonyolultabb képletek következnek, s az 
értetlenség és forradalmi hozzáértés furcsa kavalkádja következik. Mert ez az értet
lenség, az emberi motívumokkal szemben vakság, a kontaktus hiánya nemcsak 
elítélő hangsúlyt kap Horváth Mártonnál, ellenkezőleg: érzékelteti, hogy ez a
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magatartás bizonyos korszakokban a forradalmi cselekvés feltétele volt, nélküle 
semmit sem lehetett volna tenni, mert az ennek is, annak is igazat adó szentimentális 
bölcsesség csak tétlenséget szült volna. Csakhogy ez a forradalmi gyakorlatot szülő 
tulajdonság úgy tapadt hőseire, mint Nessus inge: akkor is hordták, mikor már nem 
volt rá szükség. A hűvös felsőbbség, a három lépés távolság, az emberismeret, ember
közelség hiánya újra meg újra feltűnik a 45 utáni években is. В., a hidak építője 
fogadja a munkásküldöttséget, idegenül, felsőbbséggel, okosan — s bár azok lelke
sülten távoznak, valami nem sikerült ebben a találkozóban: az emberi kontaktus 
hiányzott. De ez a betegség később sem szűnik meg, változott formákban tovább él. 
Mikor 57 után Pálfy kezdődő vaksága ellenére építészként helyezkedik el, igazgatója 
ugyanezzel a módszerrel bánik vele. „Mi jobban tudjuk, mint ti” — a jelszó most is, 
csak másképp működik. Épületterveit, vakon rajzolt konstrukcióit elfogadja ugyan, 
de tudtán kívül áttervezteti. Az emberidegen kapcsolat itt is kétértelmű: az igazgató 
nem rossz ember, csupán gazdaságossági megfontolásokból épít mást, mint amit 
Pálfy tervezett, — tehát jót akar. Csak az embert felejti ki a számításból. S Pálfy 
most már semmit sem tud tenni: ugyanazok a módszerek ütnek vissza most rajta, 
mint amelyekkel ő dolgozott annak idején, mikor politikus volt. S ez a regény igazi 
önkritikája: nem személyében akar bocsánatot kérni, hanem egy korszak társadalmi 
torzulásainak eddig elfedett rétegét tárja fel, — melynek végül maga is áldozata lett. 
Áldozata? Pálfy nem akarja magát áldozatnak érezni: nem tudja elviselni a szánal
mat. Valami modern vezeklésféle ez a regény, rituális, ha úgy tetszik: sem harag, 
sem bűnbánat, sem sajnálat nem vezeti. Egy társadalmi képlet érdekli csupán — 
hűvös, diagnosztikus tárgyszerűségében. Mert önéletrajzi mozzanataiban most már 
önmaga ellenében is ezzel a hideg, elidegenedett módszerrel jár el, amit a múlt 
torzulásában fedett fel, mintegy önmaga ellen fordítva az emberek kezelésének ama 
módszerét, melyet egykor csodált, később nem mert megkérdőjelezni, majd segített 
kialakítani. Most önmagát bünteti vele. A vezeklés nála így természetes: mint ön
gyilkos fegyvert fordítja önmaga ellenébe. A kör bezárul: a hűvös tények így a tények 
ellen szólnak. A dogmatizmus korának egyik, eddig alig elemzett betegsége tárul 
fel — személytelen tisztaságában. Ez a tisztes utóélet teszi jó regénnyé a Holttengeri 
tekercseket, s mivel egy sorozat első darabjaként olvastuk — kíváncsiak vagyunk 
a folytatásra is. (Magvető, 1970)

A lmási M iklós

A lapozás é s  fe lad atok
— Szántó Miklós: Magyarok a nagyvilágban —

Magyarországon tízmillió, a szomszédos or
szágokban több mint hárommillió, szerte 
a nagyvilágban még másfél millió magyar él. 
Vagyis a magyar anyanyclvet beszélő, magyar

hagyományokat vállaló, magukat magyarok
nak valló emberek közel egyharmada kívül 
él az ország határain. Maga ez a tény arra 
kényszeríti a nemzeti tudatot, hogy szembe
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nézzen a diaszpóra méretű elvándorlással, 
a szétszóródásnak azzal a korántsem kivéte
les történelmi tüneményével, amelyet a régebbi 
korok gyakrabban ismertek, de a huszadik 
századi történelem legfeljebb a „törmelék
népek” : örmények, kurdok esetében produ
kált. Szembe kell nézni a tényekkel, és fel kell 
mérni a magyarság világban elfoglalt hely
zetét. Ennek a felmérésnek az első lépését 
teszi meg Szántó Miklós könyve: első lépést, 
amely maga is bátortalan, s amelyet még 
továbbiaknak kell követniök.

Az adósság ugyanis meglehetősen össze
gyűlt az elmúlt évtizedek során. Amikor az 
örmények vagy a szlovákok intézményesen 
és módszeresen számon tartották népük világ
ba szakadt rajait és nevesebb fiait, a magyar 
közélet tudomást sem vett arról, hogy a magyar
ság egytized része a nagyvilágban szétszóródva 
él. Mint ahogy a Romániában, Csehszlovákiá
ban és Jugoszláviában élő milliók helyzete 
és sorsa is gondozás és ismertetés nélkül 
maradt. A nyugati világban élő magyarok 
és a szülőhaza kapcsolata lényegében ki volt 
szolgáltatva a napi politika mozgásainak. 
Kezdetben mindannyiukban „imperialista ügy
nököt” sejtettek, — Szántó Miklós joggal 
ítéli el ezt a leegyszerűsítő, „hidegháborús” 
gondolkodást. Később pedig sokan az idegen- 
forgalom bevételi forrásának tekintették őket, 
akiknek egyetlen kötelességük, hogy a hazai 
mulatóhelyeken és konzumturiszt-boltokban 
költsék el fölös dollárjaikat. Az első álláspont 
„elvszerű” volt ugyan, de annál kevesebbet 
törődött a valósággal (azzal ugyanis, hogy az 
„emigráció” nagy része még a második világ
háború előtt hagyta el az országot, és soraiban 
tömegesen fordultak elő demokratikus gon
dolkodású, sőt baloldali emberek is); a máso
dik viszont pusztán gyakorlatias, prakticiz- 
musa olykor az elvtelenségig fokozódott az 
idők során. Szántó Miklós most — a kérdés
sel kapcsolatos politikai állásfoglalásokra tá
maszkodva— elvszerű és természetes gondolatra 
jut: „Nem egyedül az a mérvadó — írja —, 
hogy miért hagyta el valaki a szülőföldet, 
hanem elsősorban az, hogy miként érez s 
gondolkodik ma. Az a meggondolás, hogy 
»aki nincs ellenünk, az velünk van« — a kül
földi magyaroknak illetően is tiszta helyzetet 
teremt.”

A Magyarok a nagyvilágban szerzője erre 
a felismerésre alapozza könyvének gondolatait. 
Vagyis nem a sematikus szólamok jegyében 
foglalkozik a világban, különösen az Egye
sült Államokban élő magyarok helyzetével

és tömegeivel, hanem azt keresi, hogy ezeket 
a tömegeket miként lehet megőrizni a magyar 
nyelv és kultúra számára, miként lehet ápolni 
az elvándorolt más félmillió és a szülőhaza 
kapcsolatát. Az alapelv és a vállalkozás tehát 
mindenképpen szerencsésnek mondható. Hiány
érzetünk inkább akkor támad, ha a helyes ala
pokra épülő építményt vizsgáljuk át. A könyv
nek ugyanis nemcsak elméleti alapozást kell ad
nia (ezt amúgy is megtették a politikai élet ide
vágó elgondolásai), hanem be kell mutatnia a 
nagyvilágban szétszórt magyarság sorsát és hely
zetét: életkörülményeit és törekvéseit, moz
galmait és intézményeit. És ezúttal ezt a felada
tot csak a történeti visszatekintésnek sikerült 
elvégeznie.

Szántó Miklós könyve jól válogatott doku
mentációval és gazdag forráskutató munkával 
mutatja be a nyugati magyar emigrációk és 
a magyar kivándorlás történetét a tizenhatodik 
századi Budai Parmenius Istvántól kezdve a 
második világháborúig. Igaz, ezekben a feje
zetekben állt rendelkezésére a legtöbb segít
ség, tanulmány, útirajz és statisztikai feldol
gozás: Ács Tivadar, Kovács Imre, Máté Elek 
és mások könyveire gondolok, melyek szak
szerű történetíró munkával, publicisztikus 
szenvedéllyel vagy riporteri figyelemmel dol
gozták fel a Kossuth-emigráció, a századfor
dulói kivándorlás vagy az amerikai magyarság 
helyzetét, történetét. Szántó azonban, helye
sen, nem érte be velük: átlapozta a folyóirat
irodalom és a napisajtó idevágó anyagát is, 
és számos ponton világosabbá tette például 
az amerikai magyarság helyzetéről kialakult 
képet. Talán csak abban érvelhetnénk ellene, 
hogy túlságosan közös nevezőre hozza a ki
vándorolt magyarságot és a Horthy-rendszer 
politikáját, minthogy az amerikai magyarság 
is támogatta a trianoni béke revíziójának 
gondolatát. Holott ez a kívánság önmagában 
nem lehet elítélendő: a hazai baloldal, a 
kommunista mozgalom is elvetette az első 
világháborút lezáró imperialista „terület- 
rendezést” . És Szántó maga is idéz egy 1938-as 
bridgeporti röpiratot, amely a kivándorolt 
magyarság történelmi félelmét fejezi ki: 
„A magyar nép vagy a nácizmus-fasizmus 
javára történik-e a magyar és a közép-európai 
revízió?” Az amerikai magyarság széles töme
geit, egyesületeinek és intézményeinek javát 
semmiképpen sem lehet a horthysta politika 
szövetségeseinek minősíteni. Mint ahogy az 
emigrációval foglalkozó itthoni mozgalmak 
sem lehettek pusztán a hivatalos politika kez
deményezései. Kovács Imre és Máté Elek
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könyvei a példái annak, hogy a magyar köz
véleményben — s nemcsak a jobboldalon! — 
természetes igény élt a kivándorolt magyarság
gal kialakítandó kapcsolatok iránt.

Az emigráció történetének fejezetei után 
talán még nagyobb érdeklődéssel olvastuk 
volna a jelenlegi helyzet ismertetését. Kár, 
hogy a könyv szerzője itt pusztán néhány álta
lánosságra szorítkozott: beérte a háború
utáni és az 1956-os emigráció politikai hát
terének ismertetésével, a Magyarok Világ- 
szövetségéről adott néhány információval. 
Egyedül A magyarság világtérképe című 
fejezet statisztikai összeállításaival haladta 
meg az információk eddigi színvonalát. Pedig 
itt lehettek volna — az alapozás után — a 
lényegesebb feladatok. Kíváncsian olvashat
tunk volna például a nyugati magyarság jelen
legi belső — politikai, szociális és kulturális — 
tagozódásáról, mozgalmairól, egyesületeiről, 
lapjairól, irodalmáról és világhírű vagy neve
zetesebb képviselőiről. (Ez utóbbiak Szent- 
Györgyi Alberttól Verzár Frigyesig a kép
mellékletekre szorultak.) Jól tudjuk, hogy a 
mai Magyarországgal szemben ellenséges ál
láspontot elfoglaló politikai emigráció mel
lett jóindulatú, velünk többé-kevésbé együtt
működő (vagy együttműködésre kész) körök, 
csoportok és folyóiratok is működnek Nyuga
ton. Ennek az együttműködésnek éppúgy 
példája a hollandiai Mikes Kelemen-kör néhány 
évvel ezelőtti összejövetelén részt vevő hazai 
küldöttség fogadtatása, mint az idén Budapesten 
tartott kerekasztal-konferencia, amelyre az 
amerikai, londoni és párizsi magyarok küld
ték el képviselőiket. Ezekről a körökről és 
csoportokról bizonyára többet kellene tud
nunk, tevékenységük megérdemelné az infor
mációit. S feltétlenül megérdemelné az ismer
tetést az a magyar irodalom is, amelynek ma 
már egyre kevésbé van „emigrációs” jellege, 
inkább az „ötágú síp” (Illyés Gyula kifejezése!) 
külön hangját szólaltatja meg.

Mindezek a feladatok további munkát 
kívánnak a nyugati magyarság helyzetének 
szakértőitől. Szántó Miklós maga is „első 
nekifutásnak” tekinti könyvét; valóban to
vább kell lépni, hogy az „első nekifutás” 
kezdeti energiája ne vesszen el. A nagyvilág
ban szétszórt magyarság kapcsolatainak a 
kölcsönös informáltság lehet az alapja: s a 
távol élők helyzetének ismerete felkészült 
és tárgyilagos munkát követel. (Kossuth 
Könyvkiadó, 1970)

Pomooáts BÉLA

Molnár Géza 
E lfogynak a z  

éjszak ák
A felszabadulást közvetlenül megelőző hóna
pok gyilkos anarchiáját és a szebb élet erő
feszítéseit idézi meg új regényében Molnár 
Géza. A súlyos történelmi szituációt a fő
város körülzárására, ostromára kerekíti le. 
Elmélyült rétegvizsgálattal bontja ki e szituá
ció eredőit, összetevőit: a valóság embertelen 
őrlését s a cselekedetek, magatartások meg
annyi jellemző, a szélső minőségek között 
ingadozó etikus töltését.

Az író az ábrázolás bevált eszközeivel 
közelit témájához. Korábbi műveiben is fel
tűnt már hajlama az érdekfeszítő cselekmény
szövésre, a „fikcióteremtésre” (Vasárnap 
mindig esik az eső; a Harangos óra elbeszélé
sei . . .  ); az Elfogynak az éjszakákban is 
a több szálon pergetett, egyidejű cselekmény
folyamból tűnik elénk a kor — vészterhes 
felhőivel, a tisztultabb égboltért törekvő emberi 
erőfeszítéseivel együtt.

A regény középpontjában a fasizmust meg
tagadó, s rejtett utakon és módszerekkel 
ellene szervezkedő ifjúmunkások története áll. 
Történetük kockázatos, útjaik az élet-halál 
ösvényén vezetnek. Martin Laci és Ács Magda 
szerelmük nehéz, de annál igazabb, életre- 
szólóbb próbáját élik. Laci sorsában az író 
hitelesen ábrázolja a cselekvésre érés folya
matát: útját a passzivitásra kárhoztató buj
kálástól a személyiség szabadabb kiteljesedését 
ígérő tett vállalásáig. Ács Magda megjelení
tésében — kalandjaiban és kicsit emberentúli 
erejében — érezni valamiféle elvont eszményí
tést, túlrajzoltságot. Végül is persze ez az idő 
csakugyan emberfeletti erőt követelt az ellen
szegülőktől, a harcolóktól: a lány cselekedetei 
mögött azonban nem leljük ennek az erőnek 
a — Laci esetében tetten érhető — személyiség
fedezetét. Rigó Feri magatartásában másféle 
jellegzetes színt villant fel az író: a szavakban, 
gondolatokban elítélő, de a cselekvést értel
metlenség okán nem vállaló típust képviseli. 
„Telitalálatos” összefüggést teremt az író 
közte és nagybátyja, Papír Marci között. 
Ez a nagybácsi persze visszataszítóbban és 
erkölcstelenebbül manipulál nála, de végered
ményben éppúgy nem vállalja a kockázatot, 
mint ahogy ő sem a harcot Laci m ellett. . .  
Ha epizódnyi szerepükben is, de jellegzetes 
pálya a Somos fiúké: tragédiájuk csak lát
szatra tűnik ostobán véletlennek, valójában
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a meggyőződés nélküli, kalandor magatartás 
csődjét példázza. S ha a regény érzékletesen 
mintázott, cselekedeteikben korjellemzö erejű 
szereplőit soroljuk, úgy szólnunk kell Ráday 
tisztifőorvos figurájáról is. Alakjában a polgári 
humanizmus csődbe jutása példázódik; az 
író elvezeti a felismerésig, amelynek gyötrelmei 
árán végül is eljut az életforma nyílt megtaga
dásáig, az igaz ügy elkötelezett, cselekvő válla
lásáig.

Az életteli típusok valóságossá avatják, 
művészileg is igazolják a regény izgalmas 
szituációit, gyors lüktetésű fordulatait (akcói 
Sanyó megmentésére; a Somos fiúk végzetes 
kalandja Szigetcsépen, Ráday nyílt szembe
kerülése a feleségével). A sok mellékággal, 
kitérővel élénkített cselekvésfolyam fő sod
rában Martin Laci és Ács Magda történetét 
helyezi az író — s ennek a történetnek sok
színű árnyalásával, változatos bonyolításával 
teremti meg a regény kompozíciós egységét.

A mű utolsó fejezetei már a felszabadulás 
után játszódnak. Az író e fejezetekben jól 
érzékelteti a megszenvedett, új, értelmes élet 
első, magára feledkező boldogságát: a meg
változott helyzet sokféle, felhalmozódott 
tennivalóit — a cselekvés szabadabb reflexeit. 
Elmondhatjuk, hogy a regény főbb szereplői 
történelmi és emberi hitelveszteség nélkül 
folytatják pályájukat; az ábrázolás — egy-két 
sémás, elnagyolt megoldástól eltekintve — jól 
motiválja sorsuk nagy, elhatároló változását. 
A két fiatal szerelmének beteljesülése kicsit 
idillikus, kapcsolatuk nehéz előzményeihez 
képest súlytalan. Laci első újságírói bevetése 
és Hajagos „kálváriája” — ezek a jelenetek 
ironikus, lírai tónusukkal válnak élmény
szerűvé. Fülöp bajlódása a „taktikailag éret
lenekkel” ugyanakkor vázlatosan mintázott, 
úgy tetszik, súlya alatt méri a valós történelmi 
helyzetet. . .  Az író szól a sötétebb, proble
matikusabb sorsváltozásokról is. Bordács 
Franci és Mari újra találkozása megdöbbentő, 
drámai hatást kelt; Rabic Lőrinc figurája, 
fékevesztett bosszúszomja azonban naturalista 
külsőségekkel terhes . . .

A regény olykor felületes, túl könnyed meg
oldásai azonban végül is nem befolyásolják 
döntő mértékben összbenyomásukat: az El
fogynak az éjszakák élményszerűen szól 
történelmünk legnehezebb, legdrámaibb idejé
ről, s a sikerültebb epizódokban hiteles, igaz 
képet rajzol a felszabadulást követő első 
hónapok összetett valóságáról is. (Szép- 
irodalmi, 1970)

M ajoros József

A b o d y  B é la
N yom ozás

Abody „műfajtalan” író. Figyelmet keltő 
kritikai kötettel indult, aztán hosszabb, kény
szerű hallgatás után novellákkal, drámákkal 
kísérletezett; közben írt riportot, esszét, regé
nyes operatörténet-félét, s végül befutott mint 
rádió- és tévékonferanszié. Érdekes, kanyargós 
pálya, sok külső kényszerítő körülménnyel 
tarkítva, de nem minden belső logika nélkül. 
Legalább is legújabb kötete ezt látszik bizonyí
tani.

A Nyomozás is műfajtalan írás: „valami, 
amit bekötnek, eleje van és vége, és valamiről 
szól” — ahogy maga Abody meghatározza. 
Fia a könyv műfaját nem, tartalmát pontosab
ban is meg lehet fogalmazni. Például egy 
barokkos címmel így: Drámaíróságom tör
ténete, avagy sikereim és sikertelenségem a 
színpadon az elmúlt tíz évben; magyarázatok
kal és az eredeti művek közbeiktatásával egy
beszerkesztette Abody Béla.

Ezek után egy deszkriptív kritikát írónak 
már nincs is nehéz dolga: sorra veszi a könyv 
egyes fejezeteit, s elősorolja, mi is található 
bennük. Impresszionista módon is jól el 
lehetne asszociálgatni a kötetről: az íróvá érés 
kiszámíthatatlanul kanyargós útjairól, szín
házi viszonyainkról vagy bármi másról, hiszen 
ebben a könyvben a fasizmustól a sikerkomp
lexusig, az írói életformától az öntevékeny 
színjátszásig annyi mindenről esik szó, hogy 
igazán nem nehéz gondolati kalandozásba 
fogni.

Annál nehezebb viszont ítéletet mondani 
a Nyomozásról. Nemcsak a külső körülmények 
miatt. Mert mi tagadás: legtöbb kritikus 
szemében a népszerűség gyanús dolog, külö
nösen akkor, ha építenek, számítanak rá, 
mint jelen esetben a kiadó. Mi más magyaráz
hatja különben — drámák esetében — a tíz
ezres példány számot? Erről persze az író nem 
tehet, s nem is tartozik ide, de nehéz hallgatni 
róla. Az igazi gondot azonban mégsem ez 
okozza, hanem hogy miről is mondjunk ítéle
tet: a könyvről vagy a könyvbe foglalt drámák
ról ? Mert e kettő nem azonos. Az író szándéka 
szerint sem az. Valójában nem egybegyűjtött 
elegyes drámákról van itt szó, hanem ön
vizsgálatról, nyilvános vallomásról. Ahogy 
Abody megfogalmazza: „Önelemzéseim tár
gya, mint mondám, én leszek, azaz önmagam, 
színdarabjaim és színdarabjaimhoz fűződő 
esztétikai, lélektani és életrajzi viszonyom.”
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Ettől függetlenül felvethető a kérdés: 
milyenek is Abody drámái? Nos, röviden 
szólva: általában közepesek, esetenként
gyengék. Például a Rabok politikai alaptétele 
túlságosan leegyszerűsített és brosúraízű, a 
Császárné új ruhájának alapötlete túlfeszített, 
megoldása színpadszerűtlen, problémáinak 
egy része teljesen elavult. Ezek a megállapí
tások kemények és kegyetlenek, de igazak. 
A szokástól eltérően most talán mégsem lesz 
sértődés a következménye, azon egyszerű 
oknál fogva, hogy ezeket a kifogásokat maga 
Abody írta le darabjairól. (Ellenőrizhető a 
kötet 224 — 25 és 300. oldalain.)

Ahogy Abody saját műveit elemzi, abból 
egyértelműen megállapítható, hogy ismeri, 
sőt jól ismeri a színpad dramaturgiáját, alkal
mazza is, de sajnos nem annyira alkotás köz
ben, mint inkább utána, önelemzéseiben. 
Erre azt mondhatnánk: ez a tanulóévek
sajátossága. Ismeri már a mesterség titkait, 
de alkalmazásukban bizonytalan. Tetszetős 
formula, de aligha helytálló. Sokkal inkább 
arról van itt szó, hogy Abody még mindig 
nem talált önmagára s talán még műfajára 
sem. E kettő persze összefügg, feltételezik 
egymást, még ha az előbbi is a fontosabb: 
a tehetség, irányának jellegének felismerése. 
Ez azonban nem pusztán logika kérdése. 
Az önelemzés segíthet, de nem pótolhatja azt, 
ami minden tehetség alapvető meghatározója: 
a sajátos, mindenki másétól különböző él
ményvilágot. És ha Abody eddigi írásaival 
kapcsolatban hiányérzetünk van, annak éppen 
az az oka, hogy ezt a sajátos élményvilágot 
nem érzékeljük eléggé. Vagy ha igen, ez a 
sajátosság inkább másodlagos, irodalmi él
ményforrásokra épülőnek látszik, mintsem 
primer társadalmi ihletésűnek.

Ennek ellenére Abody tehetsége vitathatat
lan; sőt az is bizonyos, hogy tehetsége valami
képpen az irodalommal áll kapcsolatban. 
Az azonban már kérdéses, hogy ez az adottsága 
a drámában találhatja meg adekvát kifejezési 
formáját. Iskolai élményei, később pedig 
baráti köre ugyan a színpad felé orientálta, 
drámaírásra inspirálta Abodyt, ám mégsem 
lehet véletlen, hogy ennek ellenére első sikereit 
kritikáinak köszönhette. Lehet — sajnos 
erről nem vall részletesebben —, hogy külső 
okok miatt a kritikusi út átmenetileg nem volt 
számára járható, s ugyanakkor megváltozott 
társadalmi helyzete olyan élményvilágot 
kínált, amely szépirodalmi formába — a Pár
beszéd a szenttel tanúsága szerint: novellába 
— kívánkozott. Ez a probléma- vagy élmény

kor a múlthoz, saját múltunkhoz való viszo
nyunk volt, ami a személyi kultusz idején 
sok vonatkozásban problematikussá vált, 
különösen a fasizmus-antifasizmus kérdé
sét illetően. Erre keresett, illetve adott egyféle 
választ a Lélekvesztőn című novella, majd 
ennek színpadi változata, a Lélekvesztő. Nem. 
különösebben sikerült írások ezek: nincs fel
tűnő erényük, de szembeötlő hibájuk sem.

Abody első, egész estét betöltő darabját, 
a Nyomozási szintén az antifasiszta proble
matika, illetve az abból kibontakozó etikai 
magatartás, a döntés, a választás kérdése 
inspirálta. Ám a darab nem bírja el azt a gon
dolati terhelést, amit Abody szándékai szerint 
viselnie kellene. Az alakok túlságosan hal
ványra, a cselekmény mondvacsináltra, illuszt
rációs jeliegűre sikerült, így a darab inkább 
csak kijelentések, filozofálgató monológok 
halmaza, mintsem igazi dráma.

Eléggé szembeötlő, hogy Abody első szín-, 
padi kísérletei fogalmi konstrukciók szülöttei, 
amolyan tétel-drámák, amelyekben a hősök is, 
a konfliktusok is megszerkesztettek; kevésbé 
finom fogalmazással: kiagyaltak. Vonatkozik 
ez a következő darabjára, a Rabokra is, amely
ről — mint már idéztem — a szerzőnek sincs 
túl jó véleménye. Ennek ellenére ebben a 
darabjában közelíti meg leginkább azt a 
hangot és formát, amelyet véleményem szerint 
a legtöbb eredménnyel művelhetne: az ironikus 
groteszket. Abody ironikus hajlandóságát 
és adottságát tulajdonképpen az egész kötet 
„összekötő szövege” szemléltetően demonst
rálja ; a groteszk iránti érzékét pedig mindenek* 
előtt stílusa — váratlan szó- és mondatkap
csolásai — de a Rabok és a Szegény jó Billy 
egyes mozzanatai is bizonyítják.

Ugyanakkor ebbeli tehetségének ellent
mondani látszik a Császárné új ruhája sike
rületlen volta, ami ugyan szatirikus, ironikus 
ötletekben nem szegény, de mondanivalójával, 
helyzeteivel túlságosan helyhez és időhöz 
kötött. Ha ez a konkrétság nem is engedi 
a darabot — Abody szóhasználatával élve 
— „repülni”, azt a tanulságot nem tudja 
elfedni, hogy amennyiben Abody a későbbiek
ben is szépirodalmi formában akarja kifejezni 
gondolatait, ezt a legtöbb siker reményében 
a groteszk játék műfaji keretei között teheti.

Ezt a megjegyzést nem kritikusi tanács
nak szántam, inkább csak olvasói találgatás
nak. Annál is inkább, mert amennyire az 
esszébetétek alapján ez megállapítható, Abody 
nem erre törekszik, kísérletei sem ebbe az 
irányba mutatnak. A kibontakozás lehetősége
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mindenesetre nyitott, s a Nyomozásnak éppen 
az a végkonklúziója, hogy az eddigi kísérletező- 
kereső korszakot lezárva tovább kell lépni.

„Ez a könyv akkor rossz, ha nem tudott 
közvetíteni belőlem semmiféle közhasznú 
tartalmat. Vagy keveset. Vagy rosszul” — írja 
Abody bevezetőjében. Ha ezzel az igénnyel 
szembesítem, most már nemcsak a színdarabo
kat, hanem a könyv egészét, akkor hajlok 
arra a konklúzióra, hogy a Nyomozás bizony 
elég kevés „közhasznú tartalmat” közvetít. 
Amennyire bizonyos vagyok abban, hogy ezt 
az önelemző számvetést Abodynak el kellet 
végeznie — éppen a továbblépés feltételeként 
—, annyira kétlem, hogy ezt meg is kellett 
írnia. Ám ez végül is magánügy. A kérdés tehát 
csak az: ilyen formában és terjedelemben 
szükség volt-e a kézirat közreadására? És ez 
a kérdés már nem az íróhoz szól, hanem a ki
adóhoz. Annál is inkább, mert elfojthatatlan 
bennem az a gyanú, hogy ez a publikáció 
nem az író s nem az írás értékeinek — két
ségtelenül létező értékeinek — köszönheti 
létét, hanem a várható közönségsikernek. 
Pontosabban és ridegebben: a várható vásár
lási kedvnek.
(Szépirodalmi, 1970)

S im o n  Z o l t á n

Görgey Gábor
K öszönöm , jól

Harmadik verseskötetében Görgey Gábor 
nemcsak a legutóbbi években irt költeményeit 
teszi közzé, hanem helyet ad régebbi verseinek 
is.

Az újak mintegy koszorúba fogják a régieket. 
De az új és a régi ciklusok szinte pei léked
nek, vitáznak egymással. Időminták (1963 — 
1969), Interjú (1969), Oroszlán (1958-1962), 
Délkör (1956-1963).

A szemlét kezdjük a régiekkel. Az Oroszlán 
ciklus verseiben a cseppből is „égő látomás” 
bomlik: „ . . . felcsap ezer madár, / szárny és 
szárny! az eget tollasán ellepik” ; örvénybe 
sodorja, szédíti a költőt a látomás. A világ 
„sűrű vérét” keresi, énekelnek „a delfin
csillagok” . Megfogja képzeletét az alko
nyaiban egy híd: „törékeny ív a változás 
fölött” ; megelevenedik a Tejút: „Ébren áll 
a fehér tehén / csillag-borjai közt, fújdos az éji 
szél” . E vizionárius vershelyzetben logikus 
a záró reflexió: „mily jó lenne heverni fenn 
/ s nyelni, nyelni megint elfeledett tejét”.

A költeményekben „túlvilági lom” gyűlik. 
Már-már azt mondhatnók: keresettnél kere
settebb, irodalminál „irodalmibb” látomásos 
képek:
„számban a nyirkos idő / mohája örökre meg-

íapad” . (80.);
„Csontjaimban nő a felnőtt, földalatti éjszaka”

(85).
Hibátlan képek ezek. Többnyire jól helyez

kednek el az idézett versekben. Mégis, az 
egész költemény: ritkán megrázó, felkavaró, 
ritkán maradandó nyomot hagy az olvasóban. 
Ugyanis erre semmiféle mutatvány, artisztikum, 
mívesség, csiszoltság nem képes. Főként akkor 
nem, ha a vezérgondolat, motívum közhely
természetű; s az élmény forróságát, a világra 
való rácsodálkozás naiv örömét épp a ki
dolgozás műgondja fokozza le. Ahelyett, hogy 
felragyogtatná, erősítené épp azzal, hogy 
formát ad az alaktalannak. E versek inkább 
a parnassien lírához közelítenek. Inkább mo- 
dernkedők, mint valóban korszerűek. S e 
hibáktól terhes az Időminták nem egy darabja 
is: Estély, Kérdés, Szó, Novella, Madárház, 
Biztatás, Dallam, Valami.

A régi versekkel perlekednek az újak, 
mondottuk a bevezetőben. „Látomásaim? 
Nincsenek.” — vallja Görgey Gábor az 
Interjú című versfűzér egyik erős darabjában. 
S ami telitalálat: a kötet címe. „Köszönöm, jól”. 
Mintha az olvasó, a világ kérdezné a költőt. 
S ő válaszol. S valóban ez a helyzet az, amely, 
ben Görgey Gábor költő. Amikor nem fut 
önmaga elől, nem födi arcát irodalmi sallan
gok (ötletek, képek) fátylával. És bár formailag 
az egész Interjú vershelyzet ilyen, még itt nem 
adja igazán önmagát. Az emlékek, élmé
nyek sokszor olyan atmoszféra légköri nyomása 
alatt kristályosulnak verssé, amelyben minden 
leegyszerűsödik. Még az Interjú versfüzér 
vallomásos keretében sem tudja legrejtettebb 
valóját adni. Azaz: ritkán válik versíróból 
valóban költővé, lírikussá. A versfüzér 25 
darabjából 2 — 3 az emlékezetes, a valóban 
jó. Az „Ez a baj, igen, az emlékezet” kezdetű 
verse (23-as) valóban mélyről jövő líra : az el
képzelt, halál utáni létezés anyagtalanságának 
az embertelenségét fejezi ki. Az „átlag
ember” nagyszerű jellemzése a 16-os számú 
„Hogy mit csodálok” ? kezdetű. A 13-as 
„Akárcsak nagyanyánk” kezdősorú versben 
költészetté válik egy felismerés, de a ciklus 
nagy része egy ötlet (15-ös), egy-egy kulturális 
vagy utazási élmény, egy látvány, tűnődés 
színvonalas versbe szedése, vagy a képzelet 
játéka (3-as, 11 -es) csupán.
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S amit a kritikus dicsérhet, s ami a régebbi 
verseivel összevetve is előrelépés, a közvetlen 
beszédhelyzet egyszerűsége. Az oldott nyelven 
megszólaló: „Ilyen vagyok, ezek a gondola
taim, ötleteim, ezt szeretem, ezt nem, ezen 
csodálkozom. . . ” A szemlélet, a kifejezés 
egyszerűsödése helyes törekvés, mert kiküzdött 
egyszerűség, közvetlenség. Ha a kifejezés 
könnyedsége mélyről jövő, megszenvedett 
emberi tartalommal összeforrva jelentkezik, 
akkor valósítja meg önmagát Görgey Gábor 
mint költö.

A kötetnyitó Idöminták ciklus tartalmaz 
több ilyen verset ( Mielőtt, Tenger, Utazás, 
Látod, halottak napja, Egy év után, Mágikus 
ürdő. Csak egy lélegzetet; Tamás, Máté, 
A százados, Katakombák. A pontosvessző 
után felsoroltak a kulturális élmények szere
pét is mutatják).

A rangos publicisztikát művelő, a jó 
színpadi műveket, esszéket író, s a fordító 
Görgey Gábort harmadik verseskötete mint 
költőt még mindig a keresés pillanatá
ban mutatja; újabb versei is még csak 
ígérik a sajátos Görgey-hangot. A régebbi 
anyagból sem szerencsés kézzel válogatott. 
Ugyanis lírája sokszínűségét akarván bizonyí
tani, kötetében inkább az újabb verseitől 
formailag különböző míves költeményeket 
választotta, sok, tartalmilag mélyebb költe
mény rovására. Tehát a válogatás szempontja: 
formai inkább.

Örültünk viszont, hogy a Kortalan emlék 
s az Asszony, szilváafával c. versek nem estek 
áldozatul a válogatás e tendenciájának.

C y n o l t e r  K á r o l y

Gergely Ágnes
A zték pillanat

Verseinek sajátos légköre, hangulata már egy 
érett költészet ismertető jegyeiként jelentkez
nek Gergely Ágnes kötetében.

Ami első verseskötetében még csak fel
ismerhető volt, a másodikban már kibontako
zott, itt a harmadikban pedig határozottan 
kialakult költői világ. Átlengi az egészet az 
a kesernyés-szomorú hangulat, ami a boldog
ságra vágyó, örömre képes, de a múlandóság
gal a minden dolgok tragikumát is átélő és 
ismerő ember sajátossága. Az emberi élet jelen
tős és jelentéktelen vonatkozásainak, érzelmi,

gondolati, epikai, tárgyi szféráinak a teljes 
átélni tudása, az intenzivitás különleges ereje 
jellemzi legjobban. Lehet, hogy ebben a kötet
ben kevesebb a meghökkentően újszerű, és 
több a kialakult, a korábbiaknál rokon, mint 
az előzőben. De éppen ezért egyenes folytatása, 
töretlen továbbmívelése a korábbinak. Külö
nös hangjával már részévé vált irodalmunk
nak.

A versek sora a mindig újat adni tudó élet 
titkainak felfejtése egy-egy apró, sokszor csak
nem észrevétlen mozzanat megvilágításával 
úgy, hogy utána más arcát mutatja a környező 
világ, teljesebb lesz minden, megkapva a maga 
értelmét vagy éppen az értelmetlenségét, fel
tárva gazdagságát vagy leleplezve kicsinységét. 
Az utóbbival főként az a groteszk vonal foly
tatódik tovább a kötetben, ami már korábban 
egyik ismertetőjeleként mutatkozott meg. 
Csak itt és most valahogy végletesebben, talán 
kevesebb humorral, fanyarsággal, több tra
gikummal.

A tragikum most egyértelműbb a kötet 
teljességében is. Nem megrázó, nem patetikus 
formájában jelentkezik, hanem az elkerülhe
tetlennel való bölcs és szükséges szembenézésre 
idézi meg. Az elmúlás, a szép és a rossz múlan
dósága, végső soron a halál jegyében írott 
kötet ez. Erre utal már az elhalt kultúrából vett 
történelmi, szépségesen szomorú hangulatot 
idéző cím és az „élőének” is, de erre utal még 
sok minden: a sírfelirat-sorozat, a danse 
macabre-szerű lírai játék a kötet végén : vagy a 
múlandóság dalai, amit a Szellemidézés ciklus
cím is kifejez (ami verseim is).

Ezen belül, ehhez tartozóan rendkívül fon
tos a szerep, a magatartás, az erről alkotott 
emberi vélemények kritikája. így jelenik meg 
saját viselkedésének egyszerre külső és belső 
láttatása is különböző szituációkban. Ilyen
kor sem elégszik meg a hamis felületekkel: a 
lényegig, a mozgatóig, az okig akar leásni. 
Erre vallanak az önvizsgáló, tépelődő versek 
mellett a sírfeliratok, és a kötet végén a lírai 
játék is.

Nem véletlen a képzőművészet, különösen 
Chagall iránti vonzalma. A konkrét, szokvá
nyos, érzékelhetőn túli világban van igazán 
otthon. Ez teremti meg szürrealisztikus szim
bólumrendszerét, finom, áttetsző, üvegszerü 
mesehangulatát. Az érintésnek törékeny, 
inkább az álomnak, hangulatnak, képzeletben 
otthonos belső világot egyrészt, és egy idegen, 
érthetetlen, ostoba vagy téves célokért elron
tott külső világot másrészt. De ennek a sokszor 
hibás külső világnak, az emberi környezet
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korlátainak is belső mozgatóit mutatja fel: az 
ostobaságokat, hamis célokat, hiábavaló 
életeket.

Befelé fordulna hát? Szó sincs róla; éppen 
a magány feloldásáért, az értelmes életért szól, 
az elmúlás ellen tanúskodik. Egyszerűen fel
mutat valamit a halál ellen, a lényeget, a nagy 
vagy kis dolgok lényegét, amit a külsőségek, 
a látszatok sokszor eltakarnak. Harc ez a köl
tészet a maga eszközeivel a magány, a halál, 
a látszatok ellen. Ha a groteszk és az irónia 
hangjára talál, az mindig a csökönyös, ostoba 
felületes külsőségek ellen irányul (Sírfeliratok 
például).

Költészetében fontos helyet foglal el a 
szerelem. Főhelyet. És itt mutatható meg leg
jobban, hogy ez nagyon női és nagyon intel
lektuális líra — nem ellentmondásaiban, ha
nem éppen teljes összhangjában. Bizonyítékul 
esetleges ósdi vélekedők ellen, hogy értelmi
érzelmi erő hogyan fér meg kitűnően azzal, 
hogy jellegzetesen női is (Téliszony,Klinikán pl.).

Talán — ha lehet ilyen egyáltalán — a kötet 
,,kulcs”-verse a Jó indulatok kertje. Benne van 
a jellegzetes, finom, kristály- és csipkeszerű 
lebegés, az álom és a mese hangulata, a kép
teremtés sajátossága, és mindezt átfűti a szere
lem csodája, mindez érte van, nélküle értel
mét, hangulatát veszítené. így tükrözi az én 
személyes helyzetét és hangulatát a külső, 
de a belsőhöz „alkalmazott”, alakított kör
nyezet. Egyébként egyik legszebb, legtökélete
sebb vers is a kötetből. De más, nem 
öncélú, hanem a kifejezés erejével ható szép
ségre, az ősi mágikus költészet, a csoda és 
varázslat eszközeit ismerő szépség teremtésére 
is képes (Apokrif dalok, Aki folyton csak vár). 
Megénekli a semmi-szépségeket is, játékosan, 
de elkomolyodó hasonlítással (Pitypang).

És itt kell sajátos képzeletéről beszélni. Újat 
tudó, meghökkentő, világot teremtő, sírni- 
nevetni, bölcsen megérteni és értetni tudó 
asszociációiról, szó-és képkapcsolásairól, hason
latairól. (Erre pozitív példa a Csillaghullás, 
Tériszony, negatív a Románc, váratlanul slá- 
geressé süllyesztett befejezésével.)

Az önteremtésen kívül ez a varázs-hatás a 
Biblia és a Kalevala tájain található, de azt is 
sejtteti, hogy József Attila költészete kimerít
hetetlen forrás és lehetőség, ha nem is közvet
len hatásában van jelen.

A mondanivalóhoz kiérlelte a megfelelő 
formát. Szabad versei fegyelmezett ritmusukkal 
a gondolat kibontását követik és szolgálják. 
A hosszú és a rövid sorok váltakozó ritmusa 
és a rövid, sokszor tőmondatok staccatóival

koppanó részek a vers érzelmi-hangulati 
rendjéből, lendületéből következnek. Eszerint 
tagolja a verset szabálytalan szakaszokra is. 
Ha a sorakozó gondolatok rendje úgy kívánja, 
szabályos rímekbe, ritmusokba fogja a sorokat, 
vagy játékos dallá oldja a groteszk tartalmat 
(A parti bölcsek, Hódolat Chagallnak). Maga
biztosan találja meg és kezeli a megfelelő 
formát, a furcsán lecsapott végű ritmussal, a 
váratlan felbukkanó rímmel, a keményen 
komor, rövid mondatokkal, amikkel egy-egy 
kígyózó gondolatsort lezár.

Az eddigiekből esetleg úgy is érthetné valaki, 
hogy elvont, csak önmagára figyelő költészet 
ez. Pedig éppen az én szemén át, látószögéből 
megmért, különös és örök és mai dolgok szól
nak itt magukról. A tűnő élet, a pillanat alap
elemeihez megy vissza, hogy megmutassa, 
„mi van itt élnivaló.” A világ így alakul át: 
„teremtettél, ha nem hasonlítottál” — írja.

Ügy van itt a jelenben a történelem, hogy 
érzékeltetni képes a mába is átnyúló múltat: 
a folytonosságot. Ennek a szubjektívvé átélt 
érzékeltetésével, az élet átmeneti és ugyanakkor 
folyamatos, örök jellegének megmutatásával 
vált ilyen egységessé, meggyőző erejűvé és 
emberivé a kötet: „tudván a dolgok kérges 
belsejét” is.
( Magvető, 1970)

Sinka Erzsébet

Saul Bellow 
Henderson, 

a z  esőkirály
„Én aztán csakugyan imádom az életet, és ha 
véletlenül nem sikerül felpipiskednem egész a 
szájához, hát legfeljebb alacsonyabb régióban 
csókolom valahol” — mondja Henderson 
önmagáról, bár amikor megismerjük, ugyan
csak hadilábon áll a környező világgal. Ez az 
élethabzsoló milliomos ötvenöt éves korában 
ismeri fel, hogy semmit sem tud kezdeni 
robusztus erejével, az ősök gátlástalanul 
szerzett millióival, apja gondolatgazdag, huma
nista életvitelének szellemi örökségével. Több- 
gyermekes apa létére is gyermeknek érzi 
magát, s ezt az állapotot Bellow egyik tanul
mányában így jellemzi: „A modern amerikai 
belső értékeinek, jellemének kibontakozásához 
a társadalom nem nyújt segítséget. Az ember
nek saját magának kell ezeket megteremtenie. 
A társadalom eteti, ruházza, bizonyos mértékig
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védelmezi, s így az ember a társadalom csecse
mője. S ha elfogadja e korai gyermekség álla
potát, nyugalmat is találhat. De ha ennél 
többet akar, örök nyugtalanság űzi.” S miután 
Henderson eddigi élete a „gyermekkor” szer
telen cselekvéseinek vagy pótcselekvéseinek 
(a hegedüórák, a disznótenyésztés, a meg
botránkoztató vagabundság) halmaza volt, 
most ismeri fel, hogy „némelyik embert 
kielégíti a puszta létezés. Ez a létező fajta. 
A másik arra vágyik, hogy legyen belőle 
valami, készül valamire. A létező előtt nyitva 
marad minden út. A készülő viszont maga a 
megtestesült szerencsétlenség.” Ezért érzi, 
hogy az ő „készülő” nemzedékének ki kell 
mennie a világba, és ott kell megkeresnie az 
életbölcsességet. Bellow hősét ez a nyugtalan
ság hajtja, egy belső hang követelőző „akarom- 
akarom”-ja repíti Amerikából Afrikába, hogy 
életének értelmet találjon.

Amerika nagyon is „valóságos” világát 
maga mögött hagyva, Henderson a civilizáció
tól elzárt afrikai vidékre kerül, s éppen ez az 
elzártság a színhelyet időtlenné, mitikussá 
és szimbolikussá teszi. Kalandos útja a heming- 
wayi hősök önmegvalósításának komikus 
inverziója.

Amikor Henderson elindul hűséges néger 
kísérőjével, akiben Sancho Panza és Dante 
Vergiliusa keveredik, útja szimbolikus állo
másokon vezet keresztül. Mivel a regény 
Afrikában játszódó része a pikareszk regény 
formáját ölti, Bellow kiválóan aknázza ki a 
forma nyújtotta lehetőségeket: vándorló hőse 
magába szívja a környezetét, s ugyanakkor 
belső válságait kivetítheti környezetére. S a 
kettő egymásba játszása adja az epizódok tragi
kus-komikus színezetét. Az epizódsorok tanú
sága szerint Henderson, mint pikareszk elődei, 
mindig olyan lélektani pillanatban avatkozik 
be cselekvőként, amikor közbelépése, segíteni 
akarása visszájára fordul, s ő maga tragikus
komikus áldozattá válik. Az író nem kerüli 
el a forma nyújtotta csapdát sem: az afrikai 
rész laza, időnként vontatott epizódok halmaza, 
s igazi feszültség csak a legfontosabb epizódok 
csúcsjeleneteiben érezhető. Henderson útjának 
első állomásán a marhatenyésztő afrikai törzs 
szomjazó állatainak vizét akarj i  megtisztítani, 
s eközben felrobbantja az egész víztárolót. 
Ezt a csúfos szereplését akarja korrigálni, 
amikor a wariri törzs mitikus esőcsináló 
szertartásának cselekvő résztvevője lesz. Annak 
tudatában, hogy a valóságot és önmagát csak 
úgy találhatja meg, ha mások számára akár 
csak pillanatnyi hasznosat tesz, felemeli az

iromba faistennőt, Mummát, s ezzel elnyeri a 
kétes értékű esőkirály rangot. De míg Hender
son azt hiszi, hogy önnön elhatározásából 
cselekszik, tulajdonképpen a törzs praktikái
nak esik áldozatul. Innen már csak egy lépés 
az önmegsemmisítéssel határos megalázottság, 
melyet a „filozófus” Dáfu király tanítványaként 
az oroszlánnal való szembesítéskor érez. 
Amikor a rendkívül komikus jelenetben az 
oroszlán rákényszeríti az adott pillanatot, 
az oroszlánná átlényegülő Henderson akkor 
ismeri fel saját humanitását: „ . . . maradt még 
valami bennem. Emberi vágyam volt az a végső 
maradék.” Az oroszlán a halál jelképe. S a szer
tartás értelme: a mindent elsöprő életszeretet 
s az ember élni-akar elve csak a halállal 
szembesítve nyer értelmet. Ez a felismerés 
készteti Hendersont arra, hogy visszatérjen 
hazájába: a pótcselekvések ideje lejárt, haza
térésének derűs optimizmusa az újrakezdést, 
az értelmes beilleszkedést sugallja.

Bellow korai műveiben ( A logos, Az áldozat) 
újrafogalmazta a naturalista regényből átvett 
hősöket, akik a társadalmi erők szorításában 
tehetetlen áldozatokká váltak. Henderson, 
az esőkirályban megkettőzi világát: az egyik 
szférában a kortárs Amerika találó képét 
rajzolja — egyébként ez a regény legkitűnőbb 
része —, de szinte sietve emeli át hősét a máso
dik szférába, egy önkényesen teremtett szim
bolikus világba, ahol az pikáró és áldozat 
egy személyben. De a Henderson és a szimboli
kus Afrika Bellow művészi fejlődésének csak 
egy állomását jelzi, s az író az afrikai kirucca
nás után visszatér Amerikába, és következő, 
eddigi legjobb regénye, a Herzog a mai Amerika 
intenzív képét rajzolja meg. A Herzogban 
kétségtelenül fellelhetők a Henderson nyomai, 
sőt bizonyos mértékig előtanulmányának is 
tekinthető. Henderson és Herzog története 
szinte párhuzamos életrajzok addig a felisme
résig, hogy az életük „romokban hever” . Ezen 
a ponton útjuk elválik: Henderson a világ 
távoleső, a civilizációtól elzárt világba megy 
„valóságkeresni”, Herzog az el-nem-küldött 
leveleiben az egész univerzummal társalog, 
s nemcsak önnön létét akarja igazolni, hanem 
az emberi faj mint „species” létét is. A Herzog- 
gal teremti meg Bellow azt a hőstípust, 
amelyet az amerikai irodalom „pikareszk 
szentjeinek” nevezhetünk: Herzog nem csupán 
áldozat, hanem lázadó is, hős és antihös, kívül
álló, ugyanakkor ennek a kívülállásnak a meg
szüntetésére törekvő.

S ahogyan visszatér Herzog, visszatér 
Henderson is a társadalomba. De míg Herzog
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odysszeája végén pontosan fogalmaz, addig 
Henderson homályos elhatározásokkal készül 
talán az újrakezdésre.
(Európa, 1970)

M o l n á r  M a g d a

D om esztik á lt
k ísértetek*

Végy egy fényes, nagy szabóollót és színes 
lakkpapírt. Nyirbálj belőle azt, ami éppen 
eszedbe jut. Hófehérkét, hét törpét, krampuszt, 
gonosz mostohát, szőrösszívű bankárt, szeren
csétlen flótást. Az se baj, ha az olló egy kicsit 
beleszalad a papírba, legfeljebb hosszabb orra 
lesz a boszorkánynak, s kicsit rövidebb lábon 
biceg a falu bolondja. Amikor kész a gyűjte
mény, plántáld őket Kukutyinba (amerikaiul: 
Spoon River), egy nyisszantással vágd el 
életük lakkpapirját, s helyezd őket egy-egy 
rövidebb-hosszabb strófában beszélő emlék
műnek saját sírjuk fölé. Minden emlékmű 
egy lapozás. Mire százat lapoztál, megismer
kedtél Lee Masters kukutyini gyűjteményével, 
a múlt század amerikai kisvárosának gombos
tűre tűzött bogaraival. Ezek a bogarak már 
nem rugdalóznak, bozsognak, zizegnek. A halál 
panoptikumi bábui ők. Változatlan szabású 
kemény köntösben és arcvonásokkal. Akár
hogy is, ezek a panoptikumi bábuk jelképek. 
Felbukkannak a svájci Kukutyinban, Seldwy- 
lában is, ha jobban visszalapozunk az időben, 
a német népkönyvekben is, ha érdesebb és 
gyilkosabb is a XVI. század. A népmesében 
találkozunk ezekkel a bábukkal, s persze a 
hibáinkat, szenvedélyeinket, sorsunkat egy-két 
harsány hanggal világgá ordító marionett
játékban.

Eszerint kiderül, hogy Lee Masters figurái 
öröktől valók és örökkétig tartanak. Igen is, 
meg nem is. Lee Masters temetői állatsereglete 
halaványabb, pasztózusabb, mint a népmese 
pirospozsgás rémtevői. Kicsit oldalági rokonok 
ők, egymásközt házasodó, domesztikált kísér
tetek.

Egy korszak vidéki típusait vonultatja el 
száz sírversben. A faluból várossá válást, a pénz, 
a hatalom s az írott szó korrumpáló erejét. 
Ez a száz alak nekünk is olyan ismerős. 
Nagyon is érthető, hogy Lee Masters Spoon 
River-i figuragyűjteménye 1915 óta világsiker. 
A világ szüleire ismert bennük, mi meg a nagy-

szüleinkre. S mi tagadás, olykor saját famí
liánkra is.

Gergely Ágnes angol nonsense-hagyomá- 
nyon iskolázott fordítását nem lehet abba
hagyni, akár a csípős füsttől jóízű angol halat. 
(Európa, 1970)

K á r o l y i  A m y

M a rin a  C v e ta je v a
F ogoly  lélek

Marina Cvetajevát a magyar olvasóközönség 
eddig nem ismerte prózaíróként. De még 
költőként is csak nagyon erős megszorítások
kal tekinthetjük ismertnek: hatalmas terje
delmű lírai, drámai, prózai munkásságából 
magyarul mindössze hatvan-hetven vers jelent 
meg eddig, két vékony versesfüzetben és né
hány antológiában szétszórva. Komolyabb 
visszhangot ezek a fordítások sem váltottak 
ki Magyarországon, eredményességüket első
sorban abban állapíthatjuk meg mégis, hogy 
Cvetajeva neve rajtuk keresztül szívódott fel a 
köztudatba.

A század első harmadának, pontosabban 
az első világháborút követő éveknek a nyugati 
íróit gyakran „elveszett nemzedéknek” neve
zik. Ott a világháború Sokkját követő kiáb
rándultság, talajvesztés, minden hagyományos 
érték devalválódása és a perspektívátlan- 
ság érzése, méghozzá a forradalmi remények 
kényszerű megtorpanása után nem is alapta
lan érzése fejeződött ki egy egész nemzedék 
irodalmában. Oroszországban azonban a vi
lágháború forradalomba csapott át, — és ez 
gyökeresen eltérő helyzetet teremtett az 
irodalom számára is. Az írók, költők legtöbb
jét készületlenül találta a forradalom, de még 
inkább a forradalom konkrét lefolyása.

E nemzedék nem egy tagjának — köztük 
Cvetajevának is — központi kérdése éppen 
az, hogy milyen hely és szerep jut a for
radalommal elkezdődött új irányú társadalmi 
fejlődésben a hagyományos érti keknek, 
hogyan menthetők ezek át az új társada
lomba.

„Marina Cvetajeva tragédiája — az indi
vidualizmus tragédiája” — írja egy szovjet 
kritikusa. Mondhatnánk, dogmatikusan és 
szélsőségesen individualista: egész életét vé
gigkíséri az a — még gyerekkori Napóleon
rajongásában megfogalmazott — mondat, 
amely szerint az ember sorsa és feladata,

E c h g a r  L e e  M a s te r s :  A Spoon R iver-i ho ltak
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hogy az „egy — mindenki ellen” jegyében 
éljen. Ehhez az elvhez volt hű akkor, amikor 
a világháború hisztérikusan soviniszta lég
körében, a harsogó háborús ódák zenebonája 
közben ő apolitikusságot hirdet, költői prog
ramja: a kis dolgok, a magánélet intimitásai
nak költészete, amikor a legdühödtebb német
ellenes kirohanások és gyalázkodások idején 
ö német származásával büszkélkedik, és az 
orosz propagandával Goethe és Kant Német
országát állítja szembe. De az „egy—mindenki 
ellen” pár évvel később már a forradalommal 
állítja szembe, — az apolitikus Cvetajeva ek
kor egy időre harcos ellenforradalmár lesz. 
1922-től kezdődő emigrációjában rövid idő 
alatt szembekerül az orosz fehéremigránsok
kal is, akik mind fokozódó elkülönülésében 
végül már bolsevik szimpátiát láttak, írásait 
mind ritkábban közölték, és így egyetlen 
kenyérkereseti lehetőségétől is megfosztották.

Cvetajeva valójában mindig idegennek érez
te a forradalmat. Még 1939-es hazatérésében 
sem a forradalom tényleges megértése ját
szotta a döntő szerepet, — őt Oroszország 
szeretete közelítette a forradalomhoz, és mert 
a kettő elválaszthatatlan volt egymástól 
tizenhét után, az előbbi kedvéért vállalta 
az utóbbit is. Azt azonban az emigrációban 
világosan felismerte, hogy a forradalom vissza
vonhatatlanul megváltoztatott mindent, sem
mi nem folytatható ott, ahol előtte abba
maradt. A harmincas években írta egy tanul
mányában: „A Forradalmat elismerheted, 
figyelmen kívül hagyhatod vagy megtagad
hatod, — mindegy: már benned van — örök
től fogva (elemi erőként) és az orosz 1918-tól, 
amelyik — akár tetszik ez, akár nem — minden
képpen megvolt. A Forradalom mindent 
változatlanul hagyhatott a költőben, — a 
távlatokat, a tempót kivéve.”

17 éves emigráció után tért haza férje és 
lánya után. Azonban ekkor már csalatkoznia 
kellett otthon is: férjét és lányát — mindket
ten a spanyol polgárháborúban harcoltak a 
köztársaságiak oldalán — alaptalan vádakkal 
állították bíróság elé. Reményei ellenére őt 
sem ünnepelt költőként fogadták. Cvetajevát 
a II. világháború megpróbáltatásai végleg 
összeroppantották : 1941-ben, Moszkva eva
kuálásakor öngyilkos lett.

Cvetajeva hányatott élete ellenére is hatal
mas életművet hagyott maga után. Azonban 
munkásságának még oroszul is csak töredékes 
része hozzáférhető: poémáinak, drámáinak, 
esszéinek, visszaemlékezéseinek, kritikai és 
filozófiai írásainak többsége ismert ugyan,

de kiadására még nem került sor. A hatvanas 
években készült el versei első nagyobb váloga • 
tása. Ma még hozzávetőleges fogalmat alkotni 
is nehéz azokról az írásairól, amelyek külön
féle, feledésbe merült, kérészéletű emigráns
lapokban jelentek meg.

Visszaemlékezések? Esszék? Nehezen le
hetne egyértelműen besorolni a „Fogoly 
lélek” prózai írásait. Témájuk szerint — némi 
egyszerűsítéssel ugyan — vannak, amelyek
ben a gyermekkor emlékei kelnek életre, az 
utolsó háromban pedig költőkről — Mandel- 
stamról, A. Belijről és Puskinról ír.

Azonban Cvetajeva írásaiban a tárgy, a 
téma nem is lényeges. Gyermekkorának, 
a kilencvenes évek Oroszországának különös, 
misztikus figurái, a sötét titkokkal terhes 
Iljarovszkij-ház, Kirill leányai és a többiek 
alig-alig őriznek meg valamit tárgyi valójuk
ból.

Cvetajeva a „tárgyszerűségre” törekvő 
költői életrajzokkal vitázva írja : „Nem tudom, 
szükség van-e egyáltalán a versek életrajzi 
»nyersfordításaira«, ki — mikor — kivel — 
hol — milyen körülmények között stb. élt. 
Az életet magát megőrölték és félredobták a 
versek: az életrajzíró megmaradt töredékeket 
kutat szinte térden csúszva, abból próbálja 
újrateremteni a múltat. . .  A költészet reális 
légkörét újjáteremteni annyi, mint megsemmisí
teni az alkotás egész előzetes munkáját” . Ahogy 
a költő életét felőrölték a versek, úgy Cvetajeva 
visszaemlékezésein kívülrekedtek életének „reá
lis körülményei” és „töredékei” . Cvetajeva — 
ellentétben a memoárírók legtöbbjével — 
soha nem akar objektív lenni. Nem történelmi 
adalékokat, illusztrációkat vagy tanúvallomá
sokat ír, emlékeit nem akarja hozzáigazítani a 
történelem utólagosan leszűrt igazságaihoz. 
Sőt, ezek az írások nem adalékokat akarnak 
szolgáltatni saját költészetének megértéséhez 
sem, hanem ugyanolyan teljes, zárt alkotások, 
mint versei. „Ahhoz, hogy a legegyszerűbb 
dolgot megértsem, előbb versbe kell mártanom, 
és onnan néznem” — írja. A valóság, életé
nek reális körülményei és szereplői ezekben a 
prózai írásokban is „versbe mártva” élnek, — 
realitásuk: a költészetbe emelt dolgok reali
tása.

Cvetajeva visszaemlékezéseinek alapja az 
emlékek és élmények idejének — a szubjekti
ven megélt időnek — és a történelemnek a 
belső kapcsolata. Ezekben az írásokban nincs 
szó a forradalomról, a forradalom mégis 
mindig jelen van bennük, — abban, hogy így 
felidézni a tizenhét előtti Oroszországot még a
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gyermekkor kedves emlékein keresztül is 
csak a forradalom utáni időből visszatekintve 
lehetett. Cvetajeva akkor idézi fel gyermek
korát, amikor már megértette, hogy az — 
„a régi világ, amelyet ma mindenki elárult, 
legfőképpen, ha akaratlanul is, azok, akik fel 
akarják támasztani” . Irreális, meseszerű lebe
gésüknek, halálos szomorúságuknak így csak 
egyik oka, hogy Cvetajeva már csak az emlékek 
dimenziójában tudja őket életre kelteni. 
Másrészt azonban irreális volt ez a gyerek
kori világ a valóságos létezésében is. Szerep
lői ugyanolyan álomszerű „ködlovagok”, 
mint Krúdy hősei. Krúdy alakjai azonban 
soha nem hisznek komolyan saját pusztulásuk
ban, utolsó pillanatukig úgy tesznek, mintha 
nem is tudnának a halálról : ők sem szállnak 
vele szembe, de megpróbálják kijátszani. 
Cvetajeva alakjai visszavonhatatlannak és 
végzetszerűnek érzik közeli halálukat, ön
kéntesen belenyugszanak, így már életük 
is méltóságteljes haldoklás, egy olyan eti
kett szigorú, utolsó pillanatig kötelező 
betartásával, amely már nem a gördülékeny 
életnek, hanem csak a „szép halálnak” 
a támasza. Ennek az egész gyerekkori világ
nak a szimbóluma „az öreg Pimen háza” — 
a kötet egyik legszebb részlete —, a matu
zsálemi korú Iljarovszkij, akinek élete gyerekei 
halálától lett mindig hosszabb.

Cvetajeva számára a költészet — a legfőbb 
emberi érték. A szabad elem — a vers, nem a 
tenger; a vers — az egyetlen elem, amelytől 
nem szakadnak el az emberek soha — írja. 
Ezért a költőnek mint e „szabad elem” urá
nak és teremtőjének is kivételes fontossága 
van az emberek között, nála minden „másképp 
van” , mint a többieknél, és igazi értékei éppen 
ebben a „másképp”-ben vannak. Ezért védi 
Cvetajeva a Költőt, minden egyes költőt azok
tól, akik le akarják rántani maguk közé, azzal, 
hogy bebizonyítsák: ő sem más, mint a többiek. 
Nem, — „a költőnél minden másképp van”.

„Amióta Maumov képén a szemem láttára 
gyilkolták meg Puskint, gyilkolják naponta, 
óránként, szakadatlanul csecsemőkoromat, 
gyermekéveimet, ifjúságomat; azóta osztom 
fel így a világot: a költő és a többiek — írja 
Cvetajeva — ; és a költőt választottam véden
cemül, hogy védjem-óvjam a többiektől, 
akármilyen köntösbe bújnak, akármilyen ne
vet viselnek a többiek.” Védeni-óvni a többi
ektől, a töredékek és pletykák hangoztatóival 
a lényeget állítani szembe — ez a szándék áll 
a Belijről és Mandelstamról szóló írások 
mögött.

Cvetajeva prózai írásait — akárcsak verseit 
— Rab Zsuzsa fordította magyarra. Az ere
detit megközelítő módon sikerült visszaadnia 
Cvetajeva vibráló, ideges prózai stílusát, 
pontos, mégis szeszélyes ritmusú mondatai
nak könnyedségét, anélkül, hogy azok vesz
tettek volna érzelmi és gondolati súlyukból, 
gazdagságukból.
(Európa, 1970)

Könczöl Csaba

Lóvén de! Júlia— 
Horgas Béla 

A szellem  
é s  szerelem

Az utóbbi évek során könyvkiadóink és 
tömegkommunikációs eszközeink mind na
gyobb gondot fordítottak arra, hogy az iro- 
dalomtörténetileg, esztétikailag jelentős élet
műveket, műalkotásokat szakavatott elemzések 
fényében tegyék élményszerűbbé, érthetőbbé a 
nagyközönség számára. E törekvés jegyében 
került sor Levendel Júlia —Horgas Béla: A szel
lem és szerelem című — József Attila világ
képét tárgyaló — közös munkájának kiadására 
is.

A kötet az 1932—33-tól 37-ig terjedő kor
szak József Attila-i ars poeticájának vizsgála
tára vállalkozik anélkül, hogy a szükségszerű 
időbeli visszatekintéseket kizárná. Konkrét 
verselemzések során bomlik ki előttünk a 
lírikus életművének legérettebb, s egyben leg
több kérdést felvető periódusa. Magánélet és 
közélet szorító gyűrűjéből igyekszik a költő ki
törni: a Külvárosi éj 1932-es sikertelensége, a 
Kommunista Párttól történő elszakadása s 
politikai elszigeteltsége, évről évre erősödő 
betegsége, teljességet igénylő s nem találó, ki- 
úttalan társkeresés idején — egy fasizálódó 
Magyarországon, egy fasizálódó Európa köze
pén. A „mindenséggel mér” : emberi relációi
ban, a világhoz való viszonyában — csak így 
léphet ki önmagát értékelve, tisztán, egyedül 
emberi módon az eltorzult, devalválódott ér
tékrend fojtogatásából. S harmóniát keres — 
nem az elveszettet siratja — a megszerkesztendő 
új rend, új egységéért száll síkra

A szellem és szerelem harmonikus egységén 
épülő alaptétel nyújt irányt a tanulmány szerzői 
számára is feladatuk megoldásánál, de mint
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írják, „a közelítés útja e harmónia mellett sza
badon megválasztható” . (10. 1.) „Verscent
rikus” feldolgozási elvük — amelyet módszer
tanilag választottak — eleve magába rejti a 
pozitív és negatív eredmény lehetőségeit. 
A részletkérdések elmélyült feltárása az egyes 
költemények világának, atmoszférájának ben
sőséges megismerését nyújtja. így a motívum- 
szerüen feldolgozott, laza egységgel egymáshoz 
kötődő részekből fokozatosan kerekedik ki a 
teljes kép. Előnye, hogy a szerzők ezáltal az 
olvasót szigorú asszociációkat, feszes logikai 
láncolatot követelő, aktív anyagfeldolgozásra 
késztetik. (Igen helyesen felhívják a figyelmet 
az esztétikai alaphelyzetben a müélvező for
máló szerepének jelentőségére is.) Nem feled
kezhetünk meg azonban megoldásuk hátrányos 
oldaláról sem. Az egymást követő fejezeteket 
— számszerűen is — cezúra osztja. Az első 
három rész személyesebb, szubjektivebb jellegű 
József Attila „kisvilágát” tárja az olvasó elé, 
míg a második hármas tágabb ívű, általáno
sabb, a „nagyközönség” problematikáját vetíti 
elénk. A hat kisebb egységre épülő szerkezet 
elkerülhetetlenül szaggatottsághoz vezetett, s 
folyamatszerűen az ok-okozati összefüggések 
érzékeltetésére kevésbé bizonyult alkalmasnak. 
Pl. A „kisközösség” és a „nagyközösség” 
problémáját boncolgatva — annak ellenére, 
hogy a szerzők többszörösen megemlítik — a 
költő „magáramaradottsága” történelmi, tár
sadalmi, egyéni tragikum ötvözete, mégis úgy 
érezzük, a kötet teljességében elsikkad az élet
mű utolsó korszakának vezérszála: a nagy- 
közösségből kiszakadt személyiség szemléleté
ben szinte törvényszerűen jelentkezik az őt köz
vetlenül körülvevő „kisvilág” felnagyított 
szerepe. Ezért kapnak a mama-versek is a 
tanulmányban motívum-jellegű elhelyezést, 
anélkül, hogy a kérdés mélyebb gyökereihez el
jutnánk.

Minden alkotó jellegű munka magán viseli 
szerzője keze nyomát, hol közvetett módon 
utalva egyéniségére, világnézetére stb., hol 
közvetlenebbül, vallomásszerűen, mint a fenti 
tanulmány. A mindvégig megőrzött esszé- 
isztikus szép stílus — különösen az első három 
fejezet mondatformálásában érezzük ezt az 
elegáns gördülékenységet — ugyanis módot ád 
a filozófiai, morális, etikai problémákra érzé
kenyen reagáló szerzőpárnak, hogy egy-egy 
kulcskérdésről (egyén és közösség viszonya, 
szabadság, rend stb.) kötetlenül, néhány gon
dolatsor erejéig kifej's'k saját véleményüket. 
Majd az általánosság szintjéről, konkretizálva 
jussanak el József Attila egy-egy verséhez.

A témakörhöz kapcsolódó költemény elem
zése — a közismerten elfogadott marxista elv 
szerint — tehát tartalmi oldalról történik, 
amelyet a formai eszközök jelentőségének ki
emelésével támasztanak alá. Nagyrészt elfogad
ható, helyes és szép elemzéseket kapunk (bár 
az analízisek mélysége különböző), ugyan
akkor részleteiben vitatkozni lehet egyes költe
mények értelmezésével. Pl. nem érezzük kellően 
bizonyítottnak a Klárisok első szakaszában a 
társadalmi ellentét jelenlétét. (117.)

A verseket szervesen illesztve, az életmű 
más, hasonló kérdésével élő kontaktust teremtve 
ismerhetjük meg Levendel -  Horgas tolmácso
lásában. Sőt, jelzésszerűen kapcsolják e költé
szet egyes motívumait más, rokon vonásokat 
felmutató magyar és világirodalmi példákhoz. 
Sajnos, ezek a párhuzamok gyakran felszínesek, 
kellően nem magyarázottak. Gondolunk itt pl. 
József Attila költészetének „látomásos” elemei 
és Sinka művészetének összevetésére. (96.)

A tanulmány egyik jelentős eredménye, hogy 
az eddigi József Attila-irodalom — ide vonat
kozó — csaknem valamennyi sarkalatos kér
dését közérthető, tömör fogalmazásban felsora
koztatja, önálló megállapításokkal gazdagítja, 
egyes pontjain polemizálva továbbfejleszti. 
Olyan alapfogalmakat, esztétikai alapkategó
riákat tisztáz e kontrapontozásos módszer 
segítségével, mint pl. a groteszk, amelyet szin
tén a műélvező aktív formáló szerepére ala
pozva magyaráz. „A groteszk »nyitott« szer
kezet, esztétikai struktúra (látásmód!), amely 
eleve számol a műalkotás hatásával, és csak 
azzal együtt teljes. A groteszk a műélvezők 
válaszától várja az egység (magyarázat, katar
zis) megvalósítását” — írják. (106.) A költő 
lírájában oly jelentős szürrealizmus kérdéseit is 
egyéni, elgondolkodtató felfogásban, elsősor
ban mint szemléletmódot kezelik a szerzők. 
„Szürrealizmus helyett szürrealisztikus látás
módról beszélek inkább — fejti ki Horgas Béla 
József Attiláról szólva —, amely a maga szür- 
realitásával érzékennyé tette a világ jelenségei
nek komplex befogadására. Ami esetleg stílus
ként, modorként érkezett hozzá, az maga
tartássá, szemléletté változott, és a gondolati 
tisztázások után eszközzé szelídült” . (96.)

A részleteiben vitára serkentő, gondolat
ébresztő problémafelvetések — hogy csak az 
utolsó fejezet technicizmus témakörét említsük 
— kidolgozatlanok, figyelemfelkeltők csupán, 
de egyben útmutatók is. Lehetőségekre utalnak, 
új területekre; amelyek egyre bővülő József 
Attila-irodalmunkban még feldolgozásra vár
nak. A tanulmány legfőbb érdemét „vershez-
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kötöttségében” és mégis rugalmas anyagkeze
lésében látjuk, mellyel a szerzők egy filozófiailag 
egységes, megalapozott világnézetű költő bo
nyolultan összetett művészetét — az iskolai 
tananyag klasszikus merevségéből — élő szép
ségként tárják elénk. Mind többet felismerni a 
versekben: ehhez segít hozzá az új József Attila 
könyv — és nem is eredménytelenül.

(Gondolat, 1970) Zahora Mária

Milton a  
K örszínházban

Az angol „to lose”-nak számos jelentése 
van. Mit mond ez az ige, ha melléknévi igenév, 
hátravetett jelző? Figyeljük meg azt a jelentés
sort, mely szerint nemcsak elveszhet Milton 
paradicsoma, hanem el is szalaszthatjuk, mint 
boldogabb jövőnk lehetőségét, e/oesz/thetjük, 
sőt elvesztegethető és elpocsékolja, abban az 
esetben is, ha valaki valamitől, valaminek a 
lehetőségétől elesik, netán veszít, vereséget 
szenved, esetleg ráfizet valamire. A főnév épp
úgy jelent elveszést, elvesztést, mint elkallódást. 
A melléknév egyik értelmezése szerint pedig 
elkárhozott ez a paradicsom, az ember által, 
az emberrel. Ez az etimológiai alap sok kérdésre 
válaszol.

Milton és az olvasó problémáinak közös 
koordinátáit a fordítóként olvasó (vagy olvasó
ként fordító?) Jánosy István saját gondolatai
nak, asszociációinak a szövegbe való „bele- 
fordítás”-ával adja meg. Ezek az érintkezési 
pontok Madách visszazengetését, költői persz- 
ifálását eredményezik, mely meggyőződésem, 
hogy nem hibája, hanem erénye a fordításnak, 
hiszen így válik magyarrá Milton. (Jánosy 
eddigi, agyonhallgatott munkáiban is fellelhe
tők ezek a vonások, csak a mi apriori ítéleteink 
látványos színházi sikerre hagyatkoznak egy 
művész felfedezésekor.) Vajon egy hasonlóan 
modern német fordításban Goethét hallanánk, 
az olaszban pedig Dantét vagy Tassót?

A rendező és színészeire már „csak” a néző 
kérdéseinek megválaszolása marad. Kazimir 
igyekszik alapkoncepcióját minden rendelke
zésre álló eszközzel hangsúlyozni. A közön
ségre azonban ellenkező hatással van a dolgok 
sokoldalú túlmagyarázása. Egyértelműbb véle
ménynyilvánítást igényel. Nem ad magyará
zatot sem az ördögök rojtos-hímzett bőrmel
lényére, sem az Orion űrhajósait idéző angyal
bőrökre Milton madáchi Madách miltoni vagy

éppen Kazimir őket egymással magyarazo- 
összevető, problémáikat — a mi értékrendsze
rünk alapján — újrafogalmazó értelmezése. 
Ég és Pokol alkalmazottainak választása az 
Erő(szak) — az Atya erkölcsi fölénye, vagy a 
lázadás — a Sátán feltételezett örökérvényűsége 
között még a túlvilágon is(!) a társadalmi hova
tartozás kérdését dönti el. Blake írja egy helyütt: 
Milton — tudat alatt — a Sátánnal rokonszen
vez. Bár Bitskey hippivezér-Sátánja bőven 
hagy kívánnivalót maga után, így is az általa 
alakítottál — Milton tudatalattijával — értünk 
egyet. A teremtésben panaszkodóan magá
nyossá váló Atya — Balázs Samu megformá
lásában — tökéletesen magyarázza a „. . .  Tár
sat magamhoz méltót nem lelek . . . ” — alap
állás lényegét a Milton korabeli Anglia polgár
ságának provincializmussal vegyes prűdségé- 
vel. Ugyanezen világító gumibotokkal paran
csoló, vérlázítóan erőszakos, manipulált társa
dalomnak életérzése az a vágy és nosztalgia is, 
mely a gyermeki tisztaságú, lebegő finomságú 
emberi kapcsolatok paradicsomi idilljével fel
idézi a boldog tudatlanság — a gyermekkor — 
édeni állapotát. Venczel Vera és Kozák András 
színészi munkája, valamint Blum Tamás kitűnő 
stílusérzékkel összeállított zenei aláfestése 
(melyben a Pokol-beat sokkal kevésbé van 
helyén, mint Orff, Vivaldi vagy Bach), segítik 
itt a rendezőt.

Kazimir kétsíkú elképzelése ennek ellenére 
sem tudja megteremteni a színpadon az itt és 
most — kötések egyértelműségét. A probléma 
abból adódik, hogy két pólusa — a Milton-kori 
Anglia és századunk Magyarországa — bizo
nyos értelemben nem ellentétes töltésű, tehát 
nem lehet világos szándéka sem. Egy talajról, 
de azon két lábbal állva, az összefüggések egy
értelműbbek, és bármely pólus az alap ön
magában! — közelebb vitték volna a nézőt 
Miltonhoz. Ezt látszik bizonyítani — egyik 
oldalról —a Sátán útja a Földre, mely Milton, 
a rendező és a néző útja a Pokolba. Az az el- 
téphetetlen kötelék, mely a shakespeare-i 
ördög-ember ősszülőkhöz (Richard, Jago, 
Claudius, Lady Macbeth) fűzi az Ember el
vesztésére önmagának felesküvő Sátánt, 
azonos a Milton és Shakespeare korát szorosan 
összekapcsoló angol társadalmi viszonyokkal. 
Ebben a felfogásban szinte azonosul a promé- 
theuszi szellem tüze a tudás fájának gyümölcsé
vel.

A későbbiek során a gondolati kapcsolások 
már tisztán huszadik századiak. Az Atya 
másik énjeként megjelenő miltoni Lucifer 
mellé Kazimir hosszas polemizálás után végül
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megidézi Madáchot. Amikor már csak az úr
felmutatás segít (segít?), ez a rendezői salto 
mortale megpróbál többet nyújtani Miltonnál, 
aki csak az Özönvízig tárja fel Ádám előtt az 
emberiség jövőjét. Sajnos nem derül ki, hogy 
ősapánk a madáchi falansztert vagy Milton 
majdani, éppen csak sejthető, tiszta és örök-jó 
világát választja. Mai gondolatvilágunkhoz 
köti a rendezés a kiűzetés jelenetsorát is. Ez 
talán a Tragédia beépítésénél is meglepőbb. 
Az Éden maga válik pokollá, önmagunkból 
törvénnyé emelt korlátokkal bekerítetté. A szö
gesdrót, mely az inkvizíció és a fasizmus jel
képe egyszerre, és a tény, hogy az utókor — a 
gyerekek — oldják fel, szüntetik meg ezeket a 
belső kereteket, bizonyítja, hogy életünk ala

kulásába a korlátolt törvények és a törvényes 
korlátoltság elleni harc motívuma az egyike a 
legjelentősebbnek.

Évek óta Kazimir segítségével pótoljuk 
hiányzó, elfelejtett vagy rosszul tanult irodalmi 
ismereteinket. Tátongó résekkel teli köztuda
tunk formálója a Körszínház. Petőfi, Dante, a 
finn népeposz és most Milton: előadhatatlan 
vagy soha nem játszott drámai művek sora, 
melyeknek megjelenítésével Kazimir színháza 
igazi népművelő fórummá válik, a színészi 
játék belopja szívekbe-agyakba a kultúrát. 
Színház ez, ahol a rendező egész népét tanítja, 
és „nem középiskolás fokon” a világirodalom
ra.

Nemes G. Zsuzsanna

Robert Ka!ivódó

Mcderní duchovní sk u te c n o s t  a m arxism us
(A modern szellemi valóság és a marxizmus) Ceskoslovenskÿ spisovatel, Praha, 1968.

Robert Kalivoda, a Csehszlovák Tudományos 
Akadémia Filozófiai Intézetének munkatársa 
a cseh filozófia ama „új hullámához” tartozik, 
amely K. Kosík 1963-as „A konkrét dialekti
kája” c. könyvével vette kezdetét, s mely a 
marxizmus lényeges területeit gazdagította, 
fejlesztette tovább alkotó módon.

Kalivoda könyve három tanulmányt tartal
maz: 1. A strukturalizmus dialektikája és az 
esztétika dialektikája; 2. Marx és Freud; 
3. Marxizmus és libertinizmus. A kötet egy
ségét két szempont biztosítja. Egyfelől a 20. 
századi marxizmus fejlődésének dinamikája: 
„Beigazolódik, hogy a 20. század azon nem 
marxista gondolati áramlatai, melyek leg
inkább előmozdították az ember megismerését 
általában, s a modern emberét különösen, 
rendszerbelileg közel állnak a marxizmushoz, 
és saját belső logikájuk révén vagy a marxiz
mus felé hajlanak, vagy egyenesen abba torkol

tának. Ugyanakkor természetesen maguk is 
gazdagítják a marxizmust. Miközben a marxiz
mus felé tartanak, a marxizmus fejlődésének 
láncszemeivé válnak. Ez a strukturalizmusra 
ugyanúgy vonatkozik, mint a pszichoanalízisre 
vagy az avantgárd libertinizmusra.” Tehát 
nem a marxizmus valamiféle kiegészítgetése, 
hanem éppen az az offenzív marxizmus kap 
itt hangot, mely számára a marxizmus nem 
egyszer és mindenkorra lezárt múlt századi 
közgazdaságtani vagy történetfilozófiai elmé
let, hanem filozófia, mely — az új tények nap
világánál — újra és újra rákérdez az emberi 
lét értelmére. Az egységet másfelől az adja meg, 
hogy a marxista emberfelfogást, ha úgy tetszik : 
antropológiát gazdagítja mind a három 
tanulmány.

A strukturalizmus-tanulmányban Kalivoda 
a cseh strukturalizmus, elsősorban Jan Muka- 
îovskÿ munkáin elemzi azt, hogy a cseh
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strukturalizmus miképpen jutott el az orosz 
formalizmus, illetve a Herbart-i formál-eszté- 
tika hazai hagyományainak túlhaladásával 
önmagához, s tovább: a marxizmushoz,
s teremtette meg a marxizmusban „a már 
létező esztétikai-szociológiai dimenzió mellett 
a noetikai-esztétikait is” . Az ember filozófiájá
nak egyik sarkalatos mozzanata az esztétikum 
ilyen vagy olyan felfogása. A strukturalizmus
ban az esztétikum két legfontosabb területe 
és szempontja az esztétikai funkció és az 
esztétikai érték. Kalivoda nyomon követi, 
hogyan válik ez a két fogalom Mukarovskynál 
„üressé” , „áttetszővé”, „tartalmatlanná”, 
ahogy Kalivoda mondja: tisztán antropikus 
jelenséggé, s éppen ezen „ürességüknél” fogva 
vehetik magukra az egész esztétikáin kívüli 
valóságot, s humanizálhatnak esztétikáin kí
vüli funkciókat és értékeket. Az esztétikum 
jelentőségét éppen az adja meg, hogy „a való
ság esztétikai megformálásának segítségével 
megsokszorozza, fokozza és újrateremti az 
emberi egzisztencia esztétikáin kívüli élet
értékeit” .

Hangsúlyozni kell, hogy a strukturalizmus
nak ez a fejlődésvonala bizonyos mértékig 
Kalivoda által kipreparált, rekonstruált, s épp 
ezért messze túlnő a strukturalizmus dialekti
kájának felvázolásán: tulajdonképpen az eszté
tikai érték és funkció egyik lehetséges marxista 
értelmezésének kialakulásáról, a hegeli tartal
mi és az orosz formalisták formális esztétiká
jának a marxista meghaladásáról van szó. 
(Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy a mar
xista esztétika másik — és talán járhatóbb, 
sőt járandóbb — útja éppen e „tartalmatlan” 
esztétikumfelfogás meghaladásán keresztül 
vezethet — elsősorban a fenomenológia tudat
tartalom-vizsgálatainak segítségével. A cseh 
esztétikában és irodalomelméletben — éppen 
Kalivoda tanulmányával vitatkozva — ezt a 
lehetőséget is többen jelezték.)

A pszichoanalízis-tanulmány a kötet leg
érdekesebb darabja, annak ellenére, hogy az 
agyonkoptatott téma miatt az ember súlyos 
előítéletekkel kezdi el olvasni. Kalivoda azon
ban megint csak nem a marxizmust és a 
freudizmust akarja egymással kiegészíteni, 
hanem az alapkérdésekben megnyilvánuló 
azonosságukat, illetve rokonságukat bizonyítani, 
miközben néhány rövid, de meggyőző passzus
ban tol félre néhány, mind a marxizmusra, mind 
a freudizmusra vonatkozó babonát (a fair 
játék szabályai szerint az utolsó mű, az „Abriss 
der Psychoanalyse” érett freudizmusára építve 
elemzéseit): Freud nem volt idealista; a freu

dizmus nem biologizmus, hanem igenis a tár
sadalmi ember elmélete; a freudi állítólagos 
pánszexualizmus nem igaz; Marx az embert 
nem csupán „a társadalmi viszonyok összessé
gének” tartotta, hanem figyelembe vette az 
embernek azokat a konstans biológiai ösztön
szféráit, az éhséget és a szexet is, melyek 
minden társadalmi formációban lényegében 
önmaguk maradnak, és csak bizonyos módo
sulásokon mennek át.

Kalivoda megkülönbözteti Marxnál „az 
emberi természet” (die menschliche Natur) 
és „az emberi lényeg” (számára metafizikus) 
fogalmát. „Az emberi lényegnek” Kalivoda 
szerint csupán akkor van értelme, ha azon az 
emberi természet konstans jegyeit értjük. 
A háromtagú emberi pszichikum konstans 
elemei pedig — most már freudi terminológiá
val — a következők: az „Es”, az „Ich” és az 
„Über-Ich”, az ember fiziológiai-biológiai, 
biopszichikai és társadalmi-történelmi dimen
ziói. Kalivoda e triáda középső részét tartja a 
legalapvetőbbnek („Ich”, biopszichikum), mely 
mintegy összekötő kapocs az „Es” , a már 
emberiesült ösztönök szférája és az „Über- 
Ich”, a társadalom beavatkozó-átalakító 
tevékenysége között, s mely — akárcsak az 
„Es” ösztönszférája — a „pszichikumot 
alkotja, amelynek megvan ugyan a maga 
testszerve s a maga színtere (Schauplatz) az 
agyban és az idegrendszerben, nincs azonban 
ezekkel semmiféle közvetlen kapcsolatban; 
a tudomány ugyan elérheti a lelki folyamatok 
pontos lokalizációját az idegrendszerben, ez a 
lokalizáció azonban e folyamatok megértéséhez 
semmivel nem járulhat hozzá”. Az ember 
Marx szerint is két alapvető ösztönszükséglete, 
a szex és az éhség, más és más módon alakítja 
az embert. A szex szublimálódik, az éhség 
viszont — s ezért Freud nem részesítette kellő 
figyelemben — más módon variálja az emberré 
alakulás folyamatát: az ember az éhség szorí
tásában „kitalálja” a munkát, a gazdaságot. 
Az elemi ösztönenergiák tartós elfojtásakor 
ez az energia más téren robban ki, s létrehozza 
az emberi lét másodlagos rétegét, a szellemi 
valóságot.

A két alapösztön az agresszivitásban, a világ 
birtoklásának a vágyában találkozik. Az ag
resszivitás különböző módon szublimálódik az 
éhségben és a sexben. Szublimációik találko
zása az ember keletkezését határozza meg: 
„az éhség és a sex az uralkodás elvévé, az ember 
ember által történő társadalmi birtoklásának 
az elvévé szublimálódik”.

A következő tanulmány szorosan kapcso
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lódik az emberi természet és lényeg vizsgála
tához. Kalivoda a jakobinizmus szabadság
felfogását nevezi libertinizmusnak. A marxiz
musban mint romantikus filozófiában a szabad
ság, a fejlett emberi egzisztencia tartalmainak 
a totalitása a központi érték, s ilyen értelemben 
a marxizmus is libertinizmus. Kalivoda elemzi 
a „teljes ember” ideáljának kialakulását. 
„Marx tetőzi be a libertinizmus ama áramlatát, 
mely a természetes emberi szükségletek szabad 
kielégítésében látta az ember felszabadításának 
értelmét, s amely «a szabad szellem» szektájá
ban anarchista, s a taborita «ádámizmusban» 
már szocializált formában hozta világra a 
naturalisztikus életideált. De míg korábban a 
libertinizmus eme vonulatában is az élvezetek, 
gyönyörök primer szférája áll: előtérben, most 
Marx szellemi és kulturális elemmel gazda
gítja a hedonizmust.”

Kalivoda itt fejti ki részletesebben az 
„emberi lényeg” fogalmának kritikáját, s 
ezzel együtt tr gadja az elidegenedés tudomá
nyos használhatóságát. Az emberi lényeg 
újramegtalálása nyilvánvalóan feltételezi ennek 
a metafizikusán adott fogalomnak az egykori 
meglétét. Az elidegenedés mint az emberi 
lényeg elvesztése ugyanis feltételezi a roman
tikus hármasságot: 1. a lényeg megléte, az 
„aranykor”, az elidegenedés előtti állapot; 
2. az elidegenedettség állapota; 3. a kommuniz
mus mint az elidegenedés megszűnése.

Kalivoda viszont azt mondja, hogy az 
ember bizonyos mértékig állandóan el volt 
és el lesz idegenedve, épp ezért a fogalom

semmitmondó. E téma nemcsak a magyar, 
de alighanem a nemzetközi szakirodalomban 
is legszínvonalasabb feldolgozása Márkus 
György „Marxizmus és ’antropológia’ ” c. 
könyve ellentmond Kalivoda interpretációjá
nak. Elsősorban azért van igaza Márkusnak 
(és Marxnak!), mert ő az elidegenedésnek 
— a marxi szöveg szellemében — nem ad 
morális töltést. Kalivoda azonban éppen e 
tévedése miatt térhet ki olyan rendkívül izgal
mas kérdésre, mint a „rossz” pozitív szerepe 
az ember fejlődésében, az emberi egyenlőtlen
ség szerepére a kommunista társadalomban, 
a lehetőségek közötti választás fontosságára.

Befejezésül hadd említsem meg Kalivoda 
könyvének még egy jellegzetességét: a hazai, 
csehszlovák hagyományok hangsúlyozását, 
büszke kiemelését, s ez különösen a mi filozófu
saink számára szolgálhat például. A struktura
lizmus esetében ez természetes, de Kalivoda 
leporolta a pszichoanalízis és a libertinizmus 
azon harmincas évekbeli, elfeledett cseh mun
káit is, melyeket főként az ún. „frankfurti 
iskola”, elsősorban Erich Fromm műveire 
támaszkodó csehszlovák szürrealisták alkot
tak. A nyílt marxizmus jól sáfárkodik a nem
zeti tradíciókkal is!

A könyv ezen vázlatos ismertetésében szót 
sem ejthettem számtalan lelkes igenlésre vagy 
vitára késztető gondolatról, ötletről, melyek 
az olvasónak igazi szellemi élvezetet okoznak. 
A filozófiai esszé után nagy reményekkel 
várjuk a könyvben tárgyalt kérdések monog
rafikus feldolgozását.

Bojtár Endre

Egy új francia folyóiratról
1970 februárjában új folyóirat látott napvilágot 
Párizsban. A Seuil kiadónál negyedévenként 
megjelenő Poétique szerkesztőbizottságában 
Hélène Cixous, Gérard Genette és Tzvetan 
Todorov foglal helyet. Az eddig megjelent két 
szám máris igényes témaválasztásról tanúsko
dik, rangos szerzőket vonultat fel: Roland 
Barthès, Jean-Pierre Richard, Tzvetan Todo
rov, Peter Szondi, Gérard Genette, Serge Doub- 
rovsky stb.

Az utóbbi néhány évben az irodalomtudo
mányok területén folyó munkát az egyre foko
zottabb és elmélyültebb elméleti tevékenység 
jellemzi. A bemutatkozó szerkesztőségi cikk 
szerint — amely a lap kialakítandó profilját

vázolja — a folyóirat ennek az elméleti meg
újhodásnak akar fórumot nyújtani. Olyan 
fórum kíván lenni, amely kölcsönös és termé
keny kapcsolatot tesz lehetővé a kritika és az 
irodalomelmélet között, elkerülendő egy ön
kényes elmélet vagy egyoldalú kritikai szem
lélet kialakulásának veszélyeit. Az így felfogott 
feladatot kívánják jelezni a lap címével: egy 
ősi — Arisztotelésztől Valéry-ig tartó — tra
díció szentesítette terminussal, a poétikádal. 
Talán soha nem volt annyira igaz, mint nap
jainkban, hogy az irodalom funkciója jóval 
túlmutat önmaga határain, s az eddig soha 
nem tapasztalt sokrétű irodalmi tevékenységet 
csak egy modern, „nyitott” poétika vizsgál
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hatja tudományos igénnyel. E nyitott poétika 
kialakítását szolgálná a folyóirat. Célja nem a 
már meglevő tradíciók igazolása, normává 
emelése, hanem a lehetséges — periférikus 
vagy éppen veszélyes — útjainak megvilágítása. 
Ma már igazolódott, hogy az — egyébként 
Franciaországra különösen jellemző — izolált 
kutató munka perspektivikusan súlyos téve
dések veszélyét hordozza. A Poétique tárgyá
ban és gyakorlatában is túl kíván lépni az 
országhatárokon.

A folyóiratokban oly gyakori rövid, elsietett 
jegyzeteket nem találunk benne. Kiemelkedő 
művekről, jelentékeny problémákról közöl 
alapos elemzéseket, tanulmányokat. Két tájé
koztató jellegű rovata van. Az egyikben a már 
túlhaladottá, kérdésessé vált kategóriákat kí
vánja újból, a korszerű igénynek, az aktualitás
nak megfelelően helyükre tenni, pontosan 
körülhatárolni. Itt közöl egy-egy kutatási terü
letre vonatkozó legújabb bibliográfiákat is. 
A tájékoztatási rovat másik felében pedig 
érdeklődésre számot tartó — nyelvi vagy egyéb 
okok miatt eddig nehezen hozzáférhető — 
írások látnak napvilágot.

A szerkesztőségi cikk után Roland Barthés: 
Par où commencer? (Hol kezdjük?) c. írását 
olvashatjuk, amelyben a strukturális műelem
zés megkülönböztető jegyeiről szól, elsősorban 
fiatal, kezdő szakembereknek. Bár a struk
turalizmus irodalma lassan könyvtárnyira nő, 
de ezt azok is érdeklődéssel olvashatják, akik 
jól tájékozottak már a témában. Rendkívül 
világosan fogalmazott, lényegre mutató írás, 
sok hasznos tanácsot nyújt. Verne: Rejtelmes 
sziget c. regényének elemzése kapcsán mutatja 
meg a sokrétű problémafelvetés lehetőségét, 
ill. annak kötelező voltát. Megjegyzi még — 
amit a strukturális elemzések művelői több
nyire figyelmen kívül hagynak —, hogy mun
kánkat itt sem kezdhetjük jelentéstani (tartalmi) 
vizsgálat nélkül. Jean-Pierre Richard: Balzac, 
de la force à la forme (Balzac, az erőtől a for
máig) c. tanulmányában a balzaci életmű fel
építésének két kulcsszavát, az erőt és harcot 
veszi szemügyre.

Az első szám tájékoztatási rovatában 
Tzvetan Todorov Velimir Khlebnikovot, az 
orosz futuristák egyik vezető egynéiségét, az 
orosz formalisták ihletőjét mutatja be. Todo

rov — hogy Khlebnikov írásainak ma is érvé
nyes értékeit feltárja — bizonyos szerkezeti át
csoportosításokat végez a szövegben. Így meg
óvja a művet egy szűk — és így máris idejét
múlt — aktualitástól, s egyben úgy rendezi az 
elmélet elemeit, hogy annak szabályrendszere 
világosan kitűnjék. Todorov bevezetőjében is
merteti a gazdag életmű fő vonásait, majd 
szemelvényeket közöl Khlebnikov: Szabályok 
Könyve c. munkájából.

A Poétique második számában az egyik leg
figyelemreméltóbb munka G. Genette Proust- 
ról írt tanulmánya: Métonymie chez Proust ou 
la naissance du Récit. Abból a közismert tény
ből indul ki, hogy Proust esztétikai elméletének 
és gyakorlatának középpontjában az analó
gián alapuló metaforikus kapcsolat áll. Stephen 
Ullmann korábbi kutatásaira hivatkozva meg
állapítja viszont, hogy a prousti képzelet híres 
meiafórái mellett tipikusan metonimikus át
tételeket is találunk. G. Genette bizonyos — 
részletesen és alaposan elemzett példák sorával 
igazolva — megszorításokat tesz ezen a meg
állapításon. Szerinte a tisztán metonimikus át
tétel elég ritka, a metonímia szerepe inkább 
Proust metaforáiban fontos. Proust-ot idézi: 
„Metafora nélkül nincs emlékezés”, majd 
hozzáteszi : metonímia nélkül viszont nem jöhet 
létre az emlékek láncolata, nincs történés és 
nincs elbeszélés sem. Arra a megállapításra 
jut, hogy Proust műveiben valóban a meta
forának van központi szerepe, de a metonímia 
élteti, mozgatja és adja valódi alapanyagát. 
Más szóval: Proust-nál a metafora által, de a 
metonímiában kezdődik, születik az elbeszélő 
művészet.

A Poétique második számában megjelent 
előzetes tájékoztatás szerint a következő szám
ban többek között Michel Deguy, Jacques Der
rida, Georges Poulet, Jean Ricardou, Jean 
Starobinski és Tzvetan Todorov írásait olvas
hatjuk majd.

A folyóirat — hasonló elveken alapuló — 
sorozat kiadását tervezi, melynek első kötete 
már meg is jelent: T. Todorov: Introduction à 
la littérature fantastique címmel. A közeljövő
ben fog napvilágot látni Vladimir Propp: 
Morphologie du conte, ill. R. Wellek és A. War
ren: La théorie littéraire c. munkája.
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WÉBER ANTAL

fVlüvelődés é s  irodalom
Az elmúlt esztendők során folytatott vitákban a kétségbe nem vont igazságok közé 
tartozott az a tény, hogy az irodalomnak a közműveltség formálásában jelentős 
szerepe van. E szerep fontosságát, mibenlétét, jellegét azonban már nehéz lenne 
ilyen egyöntetűséggel megítélni. Ma már alig hat, noha időnként kísért, az a régi 
vélekedés, hogy az irodalomnak különleges helyzete van a társadalmi tudat alakításá
ban, s egy-egy irodalmi alkotásban kifejeződő nézet országos fontosságú, közvetle
nül politikai jelentőségű esemény. A gyakorlatban kiviláglott, hogy azok az irodalom
hoz fűzött remények, melyek értelmében a jó  mű azonnal tettre serkent, éppoly 
kevéssé indokoltak, mint a negatív vonások felnagyított veszedelmei. Ám éppen 
az irodalom szerepének reális mérlegeléséből következik, hogy feladatait világosabban 
fogalmazzuk meg, s lehetőségeit felelősséggel vegyük számba.

A különböző közvéleménykutatások s egyéb statisztikák bizonyítják, hogy a film, 
a televízió, s egyéb kommunikációs eszközök lényegében nem csökkentették az írott 
szó jelentőségét. Ezért, több körülmény sürgetésének megfelelően, meg kell keresni 
azokat a formákat, amelyeknek segítségével a közízlés az eddiginél hatékonyabban 
alakítható. — Megnövekedett ugyanis az olvasmányok és az irodalmi műveken alapuló 
feldolgozások, adaptációk száma (a film, a televízió, a rádió révén). Ennél is nagyobb 
jelentőségű változás az olvasmányanyag differenciáltsága, amelynek következtében 
a szocialista irodalom mellett az értékes, rendkívül széles skálájú polgári-humanista 
alkotások éppúgy jelen vannak az olvasók körében, mint a szélesebb rétegek szórako
zási és kikapcsolódási igényét kielégítő, szorosan vett esztétikai mércével nem mérhető 
lektűr, s az ennek megfelelő film, tv, színházi műsorok. A differenciáltság természete- 

. sen a valóságos igények összetettségét tükrözi, s miután széles rétegek számára egy
úttal válogatási, választási lehetőséget ad, utat nyit egyfajta, intézményes formában 
nehezen ellenőrizhető spontaneitásnak.

E jelenség miatt azonban, noha az irodalommal hivatásszerűen foglalkozók hajla
mosak első pillantásra riasztónak vélni, nem szükséges aggódni, vagy helyesebben: 
elsősorban nem aggódni kell. Az olvasói érdeklődésnek ugyanis, bármily nehéz eze
ket megragadni és felfedni, megvannak a maga törvényei és sajátosságai. Az alkal
mazott szociológia, a művelődési intézmények, a kritikai és a kiadói gyakorlat egyre 
nagyobb tapasztalati anyagot halmoznak fel, s az ízlésformálás stratégiájának ezek 
általánosításából kell kiindulnia abból a célból, hogy — mint ezt az M SZM P X. 
kongresszusának irányelveiben olvassuk — „kulturális intézményrendszerünk szolgálja 
jobban a tömegek szocialista fejlődését, amire a szabad idő növekedése, a tömeg
tájékoztatási eszközök széles körű elterjedése új és még korántsem eléggé kiaknázott 
lehetőségeket nyújt”.

Régi és közkeletű igazság, hogy főként a jó irodalom, a jó művészet hatékony. 
Tudnunk kell persze, hogy az ízléstől, az irodalom iránt táplált igénytől, a művelt
ségi szinttől függően eltérő jellegű a jó, vagy a céljának megfelelő alkotás. Ám az 
aligha tagadható, hogy az értékes vagy a sikeres mű valamilyen módon jól válaszol 
bizonyos sajátos igényekre, még akkor is, ha e mind differenciáltabb igények között
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jócskán akadnak csiszolatlan ízlésről, kulturális elmaradottságról tanúskodóak is. 
Ez utóbbi esetben természetesen az esztétikai minőségnek csökkent szerepe van. 
A helyzetképhez azonban e körülmények mindenképpen hozzátartoznak, s együtte
sen aláhúzzák azt a mindinkább nyilvánvaló tényt, hogy szocialista irodalmunk 
ügye nem választható el a közművelődés céljaitól, lehetőségeitől, intézményeinek 
mindennapi gyakorlatától.

Ezért igaz az irányelveknek az a megállapítása, hogy „a művészetek színvonalának 
emeléséhez nélkülözhetetlen tömegbázisunk további erősödése, amihez a szocializmus 
a legjobb feltételeket biztosítja.". Ha e feltételeket mindenki, akinek ezek felhaszná
lására lehetősége van, a legjobban aknázza ki, s az általános iskolától az egyetemekig, 
az ifjúsági könyvkiadástól a tudományos kiadványokig, a színház, a rádió, a televízió 
műsoraiban mindenütt megvalósítják: még mindig csak a feladatok egyik — bár 
döntő fontosságú — részét oldották meg. E maximálisnak tetsző, de elérendő célként 
jogosan és indokoltan említett feladatok valóra váltása ugyanis az értékes irodalom, 
az igényes művészet befogadásának, értő közönsége felnevelésének lehetőségeit 
teremti meg, a kultúrforradalom történelmileg soron következő szakaszának követel
ményei értelmében.

Az elérendő célokat megvalósultnak feltételezett, optimális helyzetben sem kép
zelhető el valamilyen az egész néphez egyszerre s egyazon hatásfokkal szóló köz
érthető irodalom. Ilyenfajta egyöntetűség irreális és célszerűtlen volna, s nem is 
felelne meg társadalmunk valóságos viszonyainak. Ez az ilyen módon nem ér
vényesíthető igény azonban egy másik vonatkozásban, a legkülönbözőbb formájú, 
a bonyolultabb vagy közvetlenebb jellegű, a nehezebb és a népszerűbb művészeti 
alkotások szférájában egyaránt nagyon is aktuális. Ez a vonatkozás — s egyúttal 
irodalmunk tömeghatásának titka — a társadalmi irányultság, a közérdekű proble
matika, mint a szocialista művészet közös meghatározó jegye, amely egységbe foglalja 
a különböző típusú alkotásokat és törekvéseket, s amely egybehangzik kultúrpoliti
kánknak azzal a gyakorlatával, hogy „továbbra is a népünk és az emberiség alapvető 
kérdéseiben pártosan állást foglaló szocialista realista közéleti érdekű, elkötelezett 
művészetet támogatjuk" .

Ha az irodalom, a művészetek és a közművelődés összefüggésrendszerén töpren
günk, akkor ebben új módon kell elhelyeznünk a művészeti és az irodalomkritikát is. 
A kritikai tevékenységgel kapcsolatos követelmények persze általánosságban nagyon 
is jól ismertek. Mindenekelőtt a minőség, az esztétikai érték megállapítása tartozik 
feladatai közé, s ezt a feladatát teljesíti, megalapozott hagyományokra támaszkodva, 
viszonylag a legkielégítőbben. Ám ez nem elegendő. Az irodalom felső szintjeinek 
kijelölése többnyire nem párosul folyamatok, tendenciák, egyszóval az irodalmat 
meghatározó viszonylatok összességének figyelembevételével, s ezért nem orientál 
kellően. Az igényes bírálatok java része nem az olvasóközönséghez, hanem az iro
dalomban járatos, vagy azzal valamilyen formában hivatásszerűen foglalkozó szemé
lyekhez szól. Ha nem történnek erőfeszítések a kritika új, szélesebb rétegek felé 
irányuló, hatékony formáinak kialakítása érdekében, az irodalmi műveltség egésze 
vallja kárát, s kiaknázatlanul marad azoknak a lehetőségeknek egy része, amelyeket 
a szocializmus a közízlés fejlesztése terén nyújtani tud. Hiszen a leglényegesebb kérdés 
az, hogy milyen művészet tölti be emberformáló tartalommal a társadalomtól adott 
kereteket.
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Szűkkeblűek persze nem lehetünk. Az olvasók sohasem fognak kizárólag irodalom- 
történeti értékrendek jelzései nyomán olvasni. Nem tagadhatjuk a nemes szórakozás 
jogosságát, a játékosság és a derű, az eró't gyűjtő' kikapcsolódás megérdemelt örömét. 
Mégis, ha minden szinten és minden műfajban, a klasszikus értékű alkotásokkal s a 
minden berzenkedésünk ellenére is nagy szerepet játszó s lehetőleg ízléses művészeti 
tömegtermeléssel egyaránt, sikerül társadalmi méretekben egy cél irányában hatni, 
örömet és tanulságot kínálva megmutatni minden színében azt a világot, amelyben 
élünk: a műveltség és a társadalmi tudat új minőségeinek kibontakozását segíthet
nek elő. A társadalmi politikai alap, a kultúra és a művészet lehetőségei, a szélesedő 
tömegbázis egyként úgy szerepelhet józan számvetésünkben, mint az említett cél 
realitásának biztosítéka. A megvalósulás átgondolt programok, tervek szerinti, tör
ténelmi távlatú, igényes és gyakorlatias cselekvés eredményeitől várható.

RÉNYI  PÉTER

Még: e g y sz e r  a  két avantgarde-ról
A téma kikerülhetetlen. Aki korunk művészi folyamatait meg akarja érteni, önmagá
nak és főleg másoknak meg akarja magyarázni, nem kerülheti meg — akár tudomá
nyos igénnyel, akár kritikusként vagy ismeretterjesztő-felvilágosító szándékkal 
foglalkozik velük. Néhány éve egy kis esszében („Az avantgarde-tól a korszerű alkal
mazott művészetig") egy improvizált skiccre vállalkoztam, hadd próbálkozzam, ez 
alkalommal kicsit módszeresebben, az avantgarde eredetével foglalkozni, megfogal
mazni jellegét, tartalmát a századfordulótól a húszas évek elejéig és hatását a későbbi 
időkre, egészen a szocialista realizmus kialakulásáig. Ezzel kiegészíteni, módosítani 
is szeretném előbbi vázlatomat, különösképpen ami az avantgarde helyét és szerepét a 
szocialista művészetben illeti. Kitetszik majd az is, hogy a rendkívül komplex és 
ellentmondásos irányzatkonglomerátumból én csak egy tendenciával foglalkozom, 
azzal a vonulattal, amely a futurizmustól a konstruktivizmusig húzódik és végül 
is összetalálkozik a realizmussal, egyszóval annak az aspektusával az avantgarde- 
nak, amelyet — úgy érzem — ma leginkább elhanyagolunk.

Azok nézeteinek a vitatásával kezdeném, akiknek az avantgarde még ma is úgy 
tűnik, mint a művészettörténetnek valami szeszélye vagy betegsége, mint valami 
racionálisan felfoghatatlan megbolydulása egyes országok kultúrájának, vagy mint 
egy véletlen vargabetű, amely után a fejlődésnek vissza kell majd térnie a „normális
nak” vélt folytonossághoz. Nem utolsósorban az avantgarde ideológusai azok, akik 
kialakították ezt a nézőpontot, pedig innen teljesen lehetetlen a probléma megoldását 
megtalálni. Az, hogy ez a mozgalom — legalábbis hosszú ideig és irányzatainak 
zömében — megtagadta a történelmiség elvét, nem zavarhatja meg a mi ítéletünket: 
az avantgarde a szó legszigorúbb értelmében történeti képződmény (még abban az 
értelemben is, hogy bizonyos fokozatossággal alakul ki), olyan jelensége a XX. század 
kulturális életének, amelynek törvényszerűen, az általános fejlődésből következően 
és szükségszerűen el kellett jönnie; abban az értelemben, hogy a társadalom mélyében
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jelentős, az egyén és a tömegek létét gyökerében érintő változások mentek végbe, 
amelyek valamiképpen ki kellett, hogy fejeződjenek a kor művészetében is. Ezeket a 
változásokat a marxizmus egyetlen fogalommal jelöli : kialakult az imperializmus, azaz 
a kapitalizmus legmagasabb foka, amelyet Lenin úgy is nevezett, hogy a háborúk 
és a proletárforradalmak kora. A polgári történelemírás, amely tapintatosabb az 
elnevezésekben, az ipari forradalom teljes kibontakozásaként jellemzi ezt a korszakot, 
a nagyvárosok és a modern gyáripar felvirágzásaként. Mint látni fogjuk ez az eltérés 
az elnevezésben nagyon fontos megítélésbeli különbségeket takar. De a köre a jelen
ségeknek, amelyekre mindkét elnevezés vonatkozik, ugyanaz: hatalmasra duzzad a 
proletariátus, amely az országok nagy részében hamarosan a lakosság többségét 
teszi ki. Az ipar és a kereskedelem központjait alkotó városok fantasztikus hirtelen
séggel megnőnek, belépnek a modern közlekedés eszközei, amelyek a távolságo
kat redukálják — felesleges itt hosszasan sorolgatni az ismérveket, mindenki ismeri 
őket. A robbanásszerűen gyors változás nem hagyhatta érintetlenül a kor esztétiku
m át, a XIX. század legprogresszívebb irányzatai sem lehettek adekvát kifejezői. 
Még talán ennél is többet mondhatnánk : a váltás, amelyet ez a néhány évtized a 
köznap és az általános viszonyokban hozott, vehemensebbnek tűnt — persze az 
1917 előtti időkről beszélek —, mint eladdig bármilyen forradalom, politikai vagy 
gazdasági váltás a történelemben. Illogikusnak tűnik, pedig csak paradox: sem az 
angliai, sem a francia nagy polgári forradalmak (az 1848—49-esekről nem is szólva,) 
nem  adták a maguk korának egy olyan mindenre kiterjedő és mély fordulat szub
jek tív  élményét, mint az imperializmus, a modern kapitalizmus beköszöntése. Mi 
sem jellemzőbb, mint az, hogy az avantgarde első nagy fellobbanása idején hívei 
úgy érzik, az ember és a világegyetem viszonya változott meg.

Az avantgarde minden problémájának voltaképpen itt van a gyökere: abban, 
hogy a századforduló idején végbement változások nagyobbaknak tűnnek, mint 
amilyenek: olyan radikális fordulat képe rajzolódik ki, amelynek láttán relatívnak 
és bizonytalannak látszik mindaz, amit eddig szilárdnak és rendíthetetlennek hittek. 
H onnan ered a pozitívnak h itt fordulat-élmény, honnan származik — közvetlenül — 
az a benyomás, hogy nemcsak egy „új kor ”, de egy „új világ” jött el, azaz egy jobb 
világ? Ami a tömegeket, azok életviszonyait, gazdasági helyzetét illeti, elsősorban 
romlásról lehet beszélni: a szociáldemokrácia révén ugyan szervezett képviselethez, 
politikai szerephez jut a munkásosztály, de harcai még nagyon kevés eredményt 
hoznak : neki a földből felszökő városokból a sivár nyomortanyák, a bérkaszárnyák 
vigasztalan szürkesége és ínsége jut, a legnagyobb és szinte az egyetlen kézzelfogható 
eredmény: a 8 órás munkanap. A paraszti és kispolgári milliók, amelyeket az ipar 
beszív a gyárakba, aligha érzik „új világnak” azokat a körülményeket, amelyek 
őket új otthonukban fogadják, ellenkezőleg. A tömegekben a negatív élmények 
jóval erősebbek, mint az a pozitívum, amelyet az osztályszolidaritás és a nemzetközi
ség felfedezése jelent; a munkásmozgalom reformizmusa sokkal erősebb, semmint 
hogy abból világmegváltó életérzések törnének fel. Ha mind többfelé azt is éneklik, 
hogy „ez a harc lesz a végső” , a munkások nagyon jól tudják, hogy a végső harc még 
messze van; az opportunista vezetők befolyása folytán még távolibbnak tűnik, mint 
amilyen közel van vagy közel lehetne.

Nem, az „új világ” ebben az időszakban a proletariátus számára még csak homá
lyos gondolat, vágy, a messzi jövőből integető eszme: vele adekvát élménye nincs.
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De ha egyszer a jövő letéteményesének, a munkásosztálynak nincs, kinek van ilyen 
élménye? Talán a burzsoáziának, amely most jut el rendszerének teljes kifejléséhez? 
Amely talán csak most érzi át, hogy milyen határtalan lehetőségek urává vált? Ez 
sem áll. A századvég imperialista polgárságának általában nincsenek már naiv 
illúziói ; a kis- és középburzsoázia élethalálharcban áll a nagytőkével, a feltörekvő 
monopóliumokkal, azok pedig egymást fojtogatják, folyik a nagy birkózás a világ 
újrafelosztásáért, a felkészülés az eljövendő háborúra. És akik erre készülődnek, 
azt is tudják: nagyon oda kell figyelni, nehogy ebből a háborúból rendszerük leg
veszedelmesebb ellensége, a forradalmi proletariátus kerüljön ki győztesként. Nem 
árthat, természetesen még használhat is, ha vannak munkásvezetők, akik a tömegek
nek megígérik a rendszer szociális reformálását. De „új világot” ? Az ilyen jelszóból 
csak baj és veszély származhat, egykönnyen átcsaphat forradalmi demagógiába . . .

Hát akkor mégis honnan származhat ez az „új világ” élmény ? Kiknek lehetett egyál
talán ilyen élményük? Azt hiszem, egyetlen rétegnek lehetett, az értelmiségnek, 
mindenekelőtt a technikai értelmiségnek, amely legközvetlenebbül élte át az ipar való
ban lenyűgöző kibontakozását. Az avantgarde „új világ”-élménye innen jön, gyöke
rei ide nyúlnak vissza. Sztálinnak tulajdonítják azt a mondást, hogy az írók, a 
művészek a lélek mérnökei. Nos, én itt megfordítanám a szórendet, és azt mondanám: 
az eredeti avantgarde olyan művészet volt, amelynek lelke a mérnök. Mérnökök, épí
tészek, konstruktőrök, iparszervezők (mai szóval : menedzserek) voltak azok, akik a 
modern monopolista ipar kifejlődését úgy élték át, mint egy új világ beköszöntését, 
mint az emberiség hajnalát.

El lehet-e őket ezért marasztalni? A folyamat legelején semmiképpen. M ár csak 
azért sem, mert ők, akik e folyamat szervezői és ihletői voltak, valóban csodákat 
vittek végbe, olyan technikát teremtettek, amely nélkül mi sem beszélhetnénk ma 
új világról, új korról, még új emberről sem. Másodszor, azt sem szabad elfelejteni, 
hogy ez a rétege az értelmiségnek az ipari forradalommal együtt alakult csak ki : az a 
fordulat, amelyet fennhangon propagált, adott értelmet létének, ebben született meg; 
nemigen várhatjuk hát el tőle, hogy szigorú objektivitással vegye számba a viszo
nyokat. És még valami, ami talán a legfontosabb a mentségek közül: azok a mér
nökök, akik akkor úgy érezték : a modern iparral olyan termelőerőket nyert az embe
riség, amellyel megoldhatja minden problémáját, őszintén hittek abban, hogy azokkal 
az eszközökkel, amelyeket a társadalom rendelkezésére bocsátottak, meg lehet és 
meg is fogják gyógyítani a társadalom bajait.

Akármilyen zseniális felfedezők és szervezők voltak is, megszállottái a tudományos 
és technikai haladásnak, a politikai és tulajdonviszonyok, a gazdasági rend megítélésé
ben általában még a reformista szociáldemokráciáig sem jutottak el ; osztályuk hű 
fiaiként annál messzebb nemigen terjedt társadalombírálatuk, minthogy számon 
kérték — jó liberálisokként — a burzsoá forradalom rég devalvált ígéreteit. Ok 
csupán azt látták, hogy okos gépeikkel az eddiginél sokkal több, jobb, olcsóbb 
árut lehet előállítani, ergo: elegendő néhány ésszerű intézkedés, hogy a kapitalista 
világ megszabaduljon a nyomortól, a munkanélküliségtől, a krízisektől, hogy eljöjjön 
az igazságosság és az elégedettség új világa — mindenki számára.

Ezt az első avantgarde-ot, joggal nevezhetjük a burzsoá intelligencia avantgarde- 
jának, vagy rövidebben (de ebben az értelemben) burzsoá avantgarde-пак, hisz azt 
az új világot, amelyről álmodott, a fennálló társadalom megdöntése nélkül, a bur-
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zsoá társadalom racionalizálásával vélte kivívhatónak. Sőt, apolitikus techniciz- 
musában, végtelen naivitásában és optimizmusában az új világot voltaképpen már 
jelenként regisztrálta. Valahogy így okoskodott: ha egyszer a technikában megte
remtette azokat a reális eszközöket, amelyekkel mindez (az általános jólét, az egyen
lőség stb.) megvalósítható, akkor az — mérnöki szempontból — megoldott probléma. 
A  történelem sok példáját ismeri a hamis tudatnak, de ennél kiáltóbb ellentétet egy 
magasan művelt társadalmi réteg tudata és a tényleges viszonyok között, talán soha
sem produkált még kor. Jóllehet minden második szava a tudomány volt, ebben a 
tekintetben tökéletesen tudománytalan, szuperromantikus illúziókban élt, hihetet
lenül antirealista volt: technikailag a legprecízebb eredményeket produkálta, a 
társadalomra vonatkozó elképzeléseiben a legszélsőségesebb irrealitásra hajlott. 
Az optikai csalódást, amelynek áldozatul esett, úgy is lehetne jellemezni, hogy az 
ipari forradalmat összetévesztette a forradalommal, és éppen ezért képtelen volt 
meglátni, hogy a társadalmi rendszer, amelyet szolgál, a legkevésbé sem alkalmas 
(és nem is hajlandó) mindannak realizálására, amire a termelőerők fejlődése lehető
séget nyújtott. Ami a burzsoá társadalom lényegének felismerését illeti, ez az első 
avantgarde nem leleplezéseket hozott, hanem új illúziókat termelt.

Messzire vezetne e dolgozat témájától, de izgalmas lenne egyszer külön megvizs
gálni, hogyan viszonyult ez az avantgarde a kor progresszív társadalomkritikai 
irányzataihoz, mindenekelőtt a kritikai realizmushoz. Tudjuk, hogy az avantgarde 
megtagadott minden folytonosságot a művészeti hagyományban. Félresöpörte 
mindenekelőtt a hisztoricizmust, az elmúlt stílusok külsőleges utánzását, és a nagy- 
takarításért, amelyet e tekintetben véghez vitt, még ma is elismerés illeti. De az avant- 
gazde igazi ideológiai ellenfele nem a hisztoricizmus volt és nem is a polgári de
kadencia, hanem éppen a kritikai realizmus, amely analitikus módszerénél és szkep
szisénél fogva szemben állott a naiv illuzionizmusokkal. Hogy ez valóban így van, 
az évtizedekkel később újra kitűnt, főként a szovjetunióbeli ideológiai harcokban, 
ahol lényegében ez a két koncepció, az — időközben forradalmivá vált — avant- 
garde-é és a kritikai realizmusé mérkőzik meg egymással, és szinte életre-halálra menő 
küzdelmet folytat annak eldöntéséért, melyik az az esztétika, amely a forradalomnak 
és a marxizmusnak valóban megfelel. Már itt bocsássuk előre azt a hipotézisünket, 
hogy ebből a párviadalból születik majd meg, amit ma szocialista realizmusnak ne
vezünk (és aminek csak deformált változata az, amit a személyi kultusz idején olykor 
annak neveztünk.) De ne siessünk a dolgok elébe: elemezzük még egy kicsit a polgári 
avantgarde létrejöttének körülményeit.

Egy látszólag sokadrendű aspektussal folytatnám, annak a kérdésével: mivel 
magyarázható, hogy a technikai és tudományos szféra éppen ebben az időszakban 
olyan nagy és közvetlen hatással volt a művészetre. Nem olyan nehéz a jelenség okát 
feltárni, ha magunk elébe képzeljük, mi volt az, amibe a racionális termelés lehetőségeit 
kutató mérnökök első gátként beleütköztek. Ez ugyanis az ipari termék hagyomá
nyos formája volt, elsősorban és mindenekelőtt az építészetben, ahol az avantgarde 
az új építőanyagok és technikák lázadásaként jelentkezett a hisztoricizmus és sze
cesszió stíljátékai ellen, mint forradalom a nem gazdaságos díszítés ellen, ahol tehát 
a rentábilis termelés, a gazdaságosság praktikuma közvetlenül ütközött össze a di
vatos esztétikummal. Minthogy az avantgarde első szószólói közül sokan maguk is 
mérnökök, ez a reakció teljes természetességgel, gyakorlati munkájukból következik.

6



A művészettörténet ismer persze más folyamatokat is, amelyek az avantgarde-hoz 
vezetnek: a képzőművészet általában az impresszionizmusból indul ki, amely fel
bomlasztja a kép korábbi totalitását, a fényt, a színt mintegy elabsztrahálja, és ezzel 
utat nyit más absztrakcióknak is: a kubizmusnak, amely a tér idomaira bontja a 
látványt, és egy sor más „izmusnak” , amely a valóság egy-egy oldalát abszolutizálja. 
Ezeknek a fejlődésvonalaknak az érvényét nem is kívánom kétségbe vonni, de egy
felől arra kell emlékeztetni, hogy ezek az új stílusok sem függetlenül születnek a techni
kai-tudományos fordulattól: az, hogy a művészet logikai úton, analízisek útján, 
bizonyos belső struktúrák kiemelésével, mintegy laboratóriumban állít elő új for
mákat ugyancsak a tudományos-ipari forradalommal rokon szellemiségre vall. 
Hasonló törekvések egyébként már a naturalizmusban jelentkeztek, amely megkí
sérelte a természettudományok módszereit az esztétikai alkotás eszköztárába integ
rálni. De a századvégi művészetek és az avantgarde egymáshoz való viszonyában az 
azonosságoknál vagy hasonlóságoknál fontosabbnak az eltéréseket tartom: az 
impresszionizmusból vagy a kubizmusból sohasem született volna meg az avantgarde 
frontális támadása a hagyományok ellen. Renoir vagy Cézanne szelíd kísérleteiből 
nehéz lenne levezetni azt az agresszív, dühödt indulatot, amely a polgári avantgarde-ot 
megtölti.

Messzire, egészen a XIX. század elejéig nyúlik vissza ezeknek az indítékoknak a 
jelentkezése. Ismerjük a német klasszicizmus nagy építőmesterének, K. F. Schinkelnek 
egy 1826-ban (!) készült feljegyzését, amelyben már ezzel az újító izgatottsággal ta
lálkozni. Schinkel Angliában járt, tanulmányúton, a többi között az új textilipar 
egyik központjában, Manchesterben, ahol akkor már nyolcemeletes, nagy kiterjedésű 
gyárépületeket emeltek: „A hatalmas épülettömbök — írja Schinkel —, amelyeket 
pallér vezetésével húztak fel, mindenféle architektúra nélkül, csak a legelemibb szük
ségletekre való tekintettel, vörös égetett téglából, felettébb félelmetes benyomást 
tesznek.” De ez a félelmetes benyomás, mint visszatérte után bebizonyosodik, nem 
taszította, hanem vonzotta Schinkelt. Ezek a dísztelen, minden hagyománytól elütő 
épületkolosszusok lebegnek a szeme előtt, amikor papírra veti az első funkcionális 
szempontok szerint tervezett német áruház vázlatát, és kifejti aggályait a múlt máso
lása miatt: „Csak ott vagyunk valóban élők, ahol újat alkotunk — jegyzi le. — Miért 
építsünk örökké egy másik kor stílusa szerint? Ha érdem mindegyik stílust a maga 
tisztaságában felfogni — még nagyobb érdem egy olyan tiszta stílus elveit kieszelni, 
amely nem tagadja meg azt, ami értéket a többi stilus létrehozott.” (A „kieszelni” 
szóra érdemes odafigyelni!)

Az új építőanyagok : az acél, az üveg, a vasbeton iparszerű előállítása, elterjedése 
egyre újabb ösztönzést ad ennek a gondolkodásnak. 1850-ben hat hónap alatt fel
épül acélból és üvegből, Paxton tervei alapján, a londoni kristálypalota, amely a 
kortársaknak „páratlan és meseszerű színjátéknak” tűnt, és ahol első ízben alkal
maztak előre gyártott részelemeket, melyeket a helyszínen szereltek össze. Francia- 
országban ugyancsak hasonló kísérletek folynak. Már a harmincas és negyvenes évek
ben megkezdődik az új anyagok alapján való tervezés, amelynek reprezentatív 
termése az 1889-es párizsi világkiállításon mutatkozik be. A kiállítás legnagyobb 
attrakciója az Eiffel-torony. Építője ugyancsak funkcionalista elveket fogalmaz, 
mint például ezt: „Minden építőművészet alapja, az, hogy az épület fővonala tökéletesen 
megfeleljen rendeltetésének.”
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De hát volt-e rendeltetése az Eiffel toronynak? Azért is érdemes a kérdésre fel
hívni a figyelmet, mert már itt — még a valóságos avantgarde megszületése előtt — 
az eljövendő fejlődés egyik legszembetűnőbb ellentmondása jelentkezik: az avant
garde nem marad meg a funkcionalizmuson belül; már az Eiffel-toronyban mutat
kozik meg roppant erős reprezentáló hajlama. Kiderül, hogy az a pusztán gyakorlati
nak tetsző előny, amelyet az acélvázas szerkezet hoz, szellemi tartalmak hordozójává 
és inspirálójává válik. Az a világfordító és -megváltó eget ostromlás, amely később az 
avantgarde idiómája lesz, tulajdonképpen már ebben a szupertoronyban meg volt 
fogalmazva. Riadója volt egy új korszaknak, amelyre az volt a jellemző, hogy nem 
már elért eredményeket, hanem elérendő lehetőségeket ünnepelt. Szédületes ívének 
pátosza a jövőnek szólt, hisz nem diadalívnek emelték, amely azt mondja: „íme, 
ezt tettük” , hanem mintának, bemutatónak, amely azt hirdeti: „Erre vagyunk ké
pesek!” Az Eiffel-torony ebben az értelemben maga már egy darab futurizmus, az 
avantgarde romantizáló, nagyzoló hajlamát acélban fogalmazza meg.

A tudományos-ipari forradalom nemcsak új technikát, új gazdaságot, új világot 
ígért, hanem új embert is. Mafarka, a futurista — Marinetti regényhőse — maga 
teremti meg ezt az új embert, Gazourmaht, a fiát, akit asszony nélkül, egy hangárban 
maga állít elő, a szuperembert, aki karakterét tekintve Nietzsche szőke bestiájára 
emlékeztet, megjelenése szerint azonban semmi más, mint egy repülőgép! Sokat és 
sokszor írtak már a fasizmusról, de arról, hogy első preformációjában, a Ma- 
rinetti-féle futurizmusban, amely az erőszakot és a háborút glorifikálja, a legfőbb 
eszmény: a gép — erről meg szoktunk feledkezni. (Mintha olykor magunk is elfo
gadnánk, amit önmagáról akar elhitetni, hogy ez az imperialista ideológia valamiféle 
„nemzeti” talajból sarjadt volna, — nem pedig a monopolista gyáripar tipikus te
remtményei.) És hogyan jön létre ez az „új ember” ? Idézzük csak azt a néhány sort, 
amelyben a szerző megadja „önnemzésének” receptjét: „Akaratunknak — írja Ma
rinetti — ki kell lépnie belőlünk, hogy birtokba vegye az anyagot, és hogy azt a 
mi szeszélyünknek megfelelően átalakítsa. így formát adhatunk mindennek, ami ben
nünket körülvesz, és vég nélkül megújíthatjuk a világ arculatát. . . ”

De hát mi az az emberi képesség, amellyel birtokba vehetjük az anyagot, és szeszé
lyünk szerint alakíthatjuk, mivel újíthatjuk meg „akaratunk” szerint a világot? 
Nyilvánvaló, hogy itt a technikáról van szó, a technika korlátlan hatalmáról, a gépek 
mindenhatóságáról. A polgári avantgarde „új embere” a perszonifikált technika, a 
technika, mint mitikus hérosz. Az ember nagysága egyenlő a technika nagyságával. 
Ebből az aspektusból is kitűnik, honnan látja ez az avantgarde a világot: a technikát 
teremtő mérnök szemével. Nem véletlen, hogy Marinetti 1918 végén kiadott, A Futu
rista Politikai Párt Kiáltványa címet viselő, sok tekintetben már jellegzetesen fasiszta 
programjában egy „technikai kormányról” fantáziái, amelyben „általános választás 
útján 20 technikus kap helyet”. (Mulatságos kísérő jelensége e futurista őrületnek, 
hogy Marinetti, aki az ember igazi gyermekének a gépet tekinti, önfertőző indulatában 
mérhetetlenül gyűlöli a nőket, akik nem az ő „technikájával” hozzák világra utódain
kat.) Természetesen a tömeg, amelynek ábrázolása ugyancsak nagy helyet kap mű
vében, akarat nélküli csorda, végrehajtó szolgahad, mérhetetlen, arctalan sokaság, a 
felette való rendelkezésben manifesztálódik a felsőbb rendű ember nagysága. Szük
séges-e aláhúzni, hogy milyen messze van, milyen idegen mindez bármitől, amit 
szocializmusnak lehet nevezni? Hogy egy par excellence burzsoá szemlélettel van
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dolgunk, egy élesen antidemokratikus, tömeg- és népellenes irányzattal ? Egy szélső
ségesen reakciós utópizmussal ?

Úgy érzem, érdemes is, szükséges is az avantgarde-nak erre az időszakára, erre az 
eredetére emlékeztetni. A szocialista avantgarde burzsoá kritikusai különben könnyen 
rászednek bennünket, elhitetik velünk, hogy az avantgarde oly ambivalens „világ- 
megváltó” illúziói egyenesen a szocializmusból erednek. Ez közönséges hamisítás, 
az első avantgarde utopizmusának nincs közvetlen köze a szocializmushoz. Az első 
lépést az utópizmus leküzdésére éppen az antikapitalista, a progresszív avantgarde 
teszi meg, amely azt legalábbis felismeri, hogy az imperialista korszak technikája 
egymagában kevés a világ megújítására, előbb még meg kell változtatni a társadalom 
rendjét is, más szóval a technikai forradalmat össze kell kapcsolni a társadalmi forra
dalommal.

Mint ma már tudjuk, ez az egy lépés kevés volt: a szocialista avantgarde-ban is 
mértéktelen volt, benne is túltengett az utópizmus és a romantika. Mégis nagy 
pozitív változás volt, amelynek léptékét az „új ember” fogalmának megváltozásán 
is le lehet mérni : a futuristák, a korai expresszionisták szuperemberével, a gigantikus 
individualistával a szocialista avantgarde szembeállítja a kollektivista ember ideál
típusát. Ez a figura is valahol a technika világából származik, abban az értelemben 
legalábbis, hogy tökéletesen alárendeli magát az ügynek, individualitása teljesen azo
nos azzal a szereppel, amelyet az alkatrész a gépben, a kollektiv mechanizmusban 
betölt. Gigász ő is, korlátlan erejű óriás, de nem mint a tömeg felett uralkodó egyén, 
hanem mint a tömeg reprezentánsa. Szükséges-e magyarázni, hogy a két koncepcióban 
a mitizált mérnök alakja áll szemben a mitizált munkással? S ha absztraháltságában 
mindkettő túlzás is, hogy az utóbbi közelebb van a történelmi igazsághoz?

De ezzel már el is érkeztünk az avantgarde történetének fordulópontjához, amely 
egész további fejlődését meghatározza. Ahelyett, hogy itt belemélyednénk irány
zatainak leírásába, sorba vennénk iskoláit, a futurista, az expresszionista, az aktivista, 
a szuprematista és még nem tudom hány „izmusát”, fordítsuk a figyelmet inkább az 
említett, az irányzatokon belüli differenciálódásra, hisz mindegyik irányzatban — ha 
szabad ezt a politikai kifejezést ide transzponálni — hamarosan alakult baloldal, 
amely elveti a Marinetti-féle handabandázást, és többé vagy kevésbé felismeri, hogy 
fordulatot a társadalomban csak a tömegekkel, azaz a proletariátussal együtt lehet 
elérni.

Döntő volt e tekintetben is az első világháború élménye, amely nyilvánvalóvá 
tette: a burzsoá avantgarde utópizinusa alaptalan, a tudományos és technikai forra
dalom önmagában nem oldja meg a kapitalizmus problémáit. Majakovszkij, mint 
volt vezetője az orosz futuristáknak, így emlékezik vissza 1923-ban erre a differenciá
lódásra: „A futurista mozgalom, amelyet politikában kevéssé elmélyült művészemberek 
irányítottak, olykor az anarchia virágaival ékeskedett. . .  A társadalom első meg
próbáltatása az 1914-es háború volt. Az orosz futuristák végleg szakítottak Marinetti 
költői imperializmusával, miután őt magát már moszkvai látogatásakor (1913-ban) 
kifütyülték. A futuristák — az orosz művészetben elsőként és kizárólagosan — túl
harsogták a háborús dalnokok kardcsörtetését, átkozták a háborút, a művészet minden 
fegyverével ellene fordultak. . .  A háború megláttatta a közeli forradalmat. A febuári 
forradalom elmélyítette a tisztogatást, a futurizmust „jobboldalra'" és„ baloldalra” 
választotta . . .  A jobboldaliak a demokratikus gyönyörűségek visszhangjává váltak . . .
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A z októberi baloldaliakat „a művészet bolsevikjainak” keresztelték el. E  futurista 
csoporthoz csatlakoztak az első »termelési« futuristák és a konstruktivisták. . . ”

Hogy az avantgarde szétválása bal- és jobboldalra a háború idejére esik, illetve, 
hogy a bomlás folyamata a háborút követő forradalmak idején válik kritikussá, arra 
nemcsak az oroszoknál és nemcsak a futuristáknál lehet példát találni. A holland 
Theo van Doesburg által vezetett „De Stijf’-csoport nem forradalomról és kollektívá
ról beszél, hanem „az univerzálist” állítja szembe „az individuálissal”, később is csak 
odáig megy el, hogy kiejelenti: „művészet és élet szétválasztását meg kell szüntetni. 
(A művészet életté válik.)” De voltaképpen itt is eltávolodásról van szó az avantgarde 
korábbi, szigorúan burzsoá felfogásától. Hogy a kapitalista-individualista elvnek 
felel meg az autonóm művészet, míg a gyakorlattal azonosuló művészet az új kol
lektivista szemlélettel adekvát, több irányzatnál is jelentkező fogalmazás. Egészen 
hasonló gondolatmenettel találkozni Majakovszkij már idézett kiáltványában: „Mi 
nem esztétizálunk . . .  A Balfront életépítő művészetért fog harcolni.”

A terminológia nem véletlenül homályos és elmosódott: az avantgarde egyes 
progresszívabb, de következetlen csoportjai ha meg is sejtik, hogy a termelőerők 
forradalma egymagában nem elegendő, hogy az annyit emlegetett új világ eljövetelé
hez társadalmi változások szükségesek, hamarosan visszafordulnak a reformizmushoz, 
mint a „De Stijl” maga is, amely 1923-as kiáltványában már kiadja a jelszót: „A dest
rukció idejének vége. Új kor kezdődik: a konstrukció kora.” (Érdemes persze az év
számra is odafigyelni: 1923 — a forradalmi apály, a nyugat-európai kapitalista kon
szolidáció kezdetének ideje!)

Másképp alakulnak a dolgok a következetesebben baloldali irányzatoknál, külö
nösképpen 1917-től, az októberi forradalomtól és természetesen mindenekelőtt 
Oroszországban, ahol a társadalmi változás a legmélyebb, ahol hatalomra jut a pro
letariátus és megkezdődik a kapitalizmus felszámolása. Ám mondhatjuk-e, hogy 
a baloldali avantgarde fejéről a talpára, a realitások talajára állítja a mozgalmat? 
Sajnos nem. Bár jelentékeny a közeledés a realitáshoz, azzal is, hogy az új avant
garde a „mérnökmítosz” helyébe a „munkásmítoszt” helyezi, a mitizálás és az utópiz- 
mus még megmarad, bizonyos értelemben még erősödik is. Kényes kérdés ez, de 
nem kerülhetjük meg, ha itt világosan akarunk látni. A baloldali avantgarde-ot 
kétségtelenül haladó és forradalmi eszmék hatják át, szándékai szerint határozot
tan és egyértelműen a proletariátus oldalára áll. De magán viseli, félreismerhetetlenül, 
annak az avantgarde-nak hamis radikalizmusát, amelyből elszármazott.

Persze mondhatnánk: az utópista-technicista romantika csak forma, a tartalom 
a döntő, az pedig a proletárforradalom eszméje. Vajh az, hogy a mérnök helyébe 
immár a munkás lépett — még ha gigásszá mitizált proletárként is —, nem a szocia
lizmus győzelmét jelzi-e az új művészetben? S nézzük csak meg az első időszak 
termékeit: a futuristák bombasztikus individuumának helyét elfoglalja a kollektív, 
a  gyár, a proletártömeg eleven mechanizmusa, a népgép, ahogy Babits nevezte: hát 
nem bizonyítéka ez is annak, hogy egyszer s mindenkorra úrrá lett a művészet a 
burzsoá avantgarde szörnyetegein ? Hát nem pontosan az jelenik itt meg litográfiák
ban és szobrokban és versekben, amiről a marxizmus beszél, amely elsőnek bizo
nyította be, hogy a történelmet, a haladást a tömegek alkotják. . .  ? Az érvelés 
megejtően hangzik, pedig legtöbb esetben is csak félig igaz. Még ha mindaz, amit 
a baloldali avantgarde fedez fel a művészet számára, elengedhetetlen is (és nélküle
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nincs szocialista művészet!), a marxizmus tudományos szemléletéhez egyelőre nincs 
több köze, mint más ösztönös, anarchisztikus forradalmi mozgalmaknak.

A baloldali avantgarde, mint művészeti és mint ideológiai áramlat, nem a marxista 
szocializmus közvetlen szülötte, és nem is válik vele adekváttá. Hogy általában „bal- 
oldalibbnak” mutatkozik a marxistáknál, egymagában még nem meglepő, hisz tudjuk: 
a polgári befolyást nem mindig jobboldali jegyek jelzik. A művész-értelmiségnek ez 
a radikalizmusa szinte hajszálpontos tükörképe az ipari forradalom polgári apolo- 
getikájának. A szocialista avantgarde, akár csak a marxizmus előtti szocializmus, is 
fetisizálja a gépet, csak éppen fordítva: a géprombolók helyébe a gépimádók lépnek.

Hogy ez az avantgarde szinte nem is ismeri a parasztot, mint dolgozót és szövetsé
gest, s még kevésbé a kispolgárt, a többi nem proletár kisembert, egyik folyománya 
iparcentrikus szemléletének : értékrendje szerint a munkásosztály nem a vezető erő, 
hanem az egyetlen számbajövő osztály. Az is jellemző rá, hogy a munkásosztály 
forradalmát nem mint kiindulópontját értelmezi az új világ megteremtésének, hanem 
mint betetőzését. Hogy a társadalmi é» ipari forradalom együttesen is a néptömegek 
felemelkedésének csak lehetőségét adja, ugyanúgy nem veszi észre, mint ahogy polgári 
elődei az ipari forradalmat abszolutizálták. A hatalom megragadásával lényegében 
késznek, befejezettnek véli az új társadalmat, egy tökéletes gépezetnek, egy ideális 
konstrukciónak, amelyet már csak működtetni kell. Érdemes arra is emlékeztetni, hogy 
ezt a mozgalmat, eltérően a kritikai realista és naturalista irányzatoktól, kezdetben 
szinte alig foglalkoztatja a tömegek nyomora, elesettsége. Ennek taglalását, felhánytor- 
gatását érzelgős filantrópiának, álszent jótékonykodásnak tartja. Még kevésbé veszi 
számba, hogy a munkásosztály sem egységes, hogy az emberek az ideológiai és 
politikai tudatosság különböző fokán állnak, hogy hosszú, küzdelmes nevelőmun
kára lesz szükség, amíg a munkásság valóban minden erejét az új társadalom szol
gálatába állítja majd.

Azt szokták mondani: az volt a szocialista avantgarde alapvető hibája, hogy 
a formát a tartalom elé helyezte, hogy pusztán formai forradalmat hirdetett. De ez 
felületes meghatározás: az avantgarde-nak volt ideológiája, mégpedig a forradalmi 
utópizmus. Nem formai kérdésekről volt szó, ha a vita sokszor a forma körül élező
dött is ki. Ha Majakovszkij a Lef kiáltványában 1923-ban azt írja, hogy „a munkás
írók . . .  a külső forma területén egészen reakciósak maradtak, sehogyan se tudtak 
összeforrni a forradalommal", akkor ez voltaképpen nem formai, hanem tartalmi 
ellentétet fejezett ki. Azok a munkásírók, akiket Majakovszkij itt úgy aposztrofál, 
mint akik „azt gondolták, hogy a puszta agitációs tartalom átmenti a forradalmiságot", 
nyilván megkísérelték a forradalom eszméit a munkásság szélesebb tömegei számára 
hozzáférhető, közérthető módon propagálni, a tömegeknek megszokott, nem meg
hökkentő vagy pláne riasztó formában. Aminek az volt az oka, hogy tudták, akikhez 
szólnak, nem a futuristák idealizált proletár héroszai, hanem a régi világ által nevelt, 
annak száz béklyójától kötött emberek, akiknek még sok-sok mindent meg kell 
magyarázni a számukra érthető „külső formával” , és első lépésnek elegendő, ha a 
„puszta” tartalom eljut hozzájuk.

Persze, veszedelmes féligazságoknál rekednénk meg, és igazságtalan ítéletekhez 
jutnánk, ha kiragadnánk ezeket a jelenségeket a történelmi összefüggésből. Törté
nelmi háttérként elsősorban is tekintetbe kell venni, hogy az imperialista háború 
a fokozhatatlanig növelte a gyűlöletet a régi világgal szemben. Még egy olyan mélyen
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látó, a történelmi folyamatot differenciáltan érzékelő' látnok is, mint Ady, úgy fogal
mazta meg a tömegek jövendővárását, hogy „jöjjön akárki”. A keserűség, a kiábrán
dultság, az illúzióvesztés totális volt — totális lett hát az elvárás is. Nemcsak a bal
oldali avantgardista művészeket fogta el a világmegváltó pátosz: csak végig kell 
pillantani, teszem a háborús évek magyar líráján — Babitstól Tóth Árpádig és Gyóni 
Gézáig —, hogy az ember megérezze: milyen mélyről és hány oldalról törtek fel a 
forradalmas, csodaváró indulatok. Az utópizmusnak ebben az áradatában, a roman
tikus vágyak e tengerében alig akadt progresszív elme, amely megőrizte volna szigorú 
józanságát.

Még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy a mértéket nem ismerő utópizmus, amely 
lendítő, majd fékezőerőként jelentkezik a szocialista és proletár avantgarde-ban, 
a polgári Európában alakul ki. (Belejátszik persze az amerikai fejlődés is, ahol még 
nagyobb a tudományos-technikai fejlődés irama és sorra emelkednek az európaiak
nál is hatalmasabb létesítmények.) Mi sem lenne hibásabb, ha hitelt adnánk annak 
az ellenséges szándékú kritikának, amely ezt az utópizmust, mint olcsó propagandisz- 
tikus mákonyi a fiatal szocializmusnak tulajdonítaná. Nem szocialisták, még nem 
is baloldaliak azok a futuristák — magyarul: jövőisták —, akik kimondják, hogy 
az új építészet „a történelmi folytonosság semmiféle törvényének nem lehet alávetve. 
Olyan újnak kell lennie, mint a mi szellemi magatartásunk.” Marinetti, az olasz 
futurizmus vezére, egy gazdag család sarja, foglalkozása szerint ügyvéd, 1909-ben 
fogalmazza meg az első futurista kiáltvány harsogó jelszavait: „A századok leg
kiemelkedőbb csúcsán állunk ! . . .  Miért kellene hátranéznünk, ha ki akarjuk tárni 
a Lehetetlen rejtelmes kapuit? Tegnap meghalt az Idő és a Tér. Már a teljességben 
élünk, miután megteremtettük az örök, mindenütt jelenlévő sebességet.” Mint mon
dottuk: a szovjet és a szocialista avantgarde-nak mindenképpen javára kell írni, 
hogy csak a társadalmi forradalom végrehajtása után fogadta el ezeket az illú
ziókat. De a modern kapitalizmus termelőerőit, technikáját, tudományát ün
neplő polgári avantgarde és a szocialista forradalmat beteljesülésként üdvözlő 
proletár avantgarde utópizmusa közötti összefüggést is tisztán kell látni, ha meg akar
juk érteni mindazt, ami később bekövetkezik és ami a szocializmus művészetének 
alakulására mindmáig is befolyást gyakorol.

Az utóbbi az előbbiből veszi át az irracionálisig fokozott optimizmust, a történel
mietlen szemléletet, azt, hogy úgy fogja fel a korban bekövetkezett változást, mint 
abszolút fordulatot, amely maradéktalanul megsemmisít és érvénytelenít mindent, 
amit a múlt teremtett, ami a jelenhez elvezetett. S innen kapja hajlamát a mérték- 
telenségre a dimenziókban is: a grandiozitás, a momumentalitás szuperkultuszát, 
a kozmikus pátoszt.

A hamis és az igaz elemek így keverednek össze, szétbogozhatatlanul. A burzsoá 
avantgarde-ot joggal nevezhetnénk a polgári kultúra második romantikájának is. 
Az eredeti romantikusokon messze túltesz futurista fantáziáiban, a jövőbe világító 
látomásaiban. Az első romantika is palotákat álmodott a kunyhók helyén, a bőség 
kosarairól ábrándozott, amelyekből mindenki egyaránt vehet, a jognak asztaláról, 
amely körül mindenki egyaránt foglal helyet — félreismerhetetlenek benne az utó
pisták, a legkorábbi szocialisták hatásai —, de azért ezt a Kánaánt elérendő célként 
emlegette. A „második” romantika sokszorosan felülmúlja elődeit. A termelőeszkö
zök és a termelőerők valóságos fejlődésének alakulása tovább tágítja a fantáziát.
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Pluszként társul hozzá a forradalmi hullám, az 1917-et követő évek politikai len
dülete — lehet-e csodálkozni, hogy az eredmény az utópizmus egy újabb hulláma?

Azt se hallgassuk el, az avantgarde „mentegetésének” vádját is vállalva, hogy ami 
az utóbbit, a forradalmi mozgalom lehetőségeit illeti, az iram 1917 után még a  kor 
legkiválóbb marxistáit is magukkal ragadta, a vágyaikat sokan valóságnak képzelték, 
és egy önmaga illúzióit gyorsan felszámolni képes Lenin kérlelhetetlen realizmusára 
és teoretikus rendíthetetlenségére volt szükség, hogy a bolsevikok legjobbjait, a leg
tapasztaltabb európai szocialistákat ne rántsa magával a képzelet inertiája! S arra is 
emlékeztessünk, mekkorát csikorogtak a forradalmi fantázia járművének kerekei, 
amikor Lenin és néhány híve rátaposott a fékekre ! Hogy a művészek, értelmiségiek, 
akiket elkapott ez a lendület, csak akkor kaptak észbe, hogy a semmibe repíti őket 
a képzelgés, amikor már majdnem szétzúzódtak a kemény talajon — mind e fölött 
csak az törhet könnyen pálcát, akit nem érintett meg soha a forradalmi érzelem, más 
szóval, akinek soha nem volt semmi köze a forradalomhoz.

A szembesítést a realitásokkal az avantgarde nem kerülhette el, elsősorban azért 
nem, mert a forradalom képtelen volt teljesíteni, amit a fantázia hagymázai az embe
rek elé varázsoltak: a mozgalom világméretű győzelme nem következett be, a szovjet
hatalomra rátörtek az intervenciós hatalmak, hadikommunizmust kellett bevezetni, 
a legszörnyebb ínség következett, amelyből csak egy kiút volt, a lépés visszafelé, 
az új gazdasági politika, az engedmények sora a kisárutermelésnek. . .  Mennél 
előbb sikerült volna az avantgarde-ot ábrándjaiból felébreszteni, annál jobb lett 
volna, semmi kétség. Ám mi sem lenne ostobább, ezért az avantgarde-ot egészében 
hibának felfogni, merő tévedésnek! Ha mértéktelenül el is túlozta, mégis egy világ- 
történelmi fordulatnak volt művészi kifejezése, és mint ilyen kitörölhetetlenek a nyomai. 
Mint látni fogjuk, olyan normákat és eszményeket hozott létre, amelyek ma is és még 
sokáig meghatározó szerepet töltenek be minden szocialista ország és minden kom
munista mozgalom művészetében, nem is szólva az ösztönös forradalmi mozgalmak
ról, amelyek ma is újra és újra reprodukálják az avantgarde-ot— hibáival és erényei
vel együtt.

Az előbb azzal érveltem, hogy a szocialista avantgarde — minthogy felismerte 
a társadalmi forradalom szükségességét — közelebb került a valósághoz, mint pol
gári elődje. De hát a szocialista forradalom a Szovjetunióban győzött, és így új fel
hajtó erőt adott az utópisztikus gondolkodásnak! Az ipari-technikai romantika az új 
talajon regenerálódott, sőt felülmúlta önmagát. Tanulságos ebből a szempontból 
azokra a technikai tervekre emlékeztetni, amelyek a húszas évek elején a Szovjet
unióban születtek, s köztük a legjellegzetesebbre, Tatlin forgó tornyára, amelynek 
bevallott célja volt — az Eiffel-toronnyal szemben — megteremteni a szocialista 
társadalmi és ipari forradalom szimbólumát. Tatlin a Harmadik Internacionálé 
emlékművének tervében egy még nagyobb vasszerkezetet koncipiált, egy szuper- 
Eiffel-tornyot, amelyben gazdag burzsujoknak való vendéglők helyett a népképviselet 
szerveit helyezte volna el önmaguk tengelye körül forgó üvegburákban. A forradal
már művészek nem mehettek el a technikai forradalom e mementói mellett, még kevésbé 
negligálhatták azokat. A tragikus zavar éppen abban rejlett, hogy absztrakt értelem
ben tökéletesen igazuk is volt: Tatlin több száz méter magasnak tervezett emlék
műve nem lett volna eszmei-ideológiai értelemben blöff. A technikai realizálás értel
mében viszont igenis blöff volt: az akkori idők lehetőségeiből nem futotta többre, mint
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egy fából ( !) készült néhány méter magas makettre ! S hasonló módon volt a többi 
szovjet avantgardista csodálatos és nagyvonalú elképzeléseivel, amelyeket — át
tételesen szólva — a Tretyakov-képtár grafikai tárából a történelem csak az 1960-as 
években vett elő, hisz ha nem is a konkrét tervek szerint, de körülbelül azokban a 
grandiózus méretekben, azzal a racionalitással és nagyvonalúsággal épül a mai 
Moszkva, amelyről a húszas évek elején a konstruktivisták álmodtak!

A forradalmi apály bekövetkezte előtt ezt a mozgalmat nem lehetett mámorából 
felébreszteni ; Lenin is csak a közvetlenül politikai kérdésekben szállott szembe vele, 
ott, ahol az új társadalom rendjét veszélyeztette, mint például akkor, amikor a prolet- 
kult megkísérelte, hogy a bolsevik párttól független, azzal politikai tekintetben rész
ben ellenzékben álló akciókat szervezzen.

Azt se feledjük: a művészetet, amelyet a szocialista avantgarde egyik napról a 
másikra talpra állított, nemcsak őszinte forradalmi lelkesedés töltötte el, hanem szinte 
pontosan egyezett azoknak a spontánul jelentkező erőknek a szemléletével, amelyek 
az új társadalom oldalára álltak, és amelyek ugyancsak nem voltak képzett marxis
ták. Ezek az erők nem voltak azonosak a nagy tömeggel, de átfogták a forradalmi 
érzelmű munkásság és értelmiség számottevő részét.

Egyetlen alternatíva állott a szocializmus előtt, az, hogy időt nyerjen, időt, amelynek 
során az avantgarde művészetét, esztétikáját majd integrálja', integrálja anélkül, hogy 
megsemmisítené, megtagadná azt, amit újat hozott, újat tartalomban és újat formá
ban. Olyan csekélységeket sem hagyhatunk itt figyelmen kívül, hogy az avantgarde- 
nál erőteljesebben és határozottabban egyetlen irányzat sem fogalmazta még meg 
a művészet közvetlen társadalom- és életformáló lehetőségeit és elhivatottságát. 
Ha nem is bizonyult megvalósíthatónak élet és művészetnek az az azonosulása, ame
lyet az orosz futui isták vagy a holland konstruktivisták hirdettek, az a gondolat, hogy 
a szocialista művészet végső értelme a valóságos viszonyokba való cselekvő és át
fogó beavatkozás, mindmáig érvényes maradt. Könnyűszerrel be lehetne bizonyí
tani, hogy még olyan marxista esztétánál is, mint Lukácsnál, aki a kritikai realiz
mus felől közelítette meg a szocialista művészet sajátosságait, s mindig szkeptikusan 
állott szemben az avantgarde-dal, ez a felfogás a művészetszemlélet axiómává vált. 
Az avantgarde, bármekkorát tévedett is az időpontban, e tekintetben helyes irányt 
jelölt. Több volt ez, mint a l’art pour l’art, az önmagáért való műélvezet megtagadása. 
Első ízben fogalmazódott meg egy olyan művészi program, amely célul tűzte ki az 
esztétikum elszigeteltségének teljes felszámolását, amely totalitásként fogta fel a mű
vészetet, mint eszközt az élet, az egyéni és társadalmi lét egészének megváltoztatá
sára. Olyan evidensek ma már számunkra ezek a követelmények, hogy el is felejtet
tük, ebben a pregnáns formában az avantgarde-nak köszönhetjük őket.

Ahogy azon sem igen gondolkozunk el, hogy az avantgarde volt az az irányzat, 
amely átlépte a zenekari árkot, amely a színpadot a nézőtértől elválasztotta, amely 
kivitte a művészetet az utcára — dekorációban, plakátban, transzparensben, a töme
gek mozgásába, a felvonulásokba.

S sorolhatnám tovább a vívmányokat. Példának okáért azt a kétségtelen érdemet, 
hogy az avantgarde minden korábbi művészetnél többet tett az emberiség és az emberi 
munka fogalmának esztétikai megértetéséért, hogy kifejlesztette a nemzetköziség, 
a munka felszabadításának, a munka teremtő erejének pátoszát: méghozzá olyan 
hőfokon, amely mellett a nagy előzmények is kezdetinek tűnnek. Hogy a munkát
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és a munkást ünneplő himnuszai oly magasra szárnyaltak, ugyancsak összefügg 
kettős eredetével: az ipari és a társadalmi forradalommal, azok egybeesésével. Mint 
ahogy tulajdonképpen nagy eredményének kell betudni azt is, amit ma már csak 
gúnyosan emlegetünk: az aktivizmust. S ki tagadhatná, hogy ezzel is forradalmi 
tartalékokat mozgósított, amelyek az ügy győzelmét segítették elő? S ezt a konkrét 
eredményt az sem kérdőjelezheti meg, hogy az aktivista filozófiából olykor a Mari- 
netti-féle technicizmus bombasztikus frázisai is kihallatszottak. A futuristák omnipo- 
tensnek hirdették a mérnöki-konstruktőri tudást, pedig nem volt az; de közben 
és általuk is megnövekedett az ember hite önmagában, bizalma abban, hogy át
alakíthatja a világot — és ez a javára vált.

Más szóval: az avantgarde-ot, mint minden jelentékeny újítómozgalmat, nem 
szabad csak (többé-kevésbé szükségszerű) túlzásai alapján megítélni. Legkevésbé 
azoknak van erre joguk, akik ma a szocialista művészet továbbvezető útját keresik, 
és akik azt is tudják, milyen nagy árat fizetett az avantgarde utópizmusáért, naivitá
sáért, agresszív türelmetlenkedéséért. Ha szuperlativuszokkal kezdtük eredményeinek 
méltatását, hadd folytassuk felső fokon tragédiájának számbavételét is. Akik csak 
időlegesen csatlakoztak hozzá, a reformisták és a racionalista polgárok, nyomban 
otthagyták zászlaját, mihelyt kitűnt, hogy elvárásaik egyhamar nem teljesülnek. 
Kiléptek iskoláiból, intézeteiből, elmenekültek hazájából, Szovjet-Oroszországból, 
felmondták az elkötelezettséget, és visszahúzódtak a kiinduló bázisra, vagyis az ipari 
és technikai forradalom állásaiba. Belőlük lettek azok az építészek, reklámrajzolók, 
iparművészek, designerek és ipari formatervezők, akik az utóbbi 30—40 évben meg
változtatták a modern világ külső képét; az ő útjuk sem egyszerű, bonyoldalmaikkal 
foglalkoztam e cikk első soraiban említett dolgozatomban. De sokszorta bonyolul
tabb és nehezebb volt azoknak az alkotóknak az útja, akik nem kapituláltak, akik 
szívósan kitartottak politikai-társadalmi céljaik mellett, és így kerültek szembe
— röviden szólva — a valósággal! Az ő drámájuk volt a legnagyobb, a legfelkavaróbb. 
S itt nem azokra a konfliktusokra gondolok, amelyek a személyi kultusz időszaká
ban közülük is sokakra vártak ; annál is kevésbé, mert ezek a konfliktusok nem állot
tak közvetlen összefüggésben alkotó módszerükkel; a törvénysértések áldozatai 
között éppen úgy találunk alkotókat, akik szemben állottak az avantgarde-dal, mint 
olyanokat, akik hozzá tartoztak. Az avantgardisták megpróbáltatása korábban jött 
el, már a húszas évek elején, részben még korábban; voltaképpen abban a pillanatban, 
amikor művészetük azokkal a tömegekkel konfrontálódott, amelyek nevében szóltak, 
azokkal a tömegekkel, akik nemcsak nem értették, hogy mit mond ez a művészet, 
de indulatosan szembe is fordultak vele. S ez a konfliktus — itt a nagy tragédia!
— annál mélyebb és érezhetőbb lett, mennél szélesebb lett az új közösség! René 
Fülöp-Miller, az ismert antikommunista kultúrtörténész — persze kajánkodva — el
mondja Koroljov Bakunyin-szobrának történetét, amelyet a felelősök nem mertek 
leleplezni, hosszú ideig egy palánk mögött rejtegették, majd miután a városi szegé
nyek tüzelőnek elhordták a deszkákat, és kitört a botrány a szobor miatt, lebon
tották. Az avantgarde tragédiája ilyen jelenségekkel kezdődött. És a helyzet az idő 
előrehaladtával nem javult, ellenkezőleg, egyre romlott. Különös összefüggés és 
viszonyulás jött létre, majdhogynem egy fordított aritmetikai sorról lehetne beszélni : 
mennél erősebb és szélesebb és szilárdabb lett a forradalom bázisa a tömegekben, 
annál hevesebb és hangosabb lett az új, a forradalmi művészet ellenzése, annál job-
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ban szigetelődön el az avantgarde. Persze annál ingerültebb és agresszívebb is 
lett.

Tragikus vonása volt az ellenségeskedésnek az is, hogy a leghevesebben a harc 
az avantgarde és a kritikai realizmus képviselői között robbant ki, tehát a progresszió 
két főirányzata között. Végzetesen összekúszálta az ellentétet, hogy az avantgarde- 
dal szembenálló oldal felhasználhatta és részben fel is használta a közérthetőség 
vulgarizált fogalmát, hiszen ha az érthetőség formai motívumát elválasztom a tar
talomtól, és külön, sőt legfőbb kategóriaként szembeállítom a nem érthető formával, 
akkor elmosódik a határ tartalom és tartalom között, és polgárjogot kap a leg
közönségesebb giccs, a legértéktelenebb, legkispolgáribb illuzionizmus ; sőt, mint a 
legkonvencionálisabb, a legkonzervatívabb hagyomány bizonyos, hogy ő nyeri meg 
az „érthetőség” versenyét. . .  !

Pedig a valóságos ellentét nem itt volt, nem a formában. (Aki kutatna, bizonyára 
találhatna azoknak az időknek kritikai realista művei között is köznapi értelemben 
nehezen érthetőeket!) A kontroverzia mélyebb volt, és a társadalmi és forradalmi 
változás megítélését érintette: a kritikai realisták elutasították az avantgarde utó- 
pizmusát, történelmietlen szemléletét. Ők nem egyszerűen azért voltak „részletezőb
bek” , mert közérthetőbbek akartak lenni, hanem mert a kort kritikai mikroszkóp 
alatt vizsgálták, mert tárgyuk azoknak a folyamatoknak az analizálása volt, amelyek
ben a polgári világ felbomlása végbement, és a maradandó, a megújulásra képes el
vált az elhalótói, az elmúlásra ítélttől. Ezekben a sokszor rejtett folyamatokban 
alakultak ki a kritikai realisták maguk is, tőlük szenvedtek, bennük vívták ki a maguk 
igazságát, amely ugyancsak az újat akarók igazsága volt. De hát hogyan is fogad
hatták volna el az avantgarde-ot, amely mindazt, amivel ők oly hosszú időn át kín
lódtak, egyetlen mozdulattal lesöpörte volna az asztalról, pontosabban: azt hitte, 
hogy képes lesöpörni. . .  ?

A közkeletű magyarázat szerint az avantgarde volt a nagy destruáló, mellette 
a kritikai realizmust megőrző-konstruktívnak szoktuk beállítani. Valójában nem 
fordítva volt-e? Az avantgarde — alaptermészetét tekintve — utópista-konstruk
tivista; a múltat nem annyira destruálta, mint inkább negligálta, úgy tekintette, 
mintha már nem is lenne. A leleplező, a múlt ellentmondásait feltáró és ezzel a múlandó 
elmúlását elősegítő, az útból eltakarító — sokkal inkább a kritikai realizmus volt. 
Az avantgarde előre tekintett, egy romantikus fantázia teremtette jövőbe, a kritikai 
realizmust sokkal jobban a múlt foglalkoztatta, amelyet utált is, meg siratott is, 
amelytől meg is akart szabadulni, de meg is akarta váltani. Egyet is értett valahol a 
reformistákkal, csak mert sokkal mélyebbre látott, mint a politikai opportunizmus, 
mert mércéje nem azok a kis engedmények voltak, amelyeket a revizionista szociál
demokrácia szavazóinak ígért, szemben is állott a reformizmussal, meg is vetette azt. 
Hogy az igazság a politikában — ha szabad kivételesen térbeli absztrakciókban fogal
mazni — valahol középütt volt, az anarchisztikus „baloldal” és a reformista jobb
oldal között, az a politikai porondon nagyon gyorsan, szinte azonnal kiderült: 
ennek az igazságnak volt a kifejezése, a többi között, Lenin és a leninizmus centrális 
szerepe a forradalomban és a forradalmat követő években. A művészeti szférában 
ez nem derült ki olyan hamar, különösképpen a művészeti alkotásokban nem.

Pedig nem volt más út a szocialista művészet számára, mint a két elem — az avant
garde és a kritikai realizmus — szintézise, csak összeötvöződésükből születhetett
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meg az új társadalommal tartalmilag és formailag adekvát művészet és esztétika. 
A bolsevik párt kulturális politikája ezt már 1925-ben felismerte: az irodalomról 
szóló nevezetes párthatározat, amelyet köztudottan Lunacsarszkij dolgozott ki, már 
ennek a szintézisnek a szervezeti-politikai kereteit vázolta fel. S ennek a koncepció
nak a terméke lett késó'bb az a páratlan virágzás, amelynek a szovjet irodalom és 
művészet a húszas évek második felében és a harmincas években indult: mindmáig 
ez az a korszak, amelyben a szocializmus a legtöbbet és a legtöbb maradandót adta 
a világkultúrának és a világ forradalmi művészetének. S szerencsésen jártak el, akik 
annak idején az új módszert szocialista realizmusnak nevezték el, ha úgy értették az 
elnevezést, hogy az egyesíti a szocialista avantgarde-ot és a kritikai realizmus esz
mekörét. Egyetlen jelentős művet nem ismer ez a kor, amelyben ne lehetne felfedezni 
mindkét irányzat befolyását, amelyben — ha más-más arányban is — jelen nem volt 
és nem hatott volna mindkét tradíció: a csodálatos remekműveket, amelyeket a szo
cialista realizmus az emberiségnek adott, ennek a frigynek köszönhetjük.

Elismeri-e ezt, tudatosítja-e ezt a mai marxista esztétika és művészettörténet? 
Hát tudatosításról alig lehet beszélni, és ha egészen őszinték akarunk lenni, azt kell 
mondani, úgy igazából még elismerni sem ismeri el. Mégpedig tulajdonképpen azért 
nem, mert, ha mélyen és félreszorítva is, még mindig jelen vannak az akkori „frak
ciók” , illetve tovább vegetálnak az utódokban. És ezek a csoportosulások jelen vannak 
a teóriában is, az irodalomtörténetben, az esztétikában. Van — hogy ne volna? 
— ennek is oka. Nem lehet itt sem elfeledkezni a személyi kultusz időszakáról, 
amelynek romboló hatása mindenütt különösen nagy volt, ahol ideológiai feszültsé
gekről volt szó. Minthogy akkoriban nem eszmei síkra terelték ezeket a folyamatokat, 
a durva adminisztratív beavatkozás nyomása alatt elvtelen csoportharcokká defor
málódtak, amelyekben rendőri feljelentésekkel és politikai gyanúsításokkal folyt 
az „esztétikai” küzdelem. A mai kultúrpolitikai gyakorlat elhagyta a korábbi egy
oldalúságokat, a légkör az avantgarde megítélése körül sem feszül már úgy, ahogy 
korábban feszült. De ideológiai tisztázásról, a fejlődést tárgyilagosan és nyíltan 
elemző művekről nemigen számolhatunk még be.

Mi jellemzi a helyzetet ma? Egyfelől olyan tanulmányok és visszaemlékezések és 
újrakiadások megjelenése, amelyek a hangsúlyt arra teszik, hogy azért mégiscsak 
az avantgarde volt az igazi, a forradalom leikéből lelkedzett művészet. (Nyilvánvaló, 
hogy ebben a felfogásban osztozik a neobaloldal, a mai politikai neoavantgarde, 
amely a maga őseit keresi.) A másik oldalon még mindig találkozni az avantgarde 
differenciálatlan kritikájával, egy olyan image-zsal, amelyből nagy gonddal kidesz
tilláljuk mindazt, ami ebben a mozgalomban őszinte forradalmiság, magával ragadó 
progresszivizmus volt; így persze csak az erőszakosság, csak az antidemokratikus 
türelmetlenség marad meg, amellyel nem nehéz „elbánni” . Olykor teszünk, immel- 
ámmal, félszívvel, gesztusokat, amelyekben elismerjük ugyan, hogy az avantgarde 
is adott nagy művészeket a szocialista realizmusnak, de voltaképpen csak annak 
az árán, hogy ezek az alkotók „leküzdötték” — azaz semmivé tették magukban 
az avantgarde tradícióit. S ha el is ismerjük, mint legutóbb egy Majakovszkijról 
szóló tudományban, Viktor Duvakinéban olvastam, hogy a költő „képes volt a fu tu
ristáktól nemcsak a polgári esztéticizmust, hanem valami olyasmit is szerezni, ami köl
tői fejlődése számára hasznos volt”, akkor ezt a teljesítményt inkább egy-egy alkotó 
különös zsenialitásának tüntetjük fel, mint történelmileg szükségszerű evolúció-
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nak. Első személy többes számban fogalmazok, mert magam is írtam hasonlókat. 
Persze e felemás, suta állásfoglalások közé sorolnám azokét is, akik annak idején 
nem ismerték fel az avantgardista Brecht jelentőségét, és ma úgy „korrigálják” állás
pontjukat, hogy kimutatják: Brecht pályájának végén hűtlen lett önmagához, így 
hát érdemessé vált az elismerésre . . .  Más szóval: mindeddig csak felületes és több
nyire jelentéktelen mozzanatokban érhető nyomon ebben a témában gondolkodá
sunk változása.

Pedig alapkérdésről van szó, és nem is csak történelmi értelemben. Talán elsősor
ban aktuális kultúrpolitikai tanulságai miatt volna érdemes jobban tisztázni. Mert 
annyi bizonyos: eredményes szocialista művészetpolitika csak azokon a felismeréseken 
alapulhat, amelyekből a szocialista realizmus megszületett. Gyakorlatunkban már 
ezek a felismerések mutatják az irányt, de mennyivel pontosabban mutatnák, ha 
lenne kimunkált elméleti bázisunk is.

MI KLÓS  PÁL

A te r m é sz e th ű sé g  a  mai m agyar
m ű v észe tb en

„A jó festmény titka az, hogy hasonlít is, 
meg nem is. Ha túlságosan hasonlít, akkor 
hízelgő és közönséges, ha nem hasonlít, 
akkor viszont csal.”

(Csi Pai-si)

, , . . .  az ábrázolás hűsége . . .  nem jelent 
szolgai utánzást, kicsinyes leltárszerű 
realizmust, hanem mindig annak a rejtett 
,valaminek' a feltárását, a formába fo 
gását, ami ott él a sujet-ben és itt él 
bennünk.”

(Dési Huber István)

Ha mai magyar képzőművészetnek nem kritikusok és a szakma, a szakirodalom és 
a múzeumok ítélőszéke előtt maradandó értéknek nyilvánított, elmosódott kör
vonalú, de mégis, nagyjából körülhatárolható oeuvre-, illetve mű-csoportot tekintjük, 
hanem a beláthatatlan és tarka mü-özönt, képek és szobrok, grafikák és dombormű
vek olyan sokaságát, amely alkalmi vagy állandósuló kapcsolatba kerül a legszélesebb 
értelemben felfogott közönséggel, műgyűjtőkkel és alkalmi vásárlókkal, véletlenül 
betévedőkkel és rendszeres tárlatlátogatókkal vagy minden utcai járókelővel, akkor 
azt mondhatjuk, hogy a mai magyar művészetben a természetelvűség uralkodik. 
Még a múzeumokba kerülő vagy a Bizományi Áruházakban megforduló mai alko
tások között is nagy számban vannak ilyenek, s csaknem monopóliumot élveznek 
a Képcsarnok galériáiban és raktáraiban, de az országos kiállítástól az egyéni és 
csoportos kiállításokig terjedő tárlatokon is ilyen képekkel és szobrokkal találko-
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zunk leggyakrabban. Folyóirataink, képeslapjaink is ilyeneket reprodukálnak több
nyire.

Ezeknek az alkotásoknak közös vonása a természetelvűség, másképp természethűség, 
de emlegetjük még más neveken is: ha festményró'l van szó, gyakran nevezzük össze
foglalóan látvány-piktúrának ; olykor naturalizmusnak, sőt realizmusnak is mondják. 
Az elnevezések mindjének van valami jogosultsága, de egyik-másik zűrzavart is kelt. 
Elsősorban a naturalizmus és a realizmus ilyenek, minthogy legalább három értelem
ben használatosak: általános esztétikai értelemben értékfogalmak, mégpedig éppen 
ellentétes jelentésűek (a realizmus itt a művészet általános értelmű valóságtükrözé
sének legmagasabb fokát jelenti, függetlenül az előadásmódjától, stílusától; a natu
ralizmus viszont a valóságtükrözés leginkább földhözragadt, legalacsonyabb szintjét, 
részletekbe, esetlegességekbe vesző, ezért félrevezető és értéktelen módját). Másod
jára történeti, művészettörténeti fogalmak, s mint ilyenek, a 19. század stílusirány
zatait jelzik; ebben az értelemben a naturalizmus és a realizmus közel állanak egy
máshoz (a realizmus Courbet nevéhez kötődik, a naturalizmus inkább Leibléhez, 
nálunk az előbbit Munkácsy művével, az utóbbit inkább Hollósy művészetfelfogásá
val szoktuk azonosítani); ebben az értelemben a két fogalomnak nincs értéktartalma, 
az irányzat képviselői közt voltak kiváló nagy művészek és jelentéktelenek egyaránt. 
A harmadik, tapasztalatom szerint leginkább elterjedt értelemben a két szó ugyan
csak rokon értelmű: azt az előadásmódot, általánosságban vett stílust vagy még 
inkább technikát jelöli mind a kettő, csupán fokozati különbséget érzékeltetve, 
amelyet helyesebbnek látszik, épp a többértelműség elkerülése miatt, természet
hűségnek nevezni (azt a festészetet és szobrászatot pedig, amely ezt programjaként 
használja, természetelvűnek nevezni).

Azt, hogy ez az elv mit jelent voltaképp a művészet gyakorlatában, többféleképp is 
megközelíthetjük. Mindenesetre a legkevésbé fog útba igazítani a természetelvű 
művészet történeti nyomozása, hiszen a mimézis elve Arisztotelész óta máig oly sok 
művészetelméletnek és esztétikának, az imitáció, a természet utánzása, hűséges le
képezése Apellésztől mai non-figuratív szobrászokig oly sok művésznek volt alapvető 
elve és programja, hogy eligazodni is nehezen tudnánk az így sorra járt anyagban. 
Ha viszont a különbségeket részleteznénk, akkor annyira belevesznénk az árnyala
tok tisztázásába, hogy szem elől tévesztenénk a lényeges dolgokat. Az ókori anekdo
ták a görög festőről, aki oly élethü szőlőfürtöket festett, hogy becsapta a madarakat is, 
a kínai festőről, aki oly élethű (!!!) sárkányt festett, hogy a szemét már nem is merte 
megfesteni attól való féltében, hogy megelevenedik, mind ennek a természethűség
nek a költői vagy folklorisztikus megfogalmazásai. Azok a finom különbségek, 
amelyek a középkori imitáció felfogása és a reneszánszban bekövetkező módosulás 
között rejlenek, hogy tudniillik az első az imitáción valamilyen eszményinek, példává 
emeltnek az utánzását, míg a második a modellként, valóságos érzéki természetként 
vizsgált natúrának az ábrázolását értette, csak a művek alapos tanulmányozásával 
válnak érthetővé és tanulságossá.

Többre megyünk, ha a természetelvü művészet lényegét lélektani és szociológiai 
oldalról próbáljuk megragadni, egyfelől a művész, másfelől a közönség művészet
szemléletének sajátságait elemezzük. A művészi látásmódot két fő típusra szokták 
osztani: Gorkij realista és romantikus alkatról beszélt, WöIflTlin a klasszikus és a 
barokk periódusokra alapozta tipológiáját — Gorkij realistának azt tartja, aki hűen,
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szépítgetés nélkül ábrázolja a világot. Wölfflin viszont arról beszél, hogy a klasszikus 
típus jellemzői a linéarités, a síkba rendezés, a zárt forma, a sokszerűség, a világos
ság (szemben a barokkot jellemző festőiséggel, mélységgel, nyitott formával, egységgel 
és homállyal). Mások a művészet egész történetét megkísérelték ebbe a sémába szorí
tani, mondván, ennek a két típusnak a váltakozása (vagy „harca”) adja a művészet 
stíluskorszakainak egymásutánját. Ma azonban kissé bonyolultabbnak látjuk magá
nak az alapsémának a vonásait is, hogysem történeti elvként felhasználhatónak 
ítélnénk. A két főtípust általában elismerik, de Wölfflinnel szemben azt kell hang
súlyoznunk, hogy a típus sajátságai nem csupán a formai megoldásokban mutatkoz
nak meg, hanem a témaválasztásban s a hozzá kapcsolódó eszmei vonatkozásokban 
is. Gorkij és mások megfogalmazását viszont azzal egészíthetjük ki, hogy a szépít
getés nélküli, hűséges ábrázolás voltaképp nem a világhoz magához hűséges, hanem 
csak annak konvenciójához, történetileg, földrajzilag különböző társadalmi felfogásá
hoz. Hiszen úgy tartjuk, hogy a lélektani tipológiában megkülönböztetett introver- 
tált és extravertált alkatú művészek mindenkor feltételezhetők, s a belső világ, az 
álmok, a lélek rejtett redőinek művészi feltárása mégsem volt lehetséges addig, míg 
az emberi psziché maga nem foglalta el helyét a köztudatban. Másrészt azt is tudjuk, 
hogy angyalok sosem léteztek, s a középkor — egyébként Gorkij és Wölfflin tipo
lógiai fogalmaival egyként realistának jellemezhető — művészei a világ magától 
értetődő tartozékaiként ábrázolták őket. Annyi azért érvényesíthető ezekből a típus- 
fogalmakból, hogy a természetelvű művész érdeklődése kifelé, a világra irányul, 
szándéka pedig a szépítgetés nélküli látványvisszaadás, előadásában pedig több
nyire lineáris, síkba rendezett és zárt sokszerűség világos bemutatása az uralkodó 
vonás.

H a a közönség látásmódja felől nézzük a természetelvűséget, akkor még szembe
tűnőbb a látásmód konvenciójának az imént említett szerepe. Nemcsak a valóságról 
kialakult társadalmi kép konvenció, hanem a művészetről kialakult kép is. Az úgy
nevezett naiv műélvező — hogy mennyire nem naiv, azt mindjárt látni fogjuk — rend
szerint úgy szokta megfogalmazni a művészet kritériumát, hogy „ami hasonlít” , 
ami éppen olyan, mint a valóságban; a portré akkor jó, ha „megszólalásig” hasonlít, 
a csendélet akkor, ha „étvágygerjesztő” gyümölcsöket nyújt. Ugyanez a műélvező 
az iménti kritérium hangoztatásával utasítja el az óvoda elől a ruhátlan emberi 
figura szobrát (hiszen a „valóságban” nem mutatkozhatunk nyilvánosság előtt ruhát
lanul), ugyanez a műélvező utasítja el a Szántó Kovács-emlékművet, ha nem a fény
képekről megismert külső hasonlóságot adja, hanem a parasztvezér eszméinek jel
képessé emelt, rongyos kubikos alakjában megformált lényegét fogalmazza meg. 
S nyomban kitűnik, hogy mennyire naiv ez a műélvező, ha az igazán naiv festők, 
a primitívek képeit intézi el megvető legyintéssel, s a népművészet ábrázolásait kezeli 
közönyösen. Az uralkodó látásmód kétszeresen is konvenció tehát: egyrészt a való
ságot számára csak a kézzelfogható külső jelenti (s az eszmék már nem), s még ezt is 
korlátozzák morális és egyéb előítéletei; másrészt a művészetet is egy bizonyos mű
vészet jelenti, az, amelyet iskolai és iskolán kívüli neveltetésében annak ismert meg. 
Lényegében a 19. századi realizmus és naturalizmus témavilágát és ábrázolásmódját 
tartják művészetnek. Azt, amit közérthetőség minősítéssel is el szokás látni.

A közérthetőség azonban nemcsak más társadalmi konvenciókhoz képest lehet 
más és más (pl. nemzeti kultúrák szerint), nemcsak történelmileg változik (pl. más
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volt a reneszánsz korában és más ma), hanem egyazon társadalomban és egy idő
pontban is rétegenként különbözik. Ilyenformán a közérthetőség voltaképp fikció.

A művészeti alkotás megértése, értelmének kihüvelyezése nem olyan egyszerű és 
magától értetődő dolog, amilyennek a naiv műélvező gondolja. A képzőművészeti 
alkotásnak is van nyelve, azaz jelrendszere, mint bármely más társadalmi kommuni
kációra szánt üzenetnek. Ennek a nyelvnek, akár a síkfelület, akár a plasztikus közeg 
hordozza, két rétegét különböztethetjük meg: az első réteget az ikonikus jelek alkot
ják (a valóság jelenségeinek megfelelő, azokhoz hasonló formák), a másodikat 
pedig a szimbolikus jelek rendszere. Ez utóbbiak a művész választásától függenek, 
ezek tolmácsolják a művészi szubjektumot és szemléletét. Két fajtájuk van: az egyik 
lényegében az ikonikus jelek megmásításában valósul meg, a megszokottól, a kon
vencionálistól, hagyományostól eltérő megformálásában, azaz a stilizálásban, a 
másik az ikonikus jelek elrendezési módjában, a mű szerkezetében való felhasználásá
ban, azaz szimbolikájában. Az igazi művészet jellemzője éppen az, hogy részint 
a stilizálással, részint a szimbolikával valami többletjelentést ad ahhoz képest, amit áb
rázolásának tárgya önmagában jelent.

Nos, a természetelvűség abszolutizálása éppen azt jelentené, hogy a műalkotás meg
reked a stilizálás nulla fokán, s nincsen jelképes értelme. Van egy műfaj a művészet
ben, amely pontosan ezt a fokot képviseli — igaz, egyetlen valódi művész sem tekinti 
műalkotásnak az ilyet, nem is állítja ki —, s ez a természettanulmány, az iskolai 
stúdiummunka. Ennél azonban mindig másodrendű kérdés, hogy mit ábrázol, gipsz
fejet vagy eleven emberi testet, a fontos az, hogy hogyan van megcsinálva: ezen 
tanulja a növendék a mesterséget, az ikonikus jelek stilizálástól és szimbolikától 
mentes alkalmazását, technikáját. Ami műalkotásként jelenik meg a közönség előtt, 
az már rendszerint túl van ezen, de a természetelvűség képviseletében jelentkező 
műalkotást azért úgy tekinthetjük, mint a stilizálás viszonylag alacsony fokát vagy 
minimumát megvalósító produktumot.

Nos, a mai magyar művészetben meglehetősen nagy arányban vannak jelen a stili
zálás különböző, de minimális eljárásait használó művek. Ide tartozik mindenek
előtt az idősebb nemzedék, Nagybánya piktúrájának örökösei: Bernáth Aurél, 
Iván Szilárd, Főnyi Géza festményei, amelyeken a stilizálás optikai jellegű megoldá
sokban tűnik fel. Mindegyiküknek megvan a maga sajátossága: Bernáth a fényt 
hangsúlyozza, Fónyi viszont magukat a szineket. Közös sajátosságuk azonban, hogy 
mind a látványból indulnak ki. s azt is adják vissza, természetesen „temperamentumu
kon átszűrve” . Akár a párizsi posztimpresszionizmuson nevelkedettek, mint Czóbel 
Béla, aki a formákat is feloldja az atmoszférává lágyított színességben, akár pedig 
a kubizmusnak valamilyen archaikus látásmódját őrző Kmetty János, aki monokróm
nak ható képein éppen a formák geometrikus szerkezetét hangsúlyozza. A Szocia
lista Művészcsoportot annakidején azexpresszionizmus hatása érintette, úgy tűnik, 
ez a hatás is inkább a formák torzításában él tovább Fenyő A. Endre és Nolipa I. 
Pál képeinek nyelvében. Az akvarellisták közt Dobroszláv Lajos tatai tájai, Diósy 
Antal pesti utcaképei, Imre István interieurjei képviselik ezt a kevéssé stilizált nyel
vezetet, a grafikusok közt ugyancsak az idősebb generációt jellemzi ez az előadás
mód, pl. Varga Nándor Lajos tájait és portréit.

A plasztikában is az idős mesterek élnek leginkább ezzel az ábrázolásmóddal. 
Pátzay Pál szobraira inkább a klasszikus zártságú, eszményítően sima felületű meg-
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formálás jellemző, Mikus Sándoréra viszont a durvább felületkezelés, erősebb moz
gású részletforma, a fafaragó id. Szabó Istvánra pedig az anyag és a népművészet 
által sugallt zömök, nyers tömbökben fogalmazás.

Ez a névsor természetesen csak jelzésére szolgál annak a tendenciának, amelyet 
természetelvűség néven foglalunk össze mai művészetünkben. Egyben azonban illuszt
rálhatjuk is a nevekhez kapcsolódó művekkel a tendenciához kapcsolódó problémá
kat. Mindenekelőtt azt, hogy ennek a nyelvnek a használata is lehetővé teszi az igazi 
művészi érték létrehozását. Kétségtelen, hogy az említett művészek mai műveit egy 
mögöttük húzódó jelentős életmű hitelesíti, s ugyanez igazolja festői vagy plasztikai 
nyelvhasználatukat is. Viszont épp ez az igazolás rejti ennek a nyelvhasználatnak 
a fő problémáját is.

Ez a természetelvű piktúra és plasztika meglehetősen ragaszkodik a műfaji, ponto
sabban tematikai keretekhez is. (A képzőművészetben műfajként szokás emlegetni 
a tájat, csendéletet, portrét, zsánert stb.-t, holott ezeket inkább témakörnek vagy 
tematikai keretnek nevezhetnénk.) S éppen ez árulkodik arról, hogy mennyire nem 
szabad szó szerint értenünk a természetelvűséget, hiszen a tematikai keretek, amelyek
ben ezek a festők és szobrászok nézik a világot, egyáltalán nem léteznek a ter
mészetben, a való világban. Nem egyebek ezek konvencióknál, egy bizonyos művészet 
konvencióinál. Ez a művészet pedig lényegében a 19. század polgári művészete, amely 
a polgár szükségleteire hozta létre a portré, a táj, a csendélet, a zsáner, a köztéri 
emlékmű, az emlékérem és a többi „műfaj” ma is érvényesnek tekintett normáit. Szó 
sincs tehát olyasmiről, mintha a természetelvű művész a természet elfogulatlan szem
lélője és ábrázolója lenne, épp ellenkezőleg, kizárólag sémákban szemléli és ábrázolja 
a természetet, a világot. S itt a nagy kérdés: ez a mi új világunk vajon felfogható-e, 
megérthető-e és ábrázolható-e ezekben a nem belőle szabott sémákban ?

A tapasztalat azt mutatja, hogy egyre kevésbé lehet a hagyományos tematikai 
kereteket, műfajsémákat igazán művészi erejű önkifejezésre használni. Az igazi 
művészi önkifejezés mindig a kor világát is magába sűríti. A hagyományos „sujet”-ek, 
tájképek, csendéletek, emlékművek azonban a mi korunk problémáiból úgyszólván 
semmit sem képesek már visszaadni. Ha az imént találomra elősorolt, igazán nagy 
megbecsülést élvező művészeink legutóbb látott műveire gondolunk, nem kapunk 
egyebet bennük, mint az ábrázolt tárgyat — egy tájat, egy alakot, egy „motívumot” 
—, ráadásként pedig a kulturált stilizálásban megnyilatkozó, érzékeny művészi szub
jektumot. Adnak valami finom  észrevételt egy tájról, valami bölcs megfigyelést egy 
alakról, de ez ma kevés. Csak azt elégítheti ki, akinek a művészetről konzervatív 
— mondhatnám: múlt századi polgári — felfogása van. Vagy azt, aki nem tud képet 
olvasni, azaz: csak az ikonikus jeleket olvassa ki a képből s a szoborból. Jellemző 
példaként idézhetem mai természetelvű pikturánkból Mácsai István képeit. A kitűnő 
felkészültségű festő az utóbbi években témakörében is, festési módjában is olyan 
u tat választott, amelyet csak személyes elfogultság vagy kritikusi vakság minősíthet 
értékesnek. Mácsai témákban is jelentéktelent, köznapit keres, és a szándékoltan 
semmitmondó tájrészleteket olyanfajta lesimított festésmóddal adja vissza, amely a 
fénykép tárgyilagosságára emlékeztet. így aztán ezek a képei az ábrázolt tárgynak 
puszta dokumentumai, amit a fénykép is több szubjektivitással produkál, ha a masina 
művész kezében van.

Méginkább ez vagy ehhez hasonló hiányérzet ébredhet bennünk olyan képek és
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szobrok láttán, amelyek tárgyuk ábrázolásán túl nem nyújtanak semmit. Fölös
leges volna itt neveket sorolnom, hiszen tucatszám láthatunk országos kiállításokon 
is, köztéren is olyan műalkotásokat, amelyek természetelvűség programjával és 
közérthetó'ség minó'sítéssel nem jelentenek semmi mást, mint ábrázolásuk tárgyát. 
Puszta dekorációk, mert hiányzik belőlük a művészi jelentés. Azt a tájat, amely meg
kapó hűséggel jelenik meg egy képen, szívesebben látnám a valóságban, tapodnám 
füvét, s hevernék fái alatt. Azt a szép női testet, amely érzékletes pontossággal jelenik 
meg egy bronzszoborban, szívesebben venném eleven eredetijében. Miért van az 
mégis, hogy sokan elfogadják művészetként a pusztán modelljét jelentő műalkotást? 
Vagy a konzervativizmus okán, vagy a művésziség félreértése okán. Az előbbiről 
már szóltam, a második nem egyéb, mint a művészetnek ügyességként, technikaként 
való felfogása (vagyis ugyanaz a szemlélet, amellyel a tanár bírálja a gipszfejről 
készült stúdiumot). Van azonban egy harmadik ok is: a kényelmesség, a megszokás. 
Azt, amit a kínai festő vagy Dési Huber ars poeticaként fogalmaztak meg, az infor
mációelmélet úgy mondja, hogy minél nagyobb egy üzenet jeleinek elrendezésében 
a valószínűség, annál kisebb az információértéke. A valószínűtlen, váratlan, másképp 
eredeti elrendezés azonban nagyobb erőfeszítést igényel a megfejtésben. A közérthető 
mű épp azért közérthető, mert semmi valószínűtlen, semmi eredeti nincsen benne, 
így információértéke is csak látszólagos. Viszont a megszokotthoz való ragaszkodás, 
az az illúzió, hogy erőfeszítés nélkül is információt kapunk, rendkívül csábító. 
A természetelvűségnek ebben rejlik a fő vonzóereje.

Szerencsére, nem mindenki számára. Azt hiszem, fiatalabb művészeink között 
a szűkebb értelemben vett természethűségnek, a stilizálás minimumának nincs be
csülete, sokkal erősebb bennük a törekvés arra, hogy kialakítsák a stilizálásnak és 
a jelképszerűségnek azt az egyéni, tudatos és rendszert képező fokát, amely a látvány 
érthetőségére és az ikonikus jelek használatára támaszkodva épül bele a műbe, s így 
lehetővé teszi a korszerűbb, mai problémákat megfogalmazó művészet kibontását. 
S jócskán akadnak a már nem fiatal művészek között is olyanok, akik régóta vagy 
újabban kísérleteznek több nyelv alkalmazásával is. Martyn Ferenc például mindig 
is több nyelven írta képeit: a természetelvűségtől a non-figuratív képig rendszeresen 
művelte a különböző ábrázolásmódokat. Domanovszky Endre festői nyelve parabola
pályát futott végig: bár mindig a látványból indult ki, a kezdetet és a mát a stilizálás 
igen nagy intenzitása jellemzi. Míg nála a színfoltokban oldódnak fel az ikonikus 
formák, Hincz Gyulánál az arabeszkben vagy a kalligrafikus vonalak tobzódásában. 
Bencze László, aki ugyancsak több festői nyelvvel kísérletezett már, a geometrikus, 
szilárd szerkezetű ábrázoláshoz tér vissza újra meg újra. A szobrászok közt a ter
mészetes formákból való kiindulás, de ezeknek egyre tömörebb, letisztultabb, egy
szerűsített megfogalmazása Laborcz Ferenc, Tar István, Marosán László, Vígh 
Tamás művein mutatja meg lehetőségeit: azt, hogy mit nyújthat a stilizálás a kifejező
erőben. Kerényi Jenő és Somogyi József plasztikája viszont korábban is meggyőző 
erővel képviselte a természetelvűséget, épp azért, mert a stilizálásnak és a jelkép
teremtésnek tudatos programjával alkottak, s újabb műveik logikus folytatásai annak 
a folyamatnak.

A természetelvűség néven összefoglalható tendencia határai azonban itt már el
mosódnak. Az imént említett művészek is olyan nyelven fogalmaznak, hogy több
kevesebb joggal besorolhatnánk őket egy másik tendencia képviselői közé. Ezt a
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másik tendenciát ugyanis az jellemezheti, hogy tudatosan, programszerűen kísérel 
meg elszakadni a földhözragadt természethűségtó'l, s éppen a korszerűbb mondanivaló 
megfogalmazására keresi a magyar hagyományok tanulságaiban az új nyelvet. Mert 
ezt még befejezésül meg kell jegyeznünk: a természetelvűség a magyar művészet 
hagyományaiban sokkal erősebb, mint a stilizálás merészebb fokozatai. Vannak, 
akik emiatt tekintik a mai magyar művészetet félszázaddal elmaradottnak Európához 
viszonyítva. Azt hiszem, az ilyen viszonyításnak csak teoretikus tanulsága lehet: 
az, hogy néhány kivételtől eltekintve — azok is többnyire torzóban maradt életművek 
vagy ma is érdemtelen mellőzésben részesülő művészek — csak a külföldre került 
s az európai művészet áramába új hazájukon keresztül bekapcsolódó magyar művé
szek tudtak igazán otthonosan mozogni a nyugati non-figurációban. Úgy látszik, 
hogy a magyar művészet zöme a látványhoz ragaszkodva él ma is, s a stilizálás és 
jelképteremtés nem-európai módjaival őrzi nemzeti jellegét.

MARTI NKÓ ANDRÁS

G ondolatok a P e tő fi Irodalmi M úzeum ról
Irodalom és múzeum . .  . Első pillanatra zavarba ejtő párosítás. A múzeum általá

ban a vizualitásra épít: benne valamit nézni kell, s a nézési lehetőségek biztosításá
val teljesíti feladatát. Az irodalmat viszont — a szorosabb értelemben vett írásműre: 
a könyvre korlátozódva — mindenekelőtt olvasni kell a „close reading” magányában. 
Lehet aztán hallani is az irodalmat: a regősök, igricek után ma a színházak, előadó
estek, a Rádió, a Televízió produkcióiban. De nézni? Egy becsukott könyvet, egy 
feloszladozó folyóiratot. Lehet nézni persze a kézzel írott-díszített kódexeket, 
a szépen illusztrált, szép kötésű, szép tipográfiájú bibliofil kiadványokat, — de amit 
valójában ezeken nézünk, az nem az irodalom (biblio-filia, nem: literature-filia). . .

És mégis, a magyar Irodalmi Múzeum eddigi, 16 éves rövid múltja is igazolta: 
egy irodalmi múzeum olyan, mint a Voltaire istene, ti. „ha nem volna, fel kellene 
találni” . Egy kissé korszerűbb megfogalmazásban : igazolta, hogy az irodalmi múze
um reális társadalmi, művelődési igényt elégít ki, s hogy az igények és feladatok köre 
egyre bővül, szóval hogy „van benne fantázia” . Még ha a „múzeum” elnevezés nem is 
a legszerencsésebb. Ezzel az elnevezéssel nem szabad azt sugallni, hogy aki belép 
a Károlyi grófok Egyetem utcai egykori palotájába (Budapest egyik legszebb mű
emlék-középületébe): egy halott „múzeum” világába lép be. Ha az irodalom valóban 
múzeumi anyaggá válik, akkor már nem érdemes múzeumban mutogatni. De az 
Irodalmi Múzeum nem halott és nem néma: — párbeszéd, mai érdekű párbeszéd 
az irodalom és a látogató között. A könyvek nemcsak az íróról vallanak, hanem egész 
irodalomelméleti, történelmi, társadalmi környezetükről, feltételeikről és eredményeik-
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Bhrnáth A urél Csendélet — és 
ugyanígy Főnyi Géza Csendélet ab 
rosszal c. képe — tárgyán túli jelen
tést is hordoz. Bernáth képe fények
ből épül: egy köznapi szobabelső 
hangulatát ragadja meg. A köznapi- 
ságot emeli költői szintre.

Főnyi G éza (címlap) képén a min
dennapi tárgyak poézisét a formák 
árnyékokkal is hangsúlyozott rendje 
tartalmazza. A szimbolikus jelentés 
ezekben a képekben éppen ez: mik
rokozmoszunknak is van poézise.

Czóbel Béla Egy műgyűjtő port
réja c. képéről címe nélkül csak ezt 
tudnánk: szemüveges jólöltözött úr, 
ülve, mellette könyvek. Lehet ban
kár is, professzor is. De vajon mi 
van a kezében ? Nem fontos. A festő 
számára a világ hangulatos színfol
tokból áll.





A  T E R M É S Z E T H Ű S É G  A  M A I  M A G Y A R  
M Ű V É S Z E T B E N

Varga Nándor Lajos Zsennye és Imre István Zsennyec. képe a közös helyszínre 
utal címével. Tárgyuk azonban teljesen különböző. Mindkét képen a látvány maga 
nyújtotta a szép formákat, színeket s a bennük rejlő érzelmi értéket. A festők tem
peramentumuk szerint választottak: Varga Nándor erdőrészletet s vele drámaiságot. 
romantikus hangulatot, Imre inkább verandarészletet s benne békés, derűs idillt ad.

Mácsai István Marosi részlet c. képe, bár fényképnek látszik, festmény. De csak 
azért, mert festve van. Címe őszinte részletet ábrázol, mégpedig teljesen esetleges és 
jelentéktelen részletet. Nem is jelent mást, mint ezt a részletet. Még hangulata sincs. 
S bár egyik műkritikusunk szerint ez a mai piktura legtöbbet Ígérő, „realista” iránya, 
szerintem inkább akaratlan jelkép: zsákutca ez, a fejlődés miatt zárva!

A 4. oldalon
Kmetty János A kis család c. képén sem fontos a téma. A kapás férfi és a kosa

ras nő, a gyerek és a háttért jelző templomtorony geometrikus szerkezete a fontos. 
Itt a festő számára a világ ilyeu, kis háromszögekből épülő szerkezetet mutat.

Mucus Sándor Derkovits emlékportréja nem külső hasonlóságot, hanem belső 
vonásokat hangsúlyoz, ami a szobrász számára a proletárfestőt jelenti: a gondoktól 
barázdált, dacos arc és a megszállottság a tekintetben valóban lényeges vonásai a 
nagy művész személyiségének, sorsára és művészi hivatástudatára utalnak.

Pátzay PÁL Illyés Gyula portréja — a külső hasonlóság kissé megszépítő eről
tetésével — kudarcot vall. Ezt a fejet nem feszítették olyan eszmék és érzelmek, 
amilyenek számunkra a költőt jelentik. A lesímított, jólfésült formák egy problé- 
mátlanul derűs, sminkeknek ható férfifejet adnak csupán.
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ről is. „A reformkor és szabadságharc irodalma” c. állandó kiállítás (mely — hiva
tását betöltvén — rövidesen másiknak adja át a helyét) így ad képet nemcsak a kor
szak kiemelkedő nagyjairól, hanem az egész korszakról is.

„Képet ad”, igen, és nemcsak ez, hanem a többi állandó kiállítás is (a Petőfi-, Ady-, 
Móricz-, József A.-kiállítás) meg minden időszaki (néhány hetet, esetleg hónapot 
igénybe vevő) kiállítás is. De valóságos tömegigényt elégít ki? Föltétlenül. Minden 
olvasó számára — és egyelőre még mindig az olvasás a leginkább tömegméretű 
formája a művelődésnek és a művészi élményszerzésnek — valami műveltségi és 
művészi többletet jelent (magam sem tudom miért), ha látja egy író művének első 
kiadását, dedikált vagy szépen illusztrált példányát, az író kezeírását a mű szüle
tését rögzítő kéziratot; ha látja az író (vagy hozzátartozója, szerelme) képmását 
és általában mindent, ami az író emberi és magánéletével kapcsolatos tárgyi emlék. 
Nagyképű „szellemek” gúnyolódni szoktak ezeknek az emlékeknek: fényképeknek, 
relikviáknak, kéziratoknak kultuszán, — de azt természetesnek tartják, hogy a szülő 
őrzi meghalt gyermeke fényképét, játékait, ruhácskáit, hajfürtjeit stb. Nos, a művész 
emberi és művészi életének ezek a dokumentumai egyrészt ember-, családközel
ségbe hozzák a nagy embert, másrészt el is árulnak valamit szokásairól, élet-, gon
dolkodás- és érzésmódjáról, élményeiről, alkotó világáról és környezetéről vagy 
például — mint a Kassák-kiállítás — egy íróművésznek más művészetek iránti von
zalmáról, azon a téren végzett, olykor nem is dilettáns munkájáról . . .  Szóval az 
ember jobb megértésével mintha jobban megértenénk a művészt — és a művet is.

Persze mindeme kiállítási anyag biztosításához folyamatos beszerzés, gyarapítás, 
leltározás-rendezés, bibliográfia, kartoték, adattár szükségeltetik. Megannyi súlyos 
feladat és váratlan nehézségek sora. Itt van — csak egyetlen példaként -— a gyara
podás kérdése: a kristályosodási magul szolgáló egykori Petőfi-Ház anyaga — akár 
a könyvtárat, akár a kézirattárat vagy a relikviákat, ill. a képzőművészeti tárgyakat 
nézzük — tízszeresére, százszorosára nőtt. De, gondolom, elkeserítő lehet egy fiatal 
intézmény számára, hogy más gyűjteményekkel folytatott üzleti versenyben kell 
(kellene) megszereznie olyan anyagot, mely amazok számára csak presztízskérdést, 
az Irodalmi Múzeum számára viszont létkérdést jelent. Ha már az elmúlt századok 
vonatkozásában a helyzeten nem is lehet változtatni — bár az Irodalmi Múzeum 
illetékes osztályai e téren sem zárták le gyűjteményüket: „szimatolnak” itthon és 
külföldön, minden előkerülő anyag hallatán aggódva nézik költségvetési keretüket, 
minden aukción ott licitálnak —, mégis legalább a 20. század irodalma terén kellene 
(és lehetne) olyan előjogokat biztosítani, melynek révén egy helyen lehetne végezni, 
az irodalmi „múzeumi” anyag legnagyobb részének tárolását, megőrzését, restaurálá
sát, kutatási és kiállítási célokra való felhasználását. Én, aki — persze, el is felej
tettem mondani — a magam gondolatait, egy külső kutató és múzeumlátó „kegyes 
óhajait” irom ide, hiszem, hogy ez a helyzet egyszer az egész magyar irodalom 
vonatkozásában el fog következni. És mindenkinek csak haszna lesz belőle, első
sorban persze az irodalomtudománynak. Aki kutató már „keresett” valamit, 
tudja, mennyi időpazarlással, mennyi hibaszázalékkal, milyen zarándok- utat kell 
végigjárni a különféle gyűjtemények stációi között. (Az „egyszerű” múzeum- láto
gatónak pedig az anyag jelentős része sose kerül a szeme elé.) Tegyük hozzá: 
nincs az irodalmi múzeumi anyagnak (unikumok, első kiadások, kéziratok, képző- 
művészeti ábrázolások stb., stb.) egy lelőhely szerinti országos katalógusa sem!
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Az Irodalmi Múzeum — úgy hallom — a kéziratok vonatkozásában tervez egy, 
szükségszerűen szűkre szabott ilyen katalógust. A kéziratok nem véletlenül kerül
tek a sorrend elejére: egy hasonló múzeumi gyűjtemény alfája és ómegája az olyan 
egyszeri és megismételhetetlen dokumentumok, mint a kézirat, levelezés stb.

De hagyjuk azt, ami nincs, érintsük egypár szóval azt, ami van, és ami — szeret
nénk hinni — lesz. Az intézmény egyik legszellemesebb s legmodernebb ötlete: 
egy, „hang- és filmtár” (nem ez a hivatalos neve). Ma már ezer körüli magnófelvétel 
őrzi élő és a közel múltban elhunyt íróink hangját: nyilatkozatát, vallomását, elő
adását, aztán a régebben elhunyt írók még élő kortársainak emlékezéseit is. Aki 
a Rádió lemeztárában őrzött felvételről hallotta, amint Babits saját versét „szavalja”, 
vagy aki a nemrég megnyílt Tersánszky J. Jenő emlékkiállítás megnyitásán hallotta 
a nagy író hangját, ahogy elmondta Illyés Gyulának hozzá írt versét, furulyázását, 
fütyülőtudományát — annak nem kell bizonygatni, milyen megrendítően szép (és 
sajnos, egy idő múlva pótolhatatlan) munkát végez a Múzeumnak ez a részlege. 
A film, hát . . .  azzal nem állnak ilyen jól. Pénz, felszerelés, szakértő . . .  Pedig 
a film még több, mint a hangfelvétel. Igaz; a Rádió és a Televízió jelentős mennyiségű 
hang- és képanyagot őriz, — dehát ezeknek az intézményeknek nem muzeológiai funk
ciójuk a legfontosabb. Ilyen irányú lehetőségeik is korlátozottak.

M ár el is fogyasztottam az engedélyezett terjedelmet, és még nem szóltam — akár
csak prospektusszerűen se — az Irodalmi Múzeumnak a vidéki (úgy harminc körüli) 
emlékházakkal és a vidéki irodalmi kiállításokkal kapcsolatos közreműködéséről, 
nem szóltam a külföldi magyar vonatkozású anyag: — hagyatékok, relikviák, kéz
iratok, kiadványok, fordítások — szemmeltartásáról és megszerzéséről. De — csak
hogy a legutóbbiaknál maradjak — sokan emlékezhetnek még az 1966. évi „A magyar 
költészet és a világirodalom” vagy az idei költészet hete alkalmából rendezett „Köl
tők egymás közt” c. kiállításokra. Nincs mód és hely mindeme — és nem is említett 
— tevékenységek ismertetésére, de talán ennyiből is világos, mennyi mindennek kell 
lennie egy „irodalmi muzeológusnak”, amilyen szak pedig nincs egyetlen egyetemen 
sem — és aligha lesz is. Ezt a munkát menet közben kell megtanulni. És ha megtanul
ta — úgy mellékesen tudományos kutatónak is kell lennie. Az Irodalmi Múzeumban 
ugyanis kutató, alkotó munka is folyik, ha — érthető okokból — kisebb mértékben, 
mint a főfoglalkozású tudományos munkatársak esetében. Mégis: eddig hét szám 
jelent meg a Petőfi Irodalmi Múzeum Évkönyvé-ből, ha egyelőre rotaprint eljárással 
is (és hononárium nélkül !), megindult a kitűnő „Irodalmi Múzeum” sorozat (eddig 
5 kötettel), kritikai kiadásokat szerkesztenek-készítenek (elég csak az Ady- és Jókai- 
kritikai kiadásra utalni), újabban az Irodalomtudományi Intézettel közösen készítik 
az „Új Magyar Múzeum” kiadványsorozatot.

Újabban — mondtam az imént. Egy tizenhatéves intézménynek már vannak 
„korszakai”. Az első évek természetes módon az otthon megszerzésével, a Petőfi-Ház 
nem szegény, de mégis egyoldalú gyűjteményének irodalmi múzeummá gyarapításá
val, hagyatékok megszerzésével teltek el. A hagyatékok közt felbecsülhetetlen értékű 
a József Attila-hagyaték, a nagyon gazdag Jókai-hagyaték, s van szép Móricz-, 
Juhász Gyula-, Radnóti-anyag is. (Nemrégiben olvashattunk róla, hogy Fenyő 
Miksa hagyatéka is az Irodalmi Múzeumba került). És évek kellettek a munka
társaknak „irodalmi muzeológussá” való átképzéséhez is. Mindez elkerülhetetlen 
zökkenőkkel járt, már csak azért is, mert nem volt követhető példa. Az irodalmi
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múzeum ugyanis korántsem olyan megszokott intézmény, mint — mondjuk — a 
Szépművészeti Múzeum vagy akár a Közlekedési vagy a Természettudományi 
Múzeum. Igazán irodalmi múzeumnak nevezhető intézmény csak Moszkvában, Tar- 
tuban és Prágában van, — a budapesti Irodalmi Múzeumnak tehát főleg saját sike
rein és kudarcain kellett tanulnia, meglehetős érdektelenség és még meglehetősebb 
szűk anyagi lehetőségek között. De aztán lassan „összerázódott”, s ma már szer-ves, 
nélkülözhetetlen intézménye a szocialista művelődéspolitikának és a tudományos- 
művészi ismeretterjesztésnek.

Ez a „nem is kevés” munka, e semmiképpen sem lebecsülendő teljesítmény, e be
csületes „hajtás” után az elmúlt 2—3 évben — minden munka- és sportpszichológus 
számára érthető módon — egy kis elfáradás, egy kis „lazítás” következett be. De eköz
ben, egy bizonyos típusú irodalmi múzeum megteremtése után és jóval dr. Agy előtt, 
felmerült a kérdés: mit, kivel, hogyan, miből — tovább? Mert az irodalmi múzeum 
nem követhet semmi bevált múzeumfejlesztési receptet, mivel nem múzeum-\olta a lé
nyeges, hanem a folyton fejlődő élettel, a folyton új és új formában és tartalommal fel
merülő új és új igényekkel és feladatokkal való lépéstartás. Ez a helyzet a Múzeum fel
adatának, hatókörének részben szűkítését, részben tágítását követeli meg. A szűkítés 
főleg azt jelenti, hogy az Irodalmi Múzeum nem a régebbi századoknak elkerülhetet
lenül töredékes anyagára, hanem a 20. századnak lehető teljes anyagára koncentrál. 
Erre koncentrál, de természetesen nem adja fel sem a magyar irodalomtörténet 
egészének, sem a művészettörténeti és irodalomtörténeti kutatások kapcsolatainak 
perspektíváit. A másik szűkítés—tágítás abban a tervben jelentkezik, mely a múzeum
ból és kiállítási intézményből — a speciális muzeológiai és közművelődési funkció 
fenntartása és fejlesztése mellett — tudományos műhelyt, kutató központot szeretne 
fejleszteni. Egyrészt azzal, hogy munkatársait több lehetőséggel, erőteljesebben bekap
csolja az élő irodalomtudományi kutató, feldolgozó-alkotó, kiadási munkába, más
részt megnyitja kapuit az irodalomtudomány minden munkása előtt. Hívja, várja, 
„kiszolgálja” őket, nem rivalizálni : együttműködni akar a sokfelé elszórt kutatóhelyek 
dolgozóival, seg'teni, akar nekik, de saját szavát is hallatni akarja.

És még tovább az élet, az időszerűség felé. A sajtóban ismételten olvashattunk 
arról, hogy az új főigazgató, (az intézményről írok, igyekszem hát elkerülni, bár 
nagyon is méltánytalanul, nevek leírását) az eddig is bevált koncertek folytatása 
mellett, 120 férőhelyes „irodalmi színpadot” akar létrehozni a palota egykori lovar
dájában. A magam részéről nem nagy lelkesedéssel fogadtam a hírt, annál inkább 
azt, hogy — nem színpadról van szó: inkább afféle előadói teremről. Ebben — variál
ható berendezés között — előadó esteket-matinékat lehet családias atmoszférában 
rendezni, meg írók fellépését vagy bemutatkozását; író—kritikus-ku ta tó—„közös
ség” találkozókat, tudományos előadásokat, vitákat, „folyosói beszélgetéseket”, 
műhelyvitákat lehet benne tartani, de ünnepi üléseket is. Sem az Irodalomtörténeti 
Társaságnak, sem az Irodalomtudományi Intézetnek, sem az írószövetségnek, de 
a TIT-nek sincs egy elég nagy befogadóképességű, mégis otthonias, mindenkor szabad, 
mindenki előtt nyitva álló hasonló helyisége. A mondottakból az is nyilvánvaló, 
hogy ez a létesítmény nem jelent „konkurenciát” sem az Egyetemi Színpadnak, 
sem az említett szakmai és társadalmi szervezeteknek, — annál több segítséget.

És — sok mással együtt — ez a létesítmény végre megteremti a lehetőséget arra, hogy 
az Irodalmi Múzeum „A Magyar Irodalom Háza” legyen (az elnevezés: C. M. A.)
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Egy múzeum mindig a múlt felé fordul, egy kissé mindig halott; a ház: jelen és élet. 
Persze egy gondos családban megőrzik a nagyapa tajtékpipáját, a dédmama kelen- 
gyés ládáját, a dédpapa könyvtárát, az ükapa Rákóczi-tallérját, a titikos drámaíró 
apa ötfelvonásos történelmi drámájának kéziratát, a mama szerelmes leveleit — 
vagyis minden ház múzeum is, a  kíváncsi látogatónak vagy a szakmabelinek meg is 
mutatják. De a lényeg mégis az, hogy ház: a jelen életnek, a jelen történelemnek 
bajos-boldog néhány négyzetmétere, az embernek sajátos, semmivel nem pótolható 
intézménye: musée de l’homme.

V A J D A  M I K L Ó S

Egy f e k e t e  önérzet történ ete
(Ralph Ellison: A láthatatlan. Bartos Tibor fordítása. Európa, 1970)

1.

A láthatatlan egy fekete önérzet története. 
Analógiákat keresve ehhez a nagyszerű 
amerikai regényhez, az embernek önkéntelenül 
Gelléri önéletrajza jut eszébe, az Egy önérzet 
története. Nálunk feketének se kellett lenni, 
hogy karámba zárjon valakit a társadalom, 
ha nem felelt meg bizonyos követelményeinek. 
Mind a két könyv egy-egy ilyen, karámba zárt 
emberi önérzet bonyolult története, valóság 
és fantázia határán viliódzó, mesteri művészet
tel megírva — és itt az analógia persze véget 
is ér. A két írót több mint egy világ és egy 
nemzedék: elválasztja egy olyan halál is, 
ami amerikai írónak, még ha néger is, nem 
jutott még eddig. Ralph Ellison nagyon 
amerikai regénye még valami más miatt is 
ismerős tájra visz: mit jelent a bőrre, a lélekbe 
égetett faji bélyeggel élni egy elkülönített 
társadalomban, a túlhaladottnak érzett faji 
örökség vállalására kényszerülni, naponta 
ezerszer átélve a beolvadás keserves képtelen
ségét — erről a modern magyar irodalomban 
is beszél egy különös remekmű, Pap Károly

Azarelje, legalább akkora hitellel, mint a lát
hatatlan, s ha egyszer valahol, valamelyik 
világnyelven kiadják, talán hasonló világ
sikerrel is.

A láthatatlan nem önéletrajz, mint magyar 
rokonai, hanem szabályszerű regény, a fejlő
désregények klasszikus ágából. A dominán
san fehér amerikai társadalomban szinte 
ember alatti kisebbségbe szorított néger élet
érzését, cselekvési lehetőségeit, buktatóit és 
intellektuális tapasztalatát summázza már-már 
a nagy írók biztonságával, akiknek nemcsak 
a tollát, de a képzeletét is maga a történelem 
vezérli.

Megjelenése szinte egybeesett a néger 
polgárjogi mozgalom nagy nekilendülésével 
az ötvenes évek elején, és a néger irodalom
nak is új hullámát indította el Amerikában; 
ez olyan Írókat dobott föl, mint James Baldwin, 
Le Roi Jones és Lorraine Hansberry. A regény, 
a néger látomása nemcsak a fehér amerikai 
társadalomról, hanem benne önmagáról is, 
akivel talán még nehezebb — mert fájdalma
sabb — harca van. A fehér társadalmaktól 
egyenjogúságot kell kiharcolnia — önmagának
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viszont bizonyítania kell, jórészt még puszta 
embervoltát is. Harcolni pedig könnyebb, 
mint bizonyítani.

2 .

„Én . . .  nem helyeslem, hogy a fehér s a 
fekete fajok társadalmi és politikai egyenlősége 
bármi módon megteremtessék . . .  sem pedig 
azt, hogy négerekből szavazók vagy esküdtek 
lehessenek, s hogy közhivatalt viselhessenek, 
vagy fehérekkel összeházasodhassanak . . .  
Kell lenni felsőbbrendünek és alsóbbrendűnek, 
s én magam, mint bárki más, azon vagyok, 
hogy a felsőbbrendűség a fehér faj kiváltságául 
adassék . . . ” Ezt — igaz, 1858-ban, tehát még 
jogász korában — Abraham Lincoln mondta 
egy beszédében, az Egyesült Államok későbbi, 
tizenhatodik elnöke, az amerikai történelem 
nagy liberális hőse, négymillió fekete rabszolga 
fölszabadítója, Charlestonban, abban a város
ban, ahol három év múlva az amerikai polgár- 
háború kirobbant. A polgárháború 1865-ben, 
Lincoln elnöksége alatt, a rabszolga-fölszaba- 
dító Észak fényes győzelmével befejeződött, 
a rabszolgák utódainak fölszabadulása azon
ban ma sem ért véget — sem társadalmilag, 
sem belül, a fekete önérzetekben. A néger 
ma is láthatatlan embernek tudja magát.

3.

Amikor Ralph Ellisonnak harmincnyolc 
éves korában, 1952-ben megjelent első és máig 
egyetlen regénye, s megkapta a National 
Book Award nevű jelentős irodalmi díjat, 
ez a megoldatlanul erjedő és rendkívül bonyo
lult komplexus, a négerkérdés, hosszú idő 
után először tört föl az amerikai társadalom 
felszínére, ezúttal minden addiginál nagyobb 
erővel.

Egy autóbuszban kezdődött, az Aiabama- 
beli Montgomeryben, amikor egy néger 
asszony erélyes fölszólításra sem adta át a 
helyét egy fehérnek. A botrány után a négerek 
egységesen bojkottálták az autóbusztársasá
got. Következett Little Rock, aztán sorban 
a többi ismert epizód, harc a polgárjogokért, 
az oktatás elkülönítése ellen, a véres gettó
lázadások, a fehér polgárjogi agitátorok meg
gyilkolása, Malcolm X meggyilkolása, Martin

Luther King meggyilkolása. 1929-ben, a nagy 
tőzsdei összeomlás idején, amikor a korábbi 
néger politikai és irodalmi mozgalmak a ki
bontakozó általános válságban szinte egyik 
napról a másikra eltűntek, Langston Hughes 
a néger költő még azt mondhatta: „Az átlag 
néger soha nem is hallott a Néger Reneszánsz* 
ról.” Ma már a közvélemény-kutatások azt 
mutatják, hogy a fehér átlagamerikai szerint 
a négerkérdés Amerika legsúlyosabb belső 
problémája, maguk a négerek pedig, számban 
és szervezett erőben folyton növekedve, a 
politikai és a mindennapi élet fókuszában 
tartják.

Ebben az Ellison regényével elkezdődött 
új néger irodalmi hullámnak is szerepe volt. 
A fehér olvasóközönség — már amennyiben 
egyáltalán érdeklődött iránta — fehér írók, 
elsősorban Faulkner regényeiből ismerte a Dél 
s a négerek világát. Ellison is Faulknert vallja 
mesterének. A korábbi néger írókat jórészt 
csak négerek olvasták. Ellison regényének 
óriási kritikai és közönségsikere nemcsak 
az utána következő s Ellisonná! sokkal radi
kálisabb hangú, agresszívabb szemléletű néger 
írók indulását segítette, hanem fölhívta a 
figyelmet, a fehér figyelmet a korábbi néger 
irodalomra is, miközben a néger olvasóközön
ség is ugrásszerűen megnőtt.

A négerkérdés fenyegető súlyosbodása, 
a regény megjelenése óta eltelt tizennyolc év 
nem kezdte ki A láthatatlant.. Ellenkezőleg: 
a történelmi bizonyosság, a helyes diagnózis, 
az újra meg újra igazolódó tapasztalat szilárd 
fundamentumát tolta alája. Az alapkérdések 
ma is ugyanazok, ma is megválaszolatlanok, 
pedig régóta a közfigyelem fókuszában, nem
mindennapi elmék, agytrösztök, politikai 
programok kereszttüzében állnak. A megoldás 
lehetőségét a robbanási ponthoz közelálló 
feszültség nem hozta közelebb, sőt, talán még 
bonyolultabbá tette. Ez a rendkívül prakticista 
nép, mely a modern népvándorlás hullámait 
könnyedén olvasztotta magába, és elsőnek 
volt képes megoldani — és finanszírozni
— a holdutazás technológiai problémáit, 
egyelőre képtelennek látszik arra, hogy saját 
múltjának erre az átöröklött betegségére 
terápiát találjon.

A néger tömegek egyenjogúsági követelése
— bár a vietnami háború elleni tiltakozó 
mozgalmak bizonyos mértékig elfedik ugyan
— a mai Amerika leghatalmasabb tömeg- 
mozgalmává dagadt, de sem alkotmányos 
módszerekkel, sem különböző militáns szár
nyainak akcióival nem ért el helyi vagy részlet
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engedményeken túl igazán jelentős eredménye
ket. Nincs vezér, nincs egység, nincs ideológia, 
nincs egységes koncepció, nincs program, és 
nincs igény sem a néger tömegek nagyobbik 
részében arra, hogy a kicsikart engedménye
ket, a fehér félelem bérét, vagy akár a radikális 
követeléseket egy átgondolt, megvalósítható 
tervbe illesztve szervezné a lelki és a politikai 
honfoglalást. Van viszont ijesztő mértékben 
növekvő bűnözési statisztika, és ami a regény 
írásakor még nem volt: tömegméretű kábító
szer-élvezet. Egy gyilkos circulus vitiosus 
megtörhetetlennek látszó folytonossága ez, 
melyben az eredendő társadalmi kitaszítottság 
és nyomorúság a belőle fakadó demográfiai 
dagállyal az igénytelenséget, a bűnözést, 
a kábítószer-fogyasztást növeli, miközben véde
kezésre készteti és politikailag jobbra tolja 
nemcsak az államhatalmat, hanem a vagyonát, 
gyerekét, saját biztonságát féltő liberális vagy 
közömbös fehér társadalmat is, és tovább 
szélesíti az amúgy is hatalmas szakadékot, 
amelyet a radikális fekete mozgalom most már 
csak fegyverrel vél áthidalhatónak. A fegyveres 
módszer — ezt jól tudják mindkét oldalon 
— nagyon könnyen országos méretű, polgár- 
háborús katasztrófára vezethet, a győzelem 
minden reménye nélkül, de a véres összes 
következményeivel. Alighanem az elkövetkező 
évtizedekben nemcsak az Egyesült Államok 
belpolitikáját, hanem a világpolitikát is bizo
nyos mértékig a láthatatlan emberek fekete 
önérzete és harca határozza majd meg; az 
óriások görcseibe ma már az egész össze- 
szugorodott földgolyó belerándul.

Ellison egy tanulmányában is kifejti, hogy 
az amerikai nemzet csak addig a mértékig 
életképes, ameddig a négereket is élni hagyja, 
és morálja a négerek optimizmusától is függ. 
A mai Amerika egyik nagy problémája pedig 
éppen az, teszi hozzá, hogy a négerek kezdik 
elveszíteni az optimizmusukat. „Éppolyan 
fehérek vagyunk, mint bárki más.”

A futurológusok számításai szerint a század 
végére Washington, Cleveland, Newark, Balti
more, Chicago, New York City, Philadelphia, 
Detroit, St. Louis, vagyis kilenc amerikai nagy
város lakosságának több mint ötven százaléka 
néger lesz, és másik kilencben harminc-negy
ven százalék fölé emelkedik a négerek száma 
(Atlanta, Kansas City, Cincinnati, San Fran- 
cisco-Oakland, Houston, Buffalo, Pittsburgh, 
Paterson-Clifton-Passaic, N. J.). A fehér libe
ralizmus bevallottan nem lát járható utat a 
lassú alkotmányos integráción s a fajkevere
dés jámboran utópisztikus álmán túl. Az

államhatalom a „törvény és a rend” nevében 
készül a védekezésre, hogy önmaga és a fe
hér többség biztonságát, vagyis a status quót 
megvédje. A politikai jobboldal drasztikus 
ellenintézkedéseket sürget, a kivívott életszín
vonalat az igénytelen néger munkaerőpiac
tól féltő, tekintélyes számú fehér munkás
réteg — a Wallace-szavazók — növekvő 
támogatásával. A Kommunista Párt tömeg
bázisa viszonylag csekély, négerek közt egé
szen minimális. Az ultrabaloldali demagógia 
vonzóbbnak bizonyul. A négermuzulmán, 
az afro-amerikai militáns szervezetek, a 
Fekete Hatalom, a Fekete Párduc Párt, a 
különféle félfasiszta néger terrorkülönít
mények, másrészt pedig az alkotmányos esz
közökkel dolgozó, erőszakellenes polgárjogi 
mozgalom növekvő és egymást sokszor keresz
tező tevékenysége kiszámíthatatlan mérték
ben és irányban befolyásolja a fekete s a fehér 
közvéleményt. A szociológia ontja a riasztó 
adatokat és jóslatokat, a liberális és a baloldali 
értelmiség, meg a sajtó nagy része megoldást 
sürget. Nagyvállalatok ma már szívesen alkal
maznak négert akár vezető állásba is, részben 
propagandaként, részben ellenérvnek és előzetes 
védekezésül — csak persze nem könnyű 
elegendő számú és kellő képzettségű négert 
találni. Alapítványok, egyetemek, intézetek, 
sőt az államhatalom bizonyos ajtói is nyitva 
állnak a fölfelé törekvők előtt. Nixon elnök 
a „fekete kapitalizmus” programját hirdette 
meg, amely a fekete Amerikát is érdekeltté 
tenné a status quo fehér Amerikájaoan.

A New York-i Harlem egyik tiszta, gondo
zott kerületében, a Sugar Hill nevű környéken 
huszonhárom néger milliomos él, takaros kis 
milliomos-gettóban, fehér módra, a szörnyű 
fekete gettó közepén; ezt egyetlen öntudatos 
New York-i sem mulasztja el az európai láto
gatónak — lehetőleg autóüveg mögül — meg
mutatni. De azt sem mulasztja el hozzátenni, 
hogy fehér embernek sötétedés után nem 
tanácsos egyedül besétálni Harlem utcáiba, 
sőt, ma már New York bizonyos más részeibe

A fehér átlagamerikai fél. Nemcsak a bár
mikor bekövetkezhető országos katasztrófától, 
hanem az utcai késelőktől és lövöldözőktől, 
a betörőktől, a kábítószeréhségben mindenre 
képes tántorgóktól, a megerőszakolóktól, 
akiknek többsége néger. Félti a lányát, félti 
a feleségét; félti a saját testi épségét; félti a 
gyerekét, aki trágárságokat tanul, vagy rosszabb 
esetben marijuanás cigarettát, esetleg vérbajt 
hozhat haza az integrált iskolából vagy 
a szomszédba beköltözött néger családtól.
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A néger tömeg pedig nem fekete kapitaliz
must akar. Egy része azzal se tud mit kezdeni, 
amit az állam vagy a város itt-ott ad neki: 
iskolát a gyerekének, munkaalkalmat, jobb 
lakást, orvosi ellátást. Ehhez igény kell, 
az igényt pedig előbb föl kellene ébreszteni. 
A kör bezárul. A tömeg a legkisebb ellenállás 
felé sodródik, s a faji karámban primitív 
ellen-fajelméletet termel ki magából, a néger 
elkülönülés zagyva demagógiáját, vagy éppen 
az antiszemitizmust szögezi szembe a fehér 
társadalom megerősített sorompóival.

Senki sem jósolhatja meg, hová fog ez 
vezetni, ki és mi menti meg a katasztrófától 
Amerikát.

4.

Ma mindez bennünk rezonál már, amikor 
elolvassuk ezt a majdnem húsz éves regényt. 
És minthogy a néger-komplexus kínzó alap
képlete, minden paradoxona és teljes abszur
ditása a regény anyagában és szimbolikájában 
benne van, ez a mai tudásunk megsokszorozza 
a könyv hatását. Ebben a könyvben szinte 
mindennek kettős értelme van; a prológus
epilógus láthatatlanná tevő szenespincéjének 
éppen úgy, mint a történet dús fordulatainak 
és figuráinak, vagy annak a ténynek, hogy az 
első szentélyű elbeszélő hősnek nincs neve. 
Névtelen, mert láthatatlan; láthatatlan, mert 
olyan világban él, amelyben az emberek egy
másban puszta eszközt látnak. Az első rúgás 
—és ez megint szimbólum — ebből a világból 

egy néger részéről éri. Bledsoe doktor, a 
kollégiumalapító utóda és művének folytatója 
a fehér világ szervilis kiszolgálója, úgy véli 
elősegíteni a maga s a négerek ügyét. Magasabb 
fokon ugyanazt a filozófiát hirdeti, az asszi
milációnak egy ravaszul alázatos erkölcs
kódexét, amelyet még rabszolgának született 
nagyapja hagyott örökül a hősre. Norton, a 
néger kollégium fehér milliomos kurátora 
az igazságosság megtestesülése Bledsoe dok
torhoz képest, aki csak álláspontjának logikus 
parancsát hatja végre, amikor kirúgja és 
álnok ajánlóleveleivel a nyomorba taszítja 
a fiút.

A történet itt szimbolikusan kanyarodik 
föl az egykori rabszolgatartó Délről a föl
szabadító Északra, Harlembe, s a Szabadság 
nevű festékgyárba, amely a kormány részére 
gyártja mindent befedő fehér festékét. És most 
a fiú megint jelképes konfliktusba kerül,

amikor az írástudatlan, öreg néger gépész s a 
szakszervezet között pattogó szikráktól az 
egész kazánházzal együtt teljesen ártatlanul 
a levegőbe röpül. Fehér orvosok kezelik 
vissza az életbe, és itt a regény, már-már az 
irreálisba csapva át, bravúrosan érzékelteti 
az agymosás technikáját és pszichológiáját, 
az identitását vesztett lélek görcsös kapasz
kodását abban, ami az életéből még meg
maradt. Mary, aki otthont, ennivalót és ön
bizalmat ad, a néger nép maga; tudatlanságá
ban is erős, okos és elpusztíthatatlan, de a 
harcra, mint kiderül, nem alkalmas. A hős 
most harcba indul, s ez a harc is, mint minden 
egyes kalandja, kudarcba vezet; most a csata
teret rántják ki váratlanul a lába alól. Mielőtt 
egyéniségét végleg és újra elveszítené, mielőtt 
már maga is hajlamossá válna puszta eszközök
nek tekinteni társait, a nagy harlemi fölkelés 
a harcnak egy másik s még képtelenebb for
májával szembesíti, mégpedig életre-halálra: 
a néger nacionalizmus primitív és vérszomjas 
demagógiájával. Egy zuhanás menti meg a 
katasztrófától a hőst, a teljes negációtól 
a regényt. A szenespincében, a láthatatlanság 
1369 villanyégővel megvilágított magányában, 
az önvizsgálatnak ebben a furcsa műtőjében, 
Armstrong zenéje mellett oldódik föl végül 
a szimbolika, mégpedig úgy, hogy egy végső 
nagy monológban maga az egész regény is 
a szimbólum síkjára emelkedik, s megszületik 
a humánumra, az emberi kommunikáció 
kényszerére és kötelességére apelláló válasz. 
Csak emberi, tiszta, őszinte és teljes megoldás 
lehetséges.

5.

Bár Ellison több sajtónyilatkozatban tagadta 
ezt, az amerikai és a francia kommunista 
kritika rámutatott, hogy a regényben leírt 
Testvériség az Amerikai Kommunista Párt 
akkori tevékenységének ironikus ábrázolása. 
A regény az 1944-es nagy, első harlemi föl
keléssel zárul. Tény, hogy a Szovjetuniót ért 
német támadás, majd pedig különösen Pearl 
Harbor után az Amerikai Kommunista Párt 
minden erejét a fasizmus elleni háború támo
gatására fordította, s elhanyagolta vagy abba
hagyta a belső társadalmi harcot. A regény 
azt a csalódást érzékelteti, amit a párt akkori 
jelentékeny néger tömegei a fordulat láttán 
éreztek. Jack testvér, a maga megint csak jel
képes üvegszemével, a korszak dogmatikus
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gondolkodású pártemberének típusa. A regény 
a hidegháború csúcspontján jelent meg, és 
Ellison azért tagadta teljesen nyilvánvaló 
bíráló szándékát s az analógiát, hogy azt az 
akkori kommunistaellenes hisztériában, a 
McCarthyzmus rémuralma idején ne használ
hassák föl a párt ellen.

A regénynek sodró ereje és hallatlanul erős 
atmoszférája van. Ellison a nagyszabású, 
telivér elbeszélők fajtájából való; mindent el 
tud hitetni, meg tud jeleníteni, le tud írni, 
amit csak akar. Humor és pátosz, irónia és 
szürrealista fantázia, a részletek áradó bősége 
rendkívül tudatos írói fegyelem parancsára 
rendeződik el a regényben. Szimbolikája nem 
erőltetett, hanem áttetszőén tiszta; könnyedén 
hordozza a történet nehéz, dús anyagát és 
nyelvi ornamentikáját. A nyelvnek remek íze

és gyakran a néger blues lejtésére emlékező 
ritmusa van. Bartvs Tibor szinte páratlan 
nyelvi erővel és leleménnyel fordította ezt a 
nagyszerű prózát; az ember már-már sajnálja, 
hogy ez a stiláris fantázia a műfordításban 
szemlátomást kielégül.

Amikor a szatíra szála tiszta, mondta 
Ellisonról Norman Mailer, olyan tökéletesen 
ír, hogy nem lehet elfelejteni az általa keltett 
emóciót: mintha egy drótot fogna az ember, 
amelyen áram fut keresztül. Ez az áram ma 
a néger önérzet megsokszorozódott feszültségét 
hordozza és közvetíti változatlan érvénnyel. 
Egy fekete önérzet története a hit, a kételkedés, 
a tagadás hármas buktatóinak sorozatán át, 
önmaga fölfedezéséig, egy abszurd világban. 
Alighanem Amerikának is ezt az utat kell 
megjárnia.

N É M E T H  G.  BÉLA

Egy K afka-e!cd  a  fe k e te -sá r g a  
birodalom alkonyán

A Nymphenburger Verlagnál jelent meg 
immár sokadszor Alfred Kubin 1909-ben 
kiadott egyetlen regénye, a Die andere Seite. 
Érdemes néhány szót szólni róla, magyarul is. 
Több okból. Ismereteink a külföldi irodalmak
ról, egyes külföldi szerzőkről gyakran nél
külözik az arányt és a szervességet. Kiszakad
nak természetes környezetükből, egészség
telenül fölnagyulnak, s divatos csodákká 
mitizálódnak. Ugyanakkor viszont a valódi 
méltánylás lehetőségétől is megfosztódnak. 
Mert ha nem látjuk a sort, amelybe bele
tartoznak, nem láthatjuk azt az ugrást, azt 
a minőségváltást sem, amelyet egy-egy nagy 
mű, egy-egy kiváló szerző jelent.

Kafka elődei közül a romantikusokat 
már számon tartja a hazai irodalmi tudat is, 
bár többnyire csak egyet emlegetünk közülük 
folyvást, Hoffmant, holott egyáltalán nem ő 
az egyetlen, s tán nem is mindenben ő a leg
jellemzőbb ős. Közvetlen elődeiről viszont 
egyelőre valóban igen keveset hallhatni ná

lunk. Alfred Kubin ezek közül az egyik leg
érdekesebb. Egyes motívumai, szerkezeti elemei, 
szimbólumai és eljárásmódjai szinte változat
lanul találhatók meg Kafkánál is, — az at
moszféráról, a szorongásról, az iróniáról és 
groteszkről nem is szólva.

De nemcsak Kafka miatt érdekes számunkra 
Kubin. Abban a sokhangú, torz, lidérces, 
tragikomikus requiemben, mely a fekete-sárga 
birodalom sírba szállását kísérte, a prágai 
szólam az egyik legmarkánsabb, de egyik leg
fanyarabb s legzaklatottabb is. Ezeket a szó
lamokat egymás nélkül lehetetlen megérteni. 
A prágait a pesti, a pestit a zágrábi, a zágrábit 
a bécsi nélkül. ICrúdyt például, azt hisszük, 
akkor fogjuk majd valódi lényege szerint 
látni, ha Krleza és Schnitzler, Musil és Kafka, 
Meyrinck és Hasek, Hoffmansthal és Trakl 
oldaláról is megvilágítjuk.

Kubin abból a prágai körből került ki, 
amelyben ihlető és termékeny egyvelegben 
éltek csehek és németek, osztrákok és zsidók,
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lengyelek és oroszok, s amelynek erős szellemi 
utósugárzása egészen a második világháborúig 
tartott. Festő és grafikus volt, írók barátja 
és illusztrátora. Regénye, melynek keletkezését 
egyesek hirtelennek és véletlennek, mások 
hosszan előkészítettnek és sokaktól inspiráltnak 
vélik, nemcsak dokumentumnak, nemcsak 
előzménynek, — önálló műnek is jelentős. 
Kubin kiválóan ért műfajához. Műfaját 
fantasztikus regényként jelölte meg, s az is, 
ha például Kafka regényei is azok. Valójában 
azonban semmi köze azokhoz a gépregények
hez és álutópiákhoz, melyeket manapság meg
szorult szerzők agyainak ki, úgymond, az 
ifjúságnak.

Egy grafikushoz, így kezdődik a regény, 
egy napon egy ágens érkezik egy rég elfeledett 
álmodozó osztálytársától, Claus Paterától. 
Ez a Patera, az ágens szerint, mérhetetlenül 
sok pénzre tett szert, és Ázsiában, a Himalája 
körül országot alapított. Sok nehéz arany 
fontot és csekkutalványt küld a grafikusnak, 
s meghívja országába, a Traumreichba. 
A grafikus feleségestül oda is utazik, s egy 
fallal körülvett különös birodalmat talál. A 
házak mind régiek. Patera a világ minden 
táján szürke, régi házakat vásároltatott össze, 
s azokat ide szállíttatta. Az ég is szürke itt, 
a nap sohasem süt, s bágyasztva-ingerlő 
lágy, nedves a légkör. Az emberek folyvást 
izgatottak, egyre nyüzsögnek, és ugyanakkor 
telve vannak mély, kedvetlen melankóliával.

Az összeverbuvált lakók legtöbbje valami 
defektussal rendelkezik, ha mással nem, 
legalább azzal, hogy hisztérikus vagy ab- 
normisan kéjsóvár. Pénz van bőven, ömlik 
Paterától, de minduntalan el is fogy, senki sem 
tudja mire, szakadatlan nincstelennek érzik 
magukat. Gyerek alig akad, idegesíti a fel
nőtteket. Mindenki szeretne elutazni, de végül 
mindenki megragad. Kávéházakban üldögél
nek, pornográf rajzokkal, kétértelmű pletykák
kal és egyértelmű képzelgésekkel tömik egy
mást. De emellett feszülten figyelnek valami 
meghatározhatatlan belső irtózatra, amelyről 
nem tudnak beszélni, de amelyre várnak.

A grafikus felesége belepusztul ebbe az 
atmoszférába. Ő maga viszont rettenetes 
hallucinációk után, amelyek tárgyairól azon
ban nem tudja eldönteni, valóban megtör- 
téntek-e vele vagy sem, előbb lázadozik, s 
Paterához akar menni kihallgatásra a Palotába- 
De Paterát még soha senki sem látta. Bejelen
tik azonban mégis a Palotába. Felsorolhatat- 
lan mennyiségű iratot kérnek tőle a belépéshez, 
de mire megszerzi, kidéiül, mindez nem is kell,

megszerzése haszontalan. Aztán vezetni kezdik 
a Palotában. Szoba, terem, folyosó, szoba, 
terem, folyosó, szoba, terem, folyosó. El
téved. Aktákkal teli nyirkos helyiségek százain 
bolyong át. Végre fölfedezi Patera fogadó
helyiségét. Egy alvót talál benne, akinek arca 
azonban percenként más: aggastyán, prostitu
ált, zsarnok, kisfiú, és így tovább. Rémülten 
menekül, s végre kijut. Beletörődik sorsába.

Ekkor azonban egy Amerikából jött milli
árdos férfi, Hercules Bell, lázadást szít Patera 
ellen. Zűrzavar, pusztulás, végre angol csapa
tok közelednek. Patera egy hegyi barlangban 
pusztul el, anélkül azonban, hogy beszélnének 
vele, s megtudhatnák, ki hát ő, s mért alapí
totta s mért így birodalmát. Halott arcán 
szépség és fönség, az egykori kisfiú vonásai. 
A grafikus végül hazautazik, hogy egy kórház
ban pihenje ki négy esztendejét, melyet a 
Traumreich-ban eltöltött.

Patera a zsarnokság, a fasizmus előfutára, 
Bell a forradalomé — volna a kézenfekvő föl
tevés. De semmiképpen sem így áll a dolog. 
Az iró nemcsak hogy meg nem engedi, de el 
is vágja a lehetőségét ennek az értelmezésnek. 
Bell arcában a grafikus egykori osztálytársa, 
Patera arcára ismer. A kettő valahogy egy. 
S mint az egésznek, a részleteknek egyértelmű 
értelmezése is lehetetlen. Kubin könyve nem 
allegória vagy utópia. Látomás, álom, a leg
nyomasztóbb látomások, álmok egyike. Egy 
társadalom, egy korszak élethangulatának 
kivetülése.

Művészi eljárásmódja, fő hatóeszköze és 
erőssége az, ami a nagy fantasztikus regényeké 
is legtöbbször: a tárgyak, a környezet, a rész
letek hallatlanul pontos, szinte minuciózus 
realitású és mindennapiságú rajza a „fan
tasztikus” alaphelyzet és viszonyok szolgála
tában S természetesen a Lust zu fabulieren-nek, 
a mesélés kedvének és örömének az az adott
sága, ami nélkül a legkitűnőbb módszer, eszköz 
és fogás is kimódolt és erőszakolt volna.

Kubin könyve — a mondottakból is ki
derülő — bő azonosságai ellenére sem Kafka- 
könyv. Mi hát a különbség? Egy esztétikai 
s regénypoétikai közhelyben véljük megjelöl
hetni a különbséget. Kubin könyve nem alle
gória. Világát valóságosnak tudja elhitetni, 
de valóságrajzából hiányzik valami. A nagy 
író valóságrajza rendszerint rejt valami fe
szültséget. A világban, amelyet valódinak 
hitet el, ott van rejtve a valódi mellett, a valódi
vá szemben az igazi is, a vágya szerint igazi, 
amihez folyvást viszonyítja a rajzolt valódit. 
Ha ez a viszonyítás nyílt, tételes formát
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ölt, moralizáló tantörténetté süllyed a regény, 
ha viszont nem érzékelhető, úgy csupán a 
Lust zu fabulieren megnyilvánulása marad. 
Kafka egyik fő sajátsága benyomásunk szerint 
az, hogy e viszonyítás vágyának érzékeltetésé
vel együtt érzékeltetni tudja annak fájdalmát, 
rémületét is, hogy nincs többé mihez viszonyí
tania. Érzi Goethe követelésének igazát: 
kell, hogy a mű önmagában jelentős dologról 
beszéljen úgy, hogy még jelentősebbre utal
jon át. De érzi s érzékeltetni tudja, hogy ezt 
a még jelentősebbet nem áll immár módjában 
megragadni és megsejtetni. A Lust zu fabulieren 
így számára Pein zu fabulieren, sőt Scham zu 
fabulieren is egyben, a mesélés kínját is, szé
gyenét is jelenti. Amit annyian egyik legjellem
zőbb vonásának vélnek, történeteinek befe- 
jezetlensége, erős összefüggésben lehet ezzel 
a ténnyel is, a jelentősebbre utalás lehetetlenné 
válásával.

Kubin könyvéből ez az erőfeszítés, a jelen
tősebbre utalással való birkózás hiányzik. 
Azt mondhatnánk, az impresszionizmus s a 
szecesszió szintjén áll meg. Egy tön.ény han
gulatú, nyomasztó és egzotikus történetet nagy 
mesélőkedvvel és jó mesélőképességgel mond 
el, de mintha a mesélés öröme önmagában

már ki is elégítette volna. Olvasóját sem tudja 
arra indítani, arra kényszeríteni, hogy a jelen
tősebb felé, a dolgok, a történések észlelésétől 
jelentésük, lényegük felé forduljon. Kifejezést 
adott egy hangulatnak, de nem adott kifejezést 
a hangulat értése, értelmezése vágyának. 
Megengedi, hogy az olvasó valóban csupán 
fantasztikus álomnak, látomásnak tekintse 
történetét.

De nemcsak Kafka elődje és rokona Kubin. 
Hanem például a mélylélektani törekvéseké 
is a regényben. Csakhogy míg Freudnál 
(ill. írókövetőinél) a társadalmi, a kultivált 
tudat által visszaszorított libido vágyvilágát 
nyilvánítja meg az álom, Rubinnál fordítva: 
a rémületnek, az állandósult kedvetlenségnek, 
a széthullásnak amaz erőit, ama légkörét, 
melyet a társadalom szokásrendjébe, mechaniz
musába illeszkedő tudat elnyom, nem enged 
érvényre jutni, fölülkerekedni. Az álom tehát 
Rubinnál, szemben pl. Krúdyval, negatív elő
jelet kap. Azaz visszamutat egyes romantiku
sokra, s még inkább előre századunk közepé
nek polgári irodalmára.

Egyszóval: regénye bár nem nagy mű, de 
nem is jelentéktelen; elődnek, rokonnak, szem- 
besítési alkalomnak pedig a korszak magyar 
irodalmában sem szabad nélkülözni.

• 1&У 'v/ í ' » Л ft .
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P O M O G Á T S  B É L A

Ú jrakezdés é s  ö s sz e fo g la lá s
— Lengyel József újabb műveiről —

Kezdeni újra

„A forradalmárok — írja Lengyel József a 
Visegrádi utca első kiadásának 1929-ben 
keltezett előszavában — általában nem 
hosszú életű emberek, nekem is sietnem kell”. 
Sok mondanivalója lehetett, s az alkotómunka 
tempóját kívánta mintegy gyorsítani; noha

nem sejtette még, hogy sorsa merre fordul, hogy 
a következő idő milyen próbákat tartogat. 
Azon az úton kívánt volna tovább haladni, 
mely indulásának avantgardista kísérleteitől 
vezetett a riportregény dokumentatív realiz
musáig. írói pályájának eme első szakaszát 
azonban néhány év múlva le kellett zárnia, 
sőt, mintha arról is le kellett volna mondania,
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hogy valaha ismét író legyen. 1938 februárjá
ban, alig egy évvel Kun Béla letartóztatása 
után, öt is börtönbe vetették a sztálini önkény 
intézkedései. Hosszú vizsgálati fogság után 
tízévi kényszermunkára ítélték: egy szibériai 
táborba került, a sarkkörön túli tundrába; 
majd 1949-töl száműzöttként délebben él
hetett egy erdei faluban. 1955-ben szabadult, 
ugyanabban az évben Magyarországra köl
tözött.

Életét, írói pályáját újra kellett kezdenie. 
S mert a szenvedés és megaláztatás után is 
a szocialista társadalom hive maradt, régebbi 
egyéniségének és meggyőződésének folytonos
ságát kellett megtalálnia. És e folytonosság 
nevében kellett megítélnie mindazt, ami a ki
fordult világban történt: a sztálini korszak 
bűneit, köztük az ellene elkövetett bűnöket, 
ítélkezése az SZKP XX. és XXII. kongresz- 
szusának megállapításaihoz, a szocializmus 
önbírálatához és megújulásához igazodhatott. 
Egyszersmind azonban önmagát is meg kellett 
ítélnie; feleslegesnek látszó, mégis termékeny 
lelkiismeretvizsgálatot kellett tartania. Nem 
érhette be ugyanis azzal, hogy az önkény 
titokzatos szeszélye folytán az üldözöttek 
közé került, s így eleve büntelen maradt. 
Ha állást akart foglalni az elkövetett törvény
telenségek, a szocializmus erkölcsét és tör
ténelemi hivatását sújtó csapások ügyében, 
mintegy túl kellett emelkednie saját tragikus 
helyzetén „Saját érdemem-e, hogy a kor nagy 
bűneinek nem lettem aktív részese — kérdezi 
ezért Az őszinteség lépcsői című vallomásában? 
— Hiszem és vallom: nem lettem volna ütő. 
Akkor se, ha sorsom másként fordul, és nem 
kerülök az ütöttek soraiba. Ennyit hinni van 
jogom. De azt már nem tudom megmondani, 
elkerültem volna-e a kategóriát, melyet a nagy 
költő szégyenre így bélyegez: »Vétkesek közt 
cinkos, aki néma«. Ha önéletrajzot írnék, 
mindig előttem állna ez a kérdőjel: meddig 
tűrtem volna, ha nem is némán, de csak óvato
san tiltakozva, frondőrködve”. Az önvizsgáló 
szigor túlzónak tetszik, arra mégis alkalmas 
volt, hogy az író tisztázza saját helyzetét. To
vább léphetett, ismét megfogalmazhatta szocia
lista eszményeit. Nem vált sem gyanakvóvá, sér
tettségében magányossá, sem alázatossá, aki
nek gerincét és tettvágyát megtörte a szenvedés. 
Az újrakezdés így valójában folytatás: ugyan
arról a „kíméletlen jóra törekvésről” tanús
kodik, amiről első regényének bevezetőjében 
beszélt. Cselekvést hirdet tehát, Karl Lieb
knecht mondására hivatkozik: „A cselekvésért 
való felelősséggel szemben ott áll a nem cselek

vésért való felelősség.” Vagyis forradalmár 
maradt; csakhogy — figyelembe véve a szocia
lizmus ügyének tragikus tapasztalatait és idő
szerű követelményeit — a cselekvés felelősségét, 
„szabad, optimista, humánus” erkölcsiségét 
is megköveteli. E követelmény érvényesítésé
nek érdekében hirdeti meg az ésszerű kétel
kedés és a morális tagadás jogát. „Kételkedés 
nélkül — mondja — semmiféle gondolkodás 
nem képzelhető el. Azt azonban tudnunk kell, 
hogy kételkedésünkkel mit akarunk lemérni, 
és mit védelmezünk.” A tagadásról pedig 
így beszél : „A tagadás nem ördögi princípium. 
Isteni princípium ez, mert tagadja az ördög 
örökkévaló uralmát. Ördögi az olyan igenlés, 
mely az ember örök gyarlóságát hirdeti.” 
E szavakkal a szocialista humanizmus elveit 
szegzi szembe a dogmatikus korszak ember
telenségeivel.

Az újrakezdést tehát a forradalom, az er
kölcs és a humanizmus hármas eszményének 
újrafogalmazása kíséri s teszi lehetővé. Lengyel 
József bennük találta meg a szocializmus tör
ténelmi sikerének zálogát és saját elkötelezett
ségének tartalmát. Általuk épített új és tartós 
kapcsolatokat a nemzeti közösséggel és a szo
cializmus jelen történelmi szakaszával.

Az írói újrakezdés lehetőségét mindenek
előtt a műhely eredményeinek számbavétele 
jelentette. így került végre az olvasó elé 1956- 
ban Lengyel József régebbi novelláinak válo
gatása: a Kulcs című kötet, 1957-ben pedig 
a Visegrádi utca című történelmi riportregény 
első hazai kiadása. E könyvet Lengyel nem 
pusztán irodalomtörténeti emléknek szánta, 
hanem aktuális olvasmánynak is. Előszavában, 
amelyet még 1956 augusztusában fogalmazott, 
a szocialista demokrácia kiterjesztésének fel
adatára utalt, az egykori tanulságok meg- 
szívlelésének parancsára hivatkozott. „A párt
nak — írta — a hatalom gyakorlását lépésről 
lépésre egyesítenie kell a szocialista demokratiz
musban nagyra nőtt dolgozó nép egészének 
az uralomban való bevonásával.”

Közben azonban Lengyelnek íróilag is 
tovább kellett lépnie: ezt tette Prenn Ferenc 
hányatott élete (1958) című regényében, amely
nek első két fejezetét még moszkvai emigráció
jában dolgozta ki. A dokumentumregény 
műfaja után ismét a fikciós epika eljárásaival 
kísérletezett. Megfigyelhető, hogy pályáján 
egymást váltja a dokumentatív és a művészi
leg alakított ábrázolás. Élete, sorsa olyan 
anyagot halmozott fel, amely önmagában is fel
kelti az olvasó érdeklődését, mégsem érte be 
azzal, hogy pusztán a tapasztalt valóság
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fényeinek krónikása legyen. Alakítással, tipi
zálással és szerkesztéssel parabolákba rendezte, 
egy magasabb szinten érvényesülő jelentés 
körébe vonta az experimentális szféra elemeit. 
A teljesebb mondanivaló kifejezésének igényé
ben gyakran éppen azt az anyagot emelte 
fikciós formába, amelyet a valóság dokumen
tatív ábrázolásának szintjén egyszer már fel
dolgozott. A Prenn Ferenc hányatott élete 
is valójában a Visegrádi utca témáját fogal
mazza át: a korábbi dokumentatív módszert 
a kalandregény formájával és lehetőségeivel 
haladja meg. A dokumentáció ugyanis túl
ságosan az anyaghoz tapadt, nem tette lehetővé, 
hogy az író az extenzivitás egy magasabb fokán 
foglalja össze a történelmi események mozgását 
és értelmét. A kalandregény műfaja viszont azt 
szolgálja, hogy a történet változatos eseményei
ben a téma belső gazdagsága, történelmi és 
emberi teljessége bontakozhassék ki, s az 
események morális és lélektani körülményei 
extenzívebb ábrázolást kapjanak. Prenn Ferenc 
a társadalom különböző szféráival kerül kap
csolatba a történet során; szerepe ahhoz az 
összekötő funkcióhoz hasonlít, amelyet Lukács 
György írt le a történelmi regények központi 
hőseinek elemzésében. Ez az összekötő szerep 
— a főhős változatos mozgása az egyes szociá
lis szférák között és kapcsolata a történelmi 
eseményekkel—teszi lehetővé a témának válasz
tott korszak árnyaltabb és teljesebb ábrázolá
sát. Lengyel műve valóságos pikareszk-regény; 
ennek az ősi, de a modern regénytechnika 
által gyakran felújított műfajnak kalandossá
gát és változatosságát állítja az extenzivitás 
szolgálatába. A pikareszk elemek ugyanakkor 
nem váltanak át romantikába, a Prenn . . . 
írója meg tudta őrizni az ábrázolt korszak való
ságát, történeti igazságát. Prenn Ferenc film
szerűen bemutatott változatos kalandjai mögül 
kirajzolódnak a kor valóságos tömegmozgásai, 
s választ kapnak a forradalmi cselekvés morális 
kérdései. Lengyel regényének nyereségei közé 
tartozik az is, hogy sikerült mintegy átértel
meznie a „pozitív hős” korábban romantikus 
kategóriáját. A teljesebb ábrázolás az illúzió
kat építő romantikus elutasítását kívánta, 
ez az igény öltött alakot a főhős megformálásá
ban is. Prenn Ferenc csavargóból válik a forra
dalom katonájává; egyéniségének, helyzetének 
ábrázolása szakítást jelent a korábbi gyakorlat 
illúziókat keltő, romantikus eljárásaival.

Lengyel József már a Prenn Ferencről írott 
regényben a cselekvés etikáján gondolkodott, 
e gondolatokat fejti ki teljesebben s egészíti 
ki más vonatkozású töprengéseinek egész

sorával a Hídépítők (1960; első címe: Három 
hídépítő) című regényében. Maga a regény 
Széchenyi István alkotó életének, a Lánchíd 
építésének elbeszélése, a történetnél azonban 
fontosabbak a hozzá kapcsolódó vélekedések 
és gondolatok. Maga a regényanyag csupán 
energiatelep, amely az esszéisztikus fejtege
tésekből kibontakozó polémiát üzemelteti. 
E polemikus eszmélkedés viszont életünk 
komplex ideológiai tablóját mutatja be. 
Lengyel József egész sereg olyan kérdéssel 
foglalkozik, amelyek jelenleg is vitára serken
tik a gondolkodó embereket. Az alkotás értel
méről, a cselekvés eredményességéről, a nem
zeti hagyományok szocialista integrációjáról 
és megítéléséről folytat disputát; sőt a szocializ
mus erkölcsi céljait, a szabadság és az elköte
lezettség kérdéseit érintő vitát vet papírra. 
A Hídépítők egyetlen folyamatos érvelés: 
a felsorolt vitakérdésekre Lengyel szocialista 
válaszokat ad ; az alkotó munka, a kezdeménye
zés, az ellentmondások között is érvényesülő 
vállalkozás értékét hirdeti. Egyszersmind a 
nemzeti múlttal történő számadásban az elsők 
között vállalta a küzdelmet a józanabb, gon
dolkodásra és cselekvésre mozgósító nemzeti 
önismeretért.

A Hídépítők ugyanakkor Lengyel regény
technikai kísérleteinek, műfajteremtő vállal
kozásainak sorába tartozik. Az író maga 
beszél arról, hogy a formalisztikusan kezelt 
belső monológgal szemben a „tradicionális 
monológ” újjáalakítására törekedett. Nem a 
regényformát akarta fellazítani, hanem az 
esszéregény műfajával kísérletezett. Müve 
rejtett dialógusokra épül, párbeszédekre, 
melyek során csupán az író válaszait, magya
rázatait olvassuk, a kérdésekre csak vissza
következtethetünk. A válaszokból és a rejtett 
kérdésekből egy idegenvezető és egy Buda
pestre látogató nyugati művész beszélgetése 
bontakozik ki; s ebbe a beszélgetésbe öltözik 
az ideológiai és közéleti polémia. A regény 
két szinten épül tehát: egyrészt az „idegen- 
vezető” elbeszélésében, mint történelmi esszé, 
másrészt a két beszélgető kapcsolatában, mint 
polémia. A történelmi anyag összefoglalása 
és tárgyias előadása, valamint a vitatkozó, 
monológnak álcázott dialógusok természetes 
módon fonódnak egybe. A történeti anyag 
a polémia startja lesz, s a dialógusok adnak 
ösztönzést a történeti példázat aktuális értel
mének teljesebb kifejtésére. Lengyel József 
könyve jó példája annak, hogy a történeti 
regény és modern esszéregény eljárásait 
miként lehet fontos közéleti polémiák és gon
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dolatok kifejezésének érdekében mozgósítani.
E regények tehát csak látszólag történelmiek. 

Lengyel az ország aktuális kérdéseire kíván 
válaszolni bennük, akárcsak publicisztikus 
Írásaiban. A hatvanas évek első felében alig 
volt olyan jelentős közéleti vita, melyben ne 
hallatta volna szavát. S éppígy foglalkoztatják 
a nagyvilág kérdései. Szívesen ismerkedik 
idegen országokkal, a helyhezkötöttség hosszú 
évei után gyakran utazik. így 1960-ban 
Kínában járt: Keresem Kína közepét (1963) 
című útinaplójában számolt be tapasztalatai
ról.

Számvetés a múlttal

Lengyel József újrakezdte munkáját, életét, 
meg tudta találni emberi-írói pályájának 
és világnézetének folytonosságát. A tragikus 
éveket azonban nem feledte, nem is akarta 
elfelejteni. Ö maga is tudta, hogy emlékeit, 
felismeréseit előbb-utóbb meg kell fogalmaznia. 
A nyílt beszéd, a fogalmazás volt számára 
a folytonosság legfőbb belső feltétele. „A ki- 
mondhatóság, a kimondottság oldja fel a zűr
zavart, mely így válik elévültté” — írja El
évült tartozás című könyvéről. De nemcsak 
orvosságnak: a lelki egészség és a bizalom 
gyógyszerének tekintette a nyílt fogalmazást, 
hanem közéleti kötelességének is. Lukács 
György figyelmeztet Mai szocialista realizmus 
című tanulmányában arra, hogy a jelen meg
értését a sztálini korszak kritikai feldolgozása 
segítheti elő, minthogy az emberek „mai 
szellemi, morális és politikai arculatát. . .  
ennek a kornak az élményei formálták” . 
Lengyel József hasonló gondolatot fejez ki 
Tiszta égbolt alatt a „Tiszta égbolt”-ró\ című 
írásában. A tudósok, írók és művészek egyik 
soron következő feladatának tartja annak 
felderítését, „hogy mi adhatott egy időre 
táptalajt mindannak, amit gyűjtőfogalom
ként »személyi kultusznak« nevezünk. . . ” 
Vagyis a számvetést elsőrendű feladatának 
érzi. E feladat elvégzése a XXII. kongresszus 
után vált lehetségessé és aktuálissá, egyszer
smind szükségessé; a tapasztalatok feldolgozása 
és értelmezése, az ítéletek és figyelmeztetések 
megfogalmazása végett. Mint az író maga 
mondja: „Ami egyszer megtörtént — vagy 
megtörténhetett —, megmutatja értelmét, és a 
jelent már mint múltat tudjuk felfogni, a jövőt, 
mint jelent látjuk.”

A sztálini vezetés kritikáját először tör
ténelmi allegória formájában adja az Isten 
ostora című Attila király történetét feldolgozó

filmregényének lapjain (1955-ben írta, 1963- 
ban jelentette meg). A hun királyt a hagyo
mánytól eltérően barbár zsarnoknak ábrázolja; 
vagyis az egyszemélyi uralom természetét 
vizsgálja, az önkény ellen tiltakozik. A közös
ség szabad véleményalkotásában testet öltő 
bölcsességet kínálja orvosság gyanánt: „a 
görög köztársaság és Róma fénykora bizo
nyítja, hogy száz közepes, egyenként nem 
kiváló, de együtt lelkiismeretes tanácsos jobb, 
mint a legragyogóbb kényúr” — mondja 
a görög Priscos, az író gondolatainak tolmá
csa. Hasonlóképpen allegóriák a Tördeky úr 
attrakciói és A Liebknech-lány (1961) című 
elbeszélések is. Az első novella egy kiöregedett 
állatszelídítő portréját rajzolja meg, s ebben a 
keretben az emberrel folytatott manipulációt 
leplezi le. „Das Prinzip: igazságtalannak lenni 
sokszor, aztán bölcsnek és igazságosnak várat
lanul és ritkán. így maradok az istenük” 
— vallja Tördeky úr, s ez egyúttal a személyi 
önkény alapelve és módszertana is. A második 
elbeszélés pedig allegorikus mesét mond az 
elfajult, zsarnokká vált népvezérekről, egyszer
smind a hűségről és a jó ügy végső győzelmé
ről. Mindezek az írások még pusztán kísérletek, 
művészi értékben, evokatív erőben elmaradnak 
Lengyel későbbi írásaitól.

A valóságos számvetés az Igéző (1961), 
illetve a teljesebb anyagot felölelő Elévült 
tartozás (1964) című kötetekben ölt testet. 
E novellák felhagynak az allegorikus fogal
mazással, közvetlen módon idézik fel az író 
tragikus tapasztalatait, nyíltan vallanak fel
ismeréseiről. Lengyel kritikusai: Diószegi
András és Szabó József három csoportra 
osztják őket az alkotó formálás érvényesülésé
nek foka szerint. Az első csoport az alakítás 
minimális igényével mutatja be a szibériai 
táborok életét, a rabok sorsát, magának az 
írónak szenvedéseit. Mellőzi a fikciót, a no- 
vellisztikus kompozíciót, emlékeket és doku
mentumokat tár az olvasó elé. Memoárok 
(Elejétől végig, Közeledünk, Norilszk kettő) 
és szociografikus portrék (Hóhem és freier, 
Út épül) tartoznak ide. A második csoport 
a dokumentálást már novellisztikus kompozí
cióba fogja, vagy személyes lírával tölti fel. 
(Ne felejcs, Sárga pipacsok, Erdei képek, Reggel
től estig). Végül a harmadik csoport írásai 
valóságos novellák: analitikus jellemtanul
mányok és erkölcsi parabolák. (Kicsi, mérges 
öregúr, Igéző).

Az elbeszélések tehát aszerint rétegződnek, 
hogy értelmük miként tágul az egyedi jelen
tésű dokumentumtól az általános érvényű
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parabola felé. E rétegződés azonban nemcsak 
a „lágernovellák” összességében érvényesül, 
hanem az egyes írások struktúrájában is. 
Mindegyik dokumentum, ha tetszik, riport 
a dogmatikus önkény módszereiről és a túl
élés, a helytállás lehetőségeiről. Ez a jelentés 
a novellák legkönnyebben hozzáférhető rétege. 
Az Elejétől végig éppúgy az élettapasztalatok 
tükre, mint az alakítás magasabb szintjén 
létrejött Kicsi, mérges öregúr. Az ábrázolás
nak ez a rétege, az információknak ez a szintje 
a konstruált perek áldozatainak útját rajzolja 
meg a lefogástól kezdve a vizsgálati fogságon 
és a kényszermunkán át a szabadulásig vagy 
az újólagos száműzetésig. Egy történelmi 
folyamat és egy szociológiai helyzet leírását, 
teljes enciklopédiáját kapjuk tehát. Megismer
kedünk a foglyok életével, a munkatáborokban 
kialakult öntörvényű társadalmi képződmény
nyel, a fogság lélektanával; azzal a küzdelem
mel, amely az életben maradásért, a puszta 
létért folyik. S azokkal a szférákkal, melyek 
a halál és az erkölcsi bukás fenyegetésében 
élőket az élethez és az emberséghez kötik. 
Ilyen a közösség, a munka és a természet. 
Lengyel költői lapokat írt az emberi szolidari
tás és a munka megőrző etikájáról, a szibériai 
természet vad szépségéről. Ám egyiküket sem 
idealizálja: arról is beszél, hogy miként válik 
munka és természet az ember elpusztításának 
eszközévé. Mint Diószegi András írja: „írásai
ban drámai, polemikus kontraszt feszül a 
munka és a természet valósága és humánus 
eszménye között.”

Lengyel a valóság tényeit lajstromozza, 
ám a közlésnek ezen a szintjén sem éri be 
pusztán szociográfiával és riporttal: a be
mutatott emberek személyiségének szerkezetét 
is fel kívánja deríteni; vagyis a tapasztalatok 
előadásában már itt is írói alakításra szorul. 
Jellemeket, belső válságokat, a fogolytársada
lom konfliktusait kell ábrázolnia. Ez azonban 
még mindig csupán az információk első réte
géhez tartozik.

A mondanivaló mélyebb szintjén a tapasz
talatok értelmezése, a leírt történelmi folya
mat megítélése helyezkedik el. Lengyel nem
csak ábrázolni kíván, hanem meg is akarja 
érteni a sarkaiból kifordult világ mélyebb 
összefüggéseit. Az eszmélet küzdelmére vállal
kozik, különösen a Kicsi, mérges öregúr meg
formálásában. Adrián professzor sorsának 
ábrázolását a bemutatott történelmi folyamat 
értelmezésének igénye egészíti ki. A professzor, 
a tisztogatási hullám egyik ártatlan áldozata, 
kezdetben a vak esztelenség Szent Bertalan-

éjének látja a történteket: „a vétek nélküliek
— olvassuk — nem ártatlanságuk miatt 
kerültek ide és a bűnösök sem bűneikért.” 
Mérnök ceilatársával mindegyre az események 
okát latolgatják, de nem sikerül választ talál
niuk. „Az egészet kivételesnek tartom. Viszont 
nem látom bebizonyítottnak a kivétel szükség- 
szerűségét” — érvel a mérnök. A helyzet 
majdnem kafkai: áldozatai nem ismerik az 
ellenük eljáró hatalom indítékait, lefogásuk 
okát és célját. Magát a hatalmat is alig ismerik, 
hiszen a szocializmust elkülönítik a velük 
manipuláló szervezettől, sőt kezdetben még 
Sztálin felelősségére sem gyanakszanak. Amit 
azonban Kafka „condition humaine” -nek 
tudott, azt Lengyel rendhagyó véletlennek, a 
társadalmi törvényszerűségek alkalmi fel
forgatásának tekint. S bár Adrián professzor 
áldozatul esik, a törvények érvényesek marad
nak: „A föld és az égitestek tudományának 
szabályait követték, és nem fordultak ki 
tengelyükből.” Vagyis Lengyel bízik az értel
metlenség és a bűn végső lelepleződésében, 
optimista marad, ha nem is a dogmatikus 
elmélet naiv megfogalmazása szerint. Számol 
a tragikummal, az optimizmus fogalmát 
az olcsó derű helyett a küzdelemmel határozza 
meg: „A marxi—lenini optimizmus — vallja
— nem azt követeli tőlem, hogy akár a tény
leges helyzet ellenére is — optimista legyek, 
hanem, hogy mindent megtegyek azért, hogy 
optimista lehessek, optimisták lehessünk.”

Maga a történelmi ítélkezés már erkölcsi 
kategóriák vizsgálatához vezetett : maga e vizs
gálat a lágernovellák harmadik rétege. Mint 
Almási Miklós megállapítja, az Elejétől végig 
lényege nem az önéletírás, hanem „a páratlan 
gazdagságú emberi és emberek közti rend: 
milyen normák és elvek alakultak ki, milyen 
útjai és zsákutcái nyíltak az emberségnek és 
embertelenségnek, milyen típusokat formált 
az árnyékban élés”. Vagyis a konkrét törté
net parabolikus magaslatra emelkedik, Lengyel 
az elemi erkölcsi normák, pl. az emberi szoli
daritás érvényesülését mutatja be. Iván Timo- 
feies és Kondrát Ivanovics sorsa sem egy
szerűen a szocializmus megtisztulásába vetett 
bizalomról beszél, (hiszen az öreg istenkereső 
természetszerűen nem a történelemben, inkább 
a túlvilágban bizakodik), hanem általában a hit 
megtartó erejét példázza. A két öreg hite 
a tábor rendhagyó körülményei között nem 
ismeretelméleti kérdés, hanem gyakorlati 
etikai probléma. A fogalmak eme átalakulását 
a „határhelyzet” okozza: a láger foglyai 
a menekülés és pusztulás mezsgyéjén élnek,
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a környezet kihívásaira egész lényükkel, egész 
emberségükkel kell válaszolniuk. A tábor 
életének napi kérdései az erkölcsi felelősség 
szintjén várják a válaszokat, az emberi lénye
get érintik. Lukács György beszél arról idézett 
tanulmányában, hogy Szolzsenyicin regényé
nek, az Ivan Gyeniszovics egy napjának, 
az ábrázolt kor és az emberi személyiség, 
méltóság és erkölcs viszonyára vonatkozó 
kérdéseket sikerült feltennie: „Milyen köve
telményeket állított ez a korszak az emberek 
elé ? . .  . Ki óvta meg emberi méltóságát és 
integritását? . .  . Kinél maradt meg az emberi 
szubsztancia? Hol ferdítették el, törték meg 
és semmisítették meg ezt?” S e kérdések révén 
sikerült a kor ábrázolását általánosabb kate
góriák elemzése felé szélesítenie.

Lengyel József novelláiban hasonló igé
nyességre figyelhetünk. A Kicsi, mérges öreg
úr nemcsak a fogság első állomását írja le, 
s nemcsak az ábrázolt jelenség eszmei-tör
ténelmi problémáit értelmezi, hanem általá
nosabb kategóriákat is az elemzés körébe von. 
Adriin professzor úgy tereli el a figyelmét 
a vallatás fizikai és lelki gyötrelmeiről, hogy 
az asztalon álló hamutartóból cigarettavége
ket szerez dohányos társainak. A gondoskodás 
szenvedélye, az emberi kapcsolatok segítik 
hozzá, hogy legalábbis erkölcsileg legyőzze 
kilátástalan helyzetét, megőrizze emberi integ
ritását. Hasonló módon válik az Igéző is 
általánosabb mondanivalók költői szépségű 
hordozójává. A novella három hőse — a fog
ságból szabadult András, a szénégető Miska 
és az erdész Jevszej — között nemcsak konkrét 
viszonylatok, hanem erkölcsi konfliktusok 
is létrejönnek. András tudatos erkölcse és 
embersége, Miska ösztönös és egyszerű jó
akarata s Jevszej számító gonoszsága tár
sadalmi totalitásukban mutatja be az elemzett 
morális típusokat, ábrázolja egyszersmind az 
emberi kapcsolatok gazdagságát és lehető
ségeit.

Az Elévüli tartozás novellái természetesen 
nem azonos értékűek: vannak közöttük
művészileg formált elbeszélések, és vannak 
olyan írások, amelyek pusztán dokumentatív 
anyagot nyújtanak. Lengyel bennük került 
szembe életének bizonyára legfontosabb él
ményével, — a „lágernovellák” innen nyerik 
empirikus gazdagságukat. Első korszakának 
elvonatkoztató hajlamával szemben most 
a valóságból építkezett, tapasztalatainak bősé
ges tárházából válogatott. „Az elmondás 
helyett a megmutatásra kell törekedni” — 
mondta ő maga is. Mégsem rekedt meg a

dokumentum színvonalán: a novellafüzér
legjobb darabjaiban továbbalakította az élet 
által különben is tipizált jelenségeket, sorso
kat és történeteket. Sőt nemcsak alakította, 
novellisztikus kompozícióba szervezte, hanem 
parabolává is növelte, morális kategóriák 
elemzésévé is mélyítette őket. Különösen 
az Elejétől végig, a Kicsi, mérges örcgúr, 
a Sárga pipacsok és az Igéző mutatja az írói 
formálás, a jelentés gazdagításának jegyeit. 
Az Elejétől végig a megmaradást és emberi 
életet jelképező kenyér motívuma köré szer
vezi az átélt sors és szenvedés jeleneteit, a 
Kicsi, mérges öregúr drámai feszültséget 
teremt, a Sárga pipacsok meditativ lírában 
foglalja össze a megpróbáltatásokat, az Igéző 
pedig az elbeszélés belső arányaiban, a szemé
lyesség hiteles lírájában is kifejezi írójának 
humanista üzenetét. Ezekkel az elbeszélések
kel került Lengyel József modern irodalmunk 
legjobb novellistái közé. Karakterisztikus 
elbeszélővé vált, aki nemcsak személyes élet
anyaggal, hanem sajátos művészi módszerrel, 
prózatechnikával és költőiséggel is dolgozik.

Mit bír az emberi

A múlttal való számvetés filozófiai és 
művészi nyeresége, hogy Lengyel Józsefnek 
néhány lényeges erkölcsi igazságot sikerült 
megfogalmaznia, s hogy a dokumentálás 
szintjéről a parabola egyetemesen érvényes 
jelentésének magaslatára sikerült írásait 
emelnie. E nyereségeket kívánja gazdagítani 
az Oldás és Aó'fés-ciklus elbeszéléseiben, vala
mint Újra a kezdet (1964) és Trend Richárd 
vallomásai (1964), eredeti címén Ante, apud. . .  
ultra, trans című regényeiben. Ezek a művek 
visszatérnek a fikciós fogalmazás eljárásaihoz, 
mivel Lengyel őket alkalmasabbnak véli az 
általános körben érvényes jelentés kifejezésére, 
mint a dokumentumokat. Stendhalt választja 
mesterének, nem eseményeket és történeteket 
akar ábrázolni, hanem emberi viszonylatokat, 
ember és világ, ember és társadalom konfliktu
sának mélyebb igazságait. Mestere egyik 
mondását idézi: „Nem lehet eljutni az igaz
sághoz, kivéve talán a regényben.” Ezért tesz 
újra kísérletet a regényműfajjal, ezért választja 
a fikció általánosabb jelentést ígérő, noha 
talán könnyebben absztrakcióba tévedő mód
szerét.

E novellák és regények emberi viszonylato
kat, morális problémákat vizsgálnak tehát, 
de mindenekelőtt az ember és az élet esélyeit 
faggatják. írójuknak a lét képtelenségét
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sugalló szorongással is meg kellett küzdenie. 
„Egy órám, egy napom, kiszakítva az egész
ből talán még logikus — olvassuk az Oldás 
és kötés ben — mégis az egész élet egy óriási 
káosz.” Lengyelt megérinti a létezés kaotikus 
voltának, kiismerhetetlenségének eszméje s 
félelme: az egzisztencializmus közérzete. Ám 
szemben az abszurd irodalom híveivel, ő nem 
adja meg magát e veszélyes közérzetnek, 
a szorongás ellenébe a küzdő eszméletet 
szegezi. „A fő kérdés és fő téma — írja egy 
helyen — : mi tartja életben a reményt ? Erre 
a végtelenül nehéz kérdésre feleletet ad minden 
ember — azzal, hogy él. De felelni kell azzal is, 
hogy eszmél.” Vagyis értelmeznie kell az 
ember ontológiai helyzetét, küzdenie kell 
a szorongás, a létezés képtelenségének sugallata 
ellen. S mivel tudja, hogy a létezés problémája 
maga megoldhatatlan, a lét kérdéseit az élet 
kérdéseivel cseréli fel. Sartre-hoz hasonlóan, 
aki a „metafizikai rosszat” luxusnak mondta 
a kizsákmányoláshoz és az éhezéshez képest, 
ő is az élet körén belül találja meg feladatait, 
s velük a szorongás feloldásának lehetőségét. 
A metafizika bénító problematikája helyett 
az etika küzdelemre biztató szféráját választja. 
„Attól a pilllanattól fogva szabad az ember
— mondja a Trend Richard vallomásaiban
— , amint nem fél a haláltól, mikor tudja, 
hogy nem a halál a legnagyobb szerencsétlen
ség.” E szabadság pedig felelősségvállalást 
és cselekvést követel.

Vagyis ismét a régi eszmények: cselekvés, 
erkölcs, emberség viszonyán kell gondolkodnia. 
Lengyel József szerint a cselekvés határozza 
meg az embert, ez ad neki karaktert, egyáltalá
ban határozott létezést az esetleges és véletlen 
jelenségek között. A cselekvést azonban 
felelősségtudatnak és morális választásnak 
kell megelőznie, minthogy tetteink véglegesek 
és örökéletűek: „hatásukban elpusztíthatat- 
lanok” . Az embert tettei alkotják, múltját, 
cselekedeteinek összegét azért mindig magával 
viszi: „semmi sem múlik ej — írja az Újra 
a kezdet lapjain. — Az ember magával cipeli 
a múltját a jelenbe, jelenét a jövőbe, magával 
cipeli az egész világot, és az egész világ magá
val görgeti őt.” A cselekvés fogalmának eme 
megközelítése a felelősség elvét is magában 
foglalja, vagyis morális kategóriára utal. 
Cselekvés és erkölcs egymást tételezi fel, 
tehát viszonyuk kölcsönös. Ez a felismerés 
ölt formát az Újra a kezdet konstrukciójában, 
különösen a figurák ábrázolásában. Miként 
az Igéző ben, itt is erkölcsi mondanivalója van 
a figurák viszonylataiból felépülő rendszernek.

A regény egy fasiszta koncentrációs tábor 
utolsó napjainak és felszabadulásának tör
ténete. Kompozíciója nem eléggé szervezett; 
értékét ezért inkább az író eszmei útján be
töltött szerepe jelenti, mintsem művészi 
eredményei. Lengyel műve valójában hit
vallás, a korábban megfogalmazott eszmények 
újólagos kinyilvánítása, a cselekvés és az er
kölcs viszonyának meghatározása. Négy hőse 
négyféleképpen értelmezi és fejezi ki ezt a 
viszonyt. Prenn Ferenc (a korábbi regény 
ismét életre keltett hőse) az élet hedonista 
élvezésére, Sofia az önkéntes, akár értelmetlen 
áldozatvállalásra, Pokorny pedig a feltétlen, 
határozott cselekvésre szavaz. Lengyel mind
három magatartással vitába száll, de talán 
a Pokorny által képviselt erkölcs kényszeríti 
a leghevesebb polémiára. Elveti a rideg forra
dalmár típusát, akit csupán a végső győzelem 
érdekel, s aki nem vesz tudomást a küzde
lem humanisztikus követelményeiről. Rokon- 
szenvét éppen ezért Banicza Istvánnak, annak 
a hősének ajándékozza, aki egyszerre tudja 
átélni a cselekvés felelősségét és a forradalom 
humánus célkitűzéseit. „Emberi érzékenység 
az igazi forradalmár alapállása” — hirdeti 
Banicza, s ez egyúttal az író crédója is. A Kez
deni újra tehát — egy rokonszenves hős alakjá
ban — ismét a cselekvés és emberség kölcsö
nösségére figyelmeztetett. E kettős eszmény 
jegyében látja Lengyel megoldhatónak az 
emberi életet és a világ megváltoztatásának 
forradalmi feladatát.

A Trend Richárd vallomásainak formátlan, 
önvallató prózája hasonló gondolatokat fo
galmaz. Ez az írás azonban elmarad Lengyel 
műveinek eddigi valóságábrázolása mögött. 
Egy tehetetlenségre ítélt lélek küzdelmét 
és végső megnyugvását tárja elénk; a műfaji 
kísérletek sorába illeszkedve a vallomás lehető
ségével tesz kísérletet. Az eredmény, a létre
hozott „forma” azonban nem igazolja a kísér
letezést. Az új szakasz legértékesebb írása 
igy az, amely elsőnek tette fel az emberi vállal
kozások értelmét illető kérdéseket: az Oldás 
és kötés. De nemcsak kérdéseket tett fel ebben, 
hanem válaszokat is adott: a fiatal orvos és 
az öreg professzor sorsa azt példázza, hogy 
alkotni és dolgozni kell, hogy küzdeni mégis 
érdemes, s hogy az ember hivatása meg
teremteni azt a rendet, amit a létezés önmagá
ban nélkülöz. Az alakok visszafogott, mégis 
eleven rajza, a szerkesztés szép aránya és 
az előadás lírája művészileg is a legjobbak 
közé emeli ezt az elbeszélést. A megformálásá
ban alakot öltő rend és derű s a mondanivaló
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jában jelentkező optimista filozófia belső 
biztonságról és harmóniáról tanúskodik. 
A szorongástól tehát, amely a létezés káoszá
nak láttára fogta el, Lengyel utat tudott 
törni az élet felé; az élet etikai konfliktusait 
pedig eszmei szinten tudta megoldani. Szin
tézisbe tudta szervezni a cselekvés és az er
kölcs, a forradalom és az emberség bénító 
ellentmondásait. Az eszméletnek azt a küz
delmét, amelybe a múlttal való számvetés 
után kényszerült, megnyugvással zárhatta le.

Mint Válaszlevél egy fiókban című írásában 
mondja : „ . . .  a világ nagyszerűségéhez, az 
élet teljességéhez tartozik az is, hogy semmi 
se tökéletes és végérvényes. A szép meg- 
csúnyul, a csúnya megszépül, az új elavul, az 
avult megújul, az élőből holt lesz, a holtból 
élő . . .  Az élet értelme: élünk. A halál ér
telme: éltünk. A múlt értelme: vagyunk. 
A jövő értelme: voltunk. A jó attól kap jelen
tést, hogy van rossz is, a rossz értelme magá
ban foglalja: van jó.”

SZESZTAY ANDRÁS

A „szocio lóg ia i portré” szerepéről a  m ikro- 
é s  a  m ak roszocio lóg ia  á th id a lásáb an *

L é g y  e g y  fű s z á lo n  a  p ic i  é l, 
s  n a g y o b b lé s ze l  a  v i lá g  te n g e ly é n é l .

1 .

Hidat a két part között kell verni. Mi sem 
kézenfekvőbb, mint az, hogy a mikro- és a 
makroszociológia áthidalásának lehetőségeit 
a szociológia e két szakterülete „között” 
keressük: a kis csoportoknál nagyobb, de a 
nemzeti méretűeknél jóval kisebb közösségek, 
szervezetek olyan vizsgálataiban, amelyekben 
a mikro- és a makroszociológia sajátos mód
szerei együttesen alkalmazhatók. Abban 
a szférában tehát, amelyet kerékasztalunk 
egyik tanulmánya oly szerencsésen nevez egy 
kialakulóban lévő „mezzoszociológia” ille
tékességi területének.

De korántsem bizonyos, hogy csak a szocio
lógián belül — vagy akár hogy csak a tudo
mányon belül — vezetnek utak a mikro- 
szociológiától a makroszociológiához. Nem 
szűkíti-e le eleve problémánk horizontját 
az „áthidalás” kép? Biztos-e egyáitalán, hogy 
egy „folyót” kell áthidalnunk s nem például 
egy „tavat”, amit végtére „körbe” is lehet 
kerülni? De még ha valóban egy „folyó” vá
laszt is el : a híd kiegészítéseképpen nem kell-e 
akkor is felderítenünk a két part közötti 
forgalomnak ezeket a „körben” vezető ös
vényeit — a „forrás”- és a „torkolat”-vidéken 
keresztül is?

( J ó z s e f  A t t i l a )

Hozzászólásomban problémánk e kiegészítő 
megközelítési lehetőségeire: a mikro- és
a makroszociológia, a mikro- és a makro- 
szociológiai szemlélet szociológián kívüli kap
csolatára szeretnék emlékeztetni.

Hiszen a két szemlélet differenciálatlan 
egysége mindig is adva volt az „egyszerű 
emberek” „mindennapi” gondolkodásában — 
és a nagy, a legnagyobb művészek, bölcselők, 
államférfiak „elementáris” gondolkodásában. 
Abban, ahogyan a gyakorlati szemléletnek ez 
a két típusa mindig is egybefogta, egymásból 
értelmezte az egyes embert, a „mikrokozmosz"-1 
— és a (társadalmi) univerzumot mint 
„makrokozmosz”-t: azt a két „szociológián- 
kívüli” nagyságrendet, amelytől a szociológia, 
az emberi csoportok tudománya a „mikro” 
és a „makro” jelzőt kölcsönözte, amelyek felé 
a mikro- és a makroszociológiában „ki
tekint” .

2.

Ezzel meg is érkeztünk gondolatmenetünk 
érdemi — módszertani — kérdéseihez.

Hogyan közlekedik . . .  hogyan közlekedjem 
a szociológus szakmája két nevezetes tarto
mánya, a mikro- és a makroszociológia

A várna i szociológiai világkongresszusra készült tanulm ány.
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között — szakmáján, sőt általában a tudomá
nyos vizsgálódás szféráján kívül: a „minden
napi” és az „elementáris” gondolkodás erőte
rében ? S főképpen: mit hozhat „vissza” onnan
— kutatási módszertanába, a mikro- és a 
makroszociológia differenciált áthidalásához.

Mint ahogy szociológusokként, kutatás köz
ben sem szűnünk meg „mindennapian” és „ele
mentárisán” is gondolkodni: úgy tudományos 
megfigyeléseink az emberekről és „az” Ember
ről — akarva-akaratlan személyes élményeink 
is. Itt most viszont abból indulunk ki, hogy 
ez fordítva is áll. Hogy szociológus voltunkat 
sem „szabadságolhatjuk” soha és sehol. 
Ha a költő élete, Éluarddal szólva, „szakadat
lan költészet” , „poésie ininterrompue”, a miénk 
„szakadatlan szociológia”, „sociologie inin
terrompue”. A legszemélyesebb szembesülé
seinket is az emberekkel és „az” Emberrel
— szintén akarva-akaratlan, de — szüntelenül 
a szociológus szemével is nézzük, elemezzük, 
értelmezzük.

Élményeinkben egyaránt „adva vannak” 
tehát a spontán ember-és társadalomkép 
közvetlen implikációi — és az a distancia, 
amelyből meg lehet kísérelni kibontani ezeket 
az implikációkat: a mikro-viszonylatok
makrotávlatait, a makro-folyamatoknak pedig 
a mikroszociológiai „szövet”-ét.

Ezzel a kettős lehetőségünkkel kell élnünk.
Nem feledkezve meg természetesen arról 

sem, hogy az emberek, akikkel s a jelenségek, 
amelyekkel személyes kapcsolatainkban és 
kutatásaink terepén találkozunk, aligha „rep
rezentálják” a társadalmat, amelyben élünk. 
Tudatosan is bővítenünk, mintegy „irányí
tanunk” is kell hát „mintánkat” : olyan embe
rek sorsát, olyan folyamatok alakulását is 
megfigyelve, akik, illetve amelyek enélkül kívül 
maradnának látókörünkön.

Világos azonban, hogy egy akár csak vala
melyest is „reprezentatív” élmény-minta e 
korrekciók ellenére sem állhat egybe máskép
pen, mint a különböző életelőzményű, külön
böző érdeklődésű, különböző szociális kör
nyezetben élő szociológusok élményeinek 
összességéből. Egy önkéntelen (de feltárható 
és javítható) munkamegosztás útján, amelyen 
belül ki-ki — nem is igen tehet mást, mint hogy 
a saját hajlamaihoz s adottságaihoz képest 
szelektálja, bővíti s dolgozza fel élményeit.

E munkamegosztás fő tengelye nyilván
valóan maga a „mikro” vagy „makro” 
iránti érdeklődés, fokozottabb diszpozíció.

Az a szociológus, aki „közéleti személyiség”- 
ként közvetlen közelből figyelheti a politikai

döntéseket, (s vehet részt azok előkészítésében 
vagy éppen meghozatalában), olyan tapasz
talatokat, benyomásokat gyűjt, amelyeket 
elsősorban a makroszociológiai kutatásban 
hasznosíthat — s ezután onnan juthat el — 
ha, mutatis mutandis, a népével eleven kap
csolatban maradó politikai vezető „deduk
tív intuícióját” is követni tudja — az egyes 
emberek, a kis közösségek életének bensőséges 
megértéséhez.

Az előtt a szociológus előtt viszont, akinek 
nincsenek közvetlen tapasztalatai a „nagy 
politiká”-ról, de annál szenvedélyesebben éli 
bele magát emberi sorsokba, azonosul ember
társai gondjával-bajával: elsősorban az „in
duktív” út áll nyitva, az egyes emberek helyzete 
felől közeledhet, leginkább talán az írói 
típusalkotáshoz hasonlíthatóan, „az” Ember 
helyzete, a „condition humaine” felé.

Gondolatmenetünk akkor volna teljes, ha 
e két közelítés szintézisét adná. Ha a deduktív 
és az induktív hangsúlyú módszert egymáshoz 
való viszonyukban, egymásból való következé
sükben fejtené ki. Erre azonban, személyes 
tapasztalatai alapján (ami, láttuk, ismeret- 
elméleti feltétele ennek a módszertani ál
talánosításnak), csak az a szociológus lehet 
illetékes, aki kutatói tevékenységébe egyaránt 
be tudja táplálni a nagy államférfi történelmi 
érzékenységét és az író (s a pedagógus, az 
orvos) érzékenységét arra, ami egy-egy lélek
ben feszül.

Nekem, aki a politikának eddig az előszobái
ban is ritkán fordultam meg: hiteles mondani
valóm eleve csak az induktív közelítésmódról 
lehet.

De tisztában léve vállalkozásom csonka- 
ságával, úgy gondolom, hogy diszciplínánk 
mai helyzetében objektíve is időszerűbb 
— időszerűbb, mert hézagpótlóbb — az ember- 
és társadalomkép közötti kölcsönhatásnak 
elsősorban is ezt az „induktív” ágát nagyító 
alá venni. Hogy ugyanis a társadalomszem
léletnek (már akár a spontánnak, akár az 
elméleti-ideologikusnak) mekkora része van 
abban, ahogyan az egyik ember a másikat 
látja: eléggé régóta s egyre csiszoltabb esz
közökkel vizsgálja a kultúr-antropológia, a 
társadalom-lélektan vagy például az elő
ítéletek szociológiai elemzése. A kölcsönhatás 
másik oldala azonban, a tapasztalati ember
kép befolyása az elvont társadalomszemléletre, 
egyelőre sokkal kevésbé világos.

Megvilágításához mindenekelőtt — egész 
eddigi okfejtésünknek ez a tanulsága — olyan 
esettanulmányok sorozatára volna szükség,
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amelyek egyes emberek sorsát követik nyomon 
mn/íroszociológiai kontextusaikban is, de kva
litatív alapossággal.

Az ilyen esettanulmányokat tekintem-neve- 
zem „szociológiai portré”-nak.

3.

Annak összefoglalásául, hogy mit értsünk 
közelebbről „szociológiai portré”-n, próbál
juk meg elhelyezni ezt az adatgyűjtő módszert

— egyrészt a szociológiai esettanulmány 
válfajai között

— másrészt azok között a másféle eset
tanulmány-típusok között, amelyekből a 
szociológiai portré kifejlődött, amelyekkel 
„határos” és amelyek sajátos eszközeit gyak
ran veszi maga is igénybe.

a) (A szociológiai esettanulmány módszer
tani kézikönyveinek hamupipőkéje. Méltatla
nul az. Tanulmányommal — [amelyről nyilván 
érzi az olvasó, hogy egy jóval terjedelmesebb 
tanulmánynak a vázlata) — szeretném róla 
a miki'o- és a makroszociológia áthidalásában 
játszott szerepének méltatásától függetlenül 
is leverni a port. Úgy gondolom ugyanis, hogy 
a konkrét felebaráttól való elszakadással 
szemben, amire oly nagy a kísértés az „emberi
ség”, a „társadalom”, de még a „kis csoport”- 
ok vizsgálata közben is: módszertani szem
pontból mindenekelőtt az esettanulmány 
újra- és újrafelfedezése jelentheti a szocio
lógia „anteuszi” mozdulatát.)

Mi hát a viszonya a „szociológiai portré”- 
nak a szociológiai esettanulmányhoz?

Egyfelől szűkebb, másfelől mélyebb, inten
zívebb vizsgálódás annál.

Szűkebb, mert csakis egyes emberek élet
útjának, helyzetének, aspirációinak részletes 
feltárását értjük alatta (köztük azonban, ter
mészetesen, a szociológus „önarcképét” is, 
mint nézőpontja, értékválasztásai tudás
szociológiái explikációját). A portré kate
góriájából eleve kizárjuk tehát a szorosan 
vett „eset”-eket: az egyedi társadalmi jelen
ségek, folyamatok monografikus elemzését 
(ami alighanem a „makro”-tól a „mikro”-felé 
tartó „dedukció”-nak nélkülözhetetlen lánc
szeme). És kizárjuk a közösségek, a csoportok 
még oly mikroszkopikus bemutatását is, ha 
a csoport felől közelít a tagokhoz s nem a 
tagok felől a csoporthoz.

Nem mintha tagadnók, hogy az „ember 
— társas viszonylatai összessége”, s hogy ezért 
közösségeióe/г elhelyezve kell megérteni és 
ábrázolni. Csakhogy a modern társadalom

ban, ahol egyetlen csoport sem kizárólagos 
közössége tagjainak, e meghatározásból az 
következik, hogy a csoportot viszont úgy kell 
megragadnunk, mint olyan emberek összessé
gét, akik más. . .  akik a legkülönbözőbb 
mikro- és makrocsoportokba is beletartoz
nak. Azaz: a közösség-személyiség dialektika 
egyik oldalát sem hangsúlyozhatjuk túl a 
másik oldal rovására. Jogosult s szükséges, 
a kiscsoport-kutatás módszereivel, előbb 
a csoportok struktúráját felrajzolni, s azután 
abban elhelyezni az egyes embereket. De 
ugyanennyire jogosult és szükséges előbb az 
egyes embereket valamennyi lényeges koor
dinátájuk metszőpontjában, tehát a nagy 
történelmi tendenciák dinamikájában is, el
helyezni — erre vállalkozik a „szociológiai 
portré” —, s azután összegezni, e portrékból 
kiindulva, a csoportoknak nem is annyira 
„képét”, mint a „regényét” , a „drámáját”. 
(Arra, hogy ilyen portrékból hogyan kereked
het ki egy család — s mögötte egy egész 
társadalom — regénye: keresve sem találhat
nánk jobb példát Oscar Lewis híres „Öt 
családijánál, s különösen a még alcímében is 
„egy mexikói család önarcképeiként be
mutatott esettanulmányánál, a „Sanchez és 
gyermekei”-nél.)

Mint az egyes emberre koncentráló vizsgáló
dás, a „szociológiai portré” szűkebb kategória 
az esettanulmánynál.

Ugyanakkor mélyebb, intenzívebb találko
zás is a kérdezettel, mint a standard vizsgá
latok során felvett mélyinterjú, mint egy akár 
esettanulmányszerűen gazdag mélyinterjú is.

Először is azért, mert míg amott a vizsgálat 
meghatározott célja, problematikája jószerint 
behatárolja a tudakolt információk minőségét 
és körét (s a kérdezettek arcéle legfeljebb 
„mellesleg” villan fel olykor): a „szociológiai 
portré” célja magának egy-egy embernek a 
megismerése. Legalábbis a helyzete, a maga
tartása társadalmi determinációinak a mennél 
teljesebb s árnyaltabb feltárása.

Aminek érdekében az adatgyűjtő technikák 
egész sorát bevezethetjük. Szisztematikusan 
átgondolt, de a „meglepetések” számára is 
nyitott vezérfonal alapján mélyinterjúkat 
készíthetünk az illetővel, vagy (és) megkérhet
jük, hogy írja meg az életrajzát. Elbeszélget
hetünk az ismerőseivel. Bepillanthatunk doku
mentumokba. És még sok minden egyebet 
megtehetünk. De ha mindezt nem ágyazzuk 
a portré-„alany” lehető legalaposabb „résztvevő 
megfigyelés”-é be: menthetetlenül megreke
dünk a felületen.
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Hogy a szó Max-Weber-i értelmében „meg
érthessük” azokat, akikről portrét készítünk: 
egzisztenciálisan is meg kell értenünk őket. 
Át kell helyezkednünk a nézőpontjukba
— olyan tartós és szoros közösséget vállalva 
velük, amely minket is „leleplez” és a mi szá
munkra is katarzis.

A „nukleáris szférá”-ba hatolva kétszeresen 
is előhívja a „Heisenberg-effektus”-t a „szocio
lógiai portré” : a kérdező s a kérdezett életét 
egyaránt megváltoztatja.

S ennélfogva (de ez már egy külön tanul
mány témája) nemcsak a mikro- és a makro- 
szociológia, hanem a szociológia szcientista 
és e+icista felfogásának áthidalásához is — a 
szociológia mint tudomány és a szociológia 
mint művészet és mint akció szintéziséhez is
— hozzájárulhat.

b) E két- sőt háromarcúságával függ össze 
a „szociológiai portré” interdiszciplináris 
nyitottsága is. Az, hogy más társadalom- 
tudományok, esettanulmányain kívül az opera
tív rendeltetésű — s az irodalmi töltésű eset- 
tanulmányok módszereiből, tapasztalataiból 
is szabadon merít.

Nem elemezhetjük itt most egyenként s 
részletesen, egyszerűen csak megállapítjuk 
a „szociológiai portré” közeli rokonulását:

— az antropológiai és az etnológiai meg
figyeléssel, az orvosi, különösen a pszichiátriai 
anamnézissel, s általában az emberrel foglal
kozó tudományok legkülönbözőbb kísérletei
vel, hogy egy-egy „status praesens” előz
ményeit visszagöngyölítsék,

— a pedagógiai, a közigazgatási, az ítél
kezéssel kapcsolatos környezettanulmánnyal, 
az Angliában oly nagy hagyományokkal ren
delkező „social case-work”-kal stb.,

— legfőképpen pedig az egyes emberi 
sorsok egyetemes jelentése kibontásának „via 
regiá” -jával, a típusalkotó irodalmi portré
val.

Hogy azután egy szociológus mennyit 
adaptál portréiban e különféle esettanulmány- 
s portréválfajok módszereiből, az — megint 
csak az illető személyes diszpozícióján s érdek
lődésén túl — nyilván igen nagy mértékben 
attól függ, hogy hazájában honnan ágazott 
ki a szociológia, hogy jelenleg melyik tár
sadalomtudománnyal fejlődik a legterméke
nyebb kölcsönhatásban, s végül, hogy milyenek 
a kapcsolatai egyfelől az igazgatással-politiká- 
val, másfelől az irodalommal.

Magyarországon, s többé vagy kevésbé de 
egész Kelet-Közép-Európában, hosszú időn 
át az irodalom töltötte be a szociológia tár

sadalomkritikai szerepét, s máig is eleven az 
irodalom társadalmi és a szociológia irodalmi 
inspiráltsága — mind az igazságtalanságot 
szenvedő egyes ember, mind a nemzet nagy 
problémáinak a hordozásában.

Annak, hogy koncepciómban a „szociológiai 
portré” az irodalmi portréhoz rokonul a leg
szorosabban, ez a háttere.

4.

Az, ahogyan a „szociológiai portré”-t jel
lemeztük: nem egy jól beolajozott technika 
leírása, hanem egy szükségleté, egy érlelődő 
lehetőségé. Ilyen portrékat sem én magam nem 
készítettem, sem a kollégáim, és a szociológia 
világirodalmában sem tolonganak a példák.

A példák elsősorban a szépirodalomból 
lépnek ki elénk. Azok a halhatatlan irodalmi 
portrék, amelyek egyben szociológiai portrék 
is. Ivan Iljics, Tonio Kroger, a Közöny Mer- 
saultja. De vajon Lewis mexikói családtanul
mányait is nem legalább annyi joggal nevezhet
jük-e szépirodalomnak, mint szociológiának?! 
Eddigi legsikerültebb, legmaradandóbb port
réit a magyar szociológia is szociológusból 
lett íróknak s írókból lett szociológusoknak 
— de ne hasítsuk ketté, ami bonthatatlanul 
egy bennük: író-szociológusoknak, szocioló
gus-íróknak — köszönheti.

Azért persze nem lehet, s szerencsére nem 
is kell az írók kizárólagos hatáskörébe át
utalnunk e végtére mégiscsak szociológiai 
módszernek a kikísérletezését. Mert bár a 
szorosan vett szociológiai kutatási beszámolók 
csak hébe-hóba s kivonatosan idéznek mély
interjúkból, esettanulmányokból: még e töre
dékidézetek közül is jóformán valamennyiben 
érezni lehet egy-egy embrionális „szociológiai 
portré” magzatmozgásait. Csak még néhány
szor beszélgetett volna el kutatónk azzal az 
emberrel, csak épp valamivel áshatott volna 
mélyebbre! Hányszor cibáltak el engem is 
„fontosabb”, „sürgősebb”  teendők (kutatá
saim rutinmozzanatai), s kellett félúton meg- 
állnom a standard esettanulmány és a „szocio
lógiai portré” között! De még így is: ezekhez 
a majdnem-portrékhoz fűződnek pályám leg
emlékezetesebb élményei, a legváratlanabb 
ráocsúdásaim — elméleti s makroszociológiai 
összefüggésekre is . . .

*

Gondolatmenetünk tanulságai két javaslat
ba torkollnak; velük fejezném be ezt a dol
gozatot.
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1. Minden kutatónak érdeke s kötelessége, 
hogy ne csak kikérdezök közbenjöttével, 
hanem személyesen is készítsen interjúkat, 
esettanulmányokat. S diszciplínánknak mint 
egésznek a konverziójában is a konkrét fele
baráthoz — mindnyájunknak részt kell ven
nünk valamilyen formában.

De a specializálódást is elő kell mozdítani 
a „makro”-nak a „mikro”-ból való „induk
tív” kibontására — részt vevő megfigyelésekbe 
ágyazott esettanulmányokkal: „szociológiai
portrék”-kal. Ahogyan minden nagyobb 
szociológiai műhely módszertani munka- 
megosztásában kialakul, hogy ki otthonos 
elsősorban a kérdőívszerkesztésben, ki a mate
matikai elemzésben stb.: legyenek, lehessenek 
olyan kutatók is, akiknek az az állandó, ha 
ugyan nem a fő feladatuk :

— hogy a saját terepkutatásaikban, de 
a kollégáikéba is be-besegítve, olyan eset- 
tanulmányokat is készítsenek, amelyek messze 
túlmennek a standard — az adott vizsgálat 
kérdéseinek megragadásához szükséges — mély
ségen (amiből egyébként a vizsgálat maga is 
nyilván csak nyerhet),

— és hogy módszertani alapkutatásként 
(többek között éppen a mikro- és makro- 
szociológia áthidalásához hozzájárulandó) 
„öncélúan” is készítsenek „szociológiai” 
portrékat, s elemezzék azok általánosítható 
mozzanatait.

Annál is programatikusabban kell bátorí
tani egy ilyen irányú specializálódást, s elő
készíteni már a szociológusképzésben, mert 
a divat s a „gyakorlati” szempontok kóros 
egyoldalúsággal csak a kvantitatív technikák 
alkalmazását s fejlesztését ösztönzik. Hogy 
diszciplínánk zsákutcába kerül, ha az elmélet
képzés elmarad a kvantifikatív empíria mö
gött: ma már közhely. De a kvalitatív mód

szerek „felzárkózása” nem kevésbé égetően 
időszerű.

2. Ám a „legyen” itt sem indulhat ki más
ból, mint a „van”-ból. A „van”-t viszont 
ez idő szerint igen nehéz áttekinteni.

Alig túlbecsülhető szolgálatot tenne hát 
diszciplínánk harmonikus fejlődésének egy 
olyan kézikönyv, egy olyan szöveggyűjtemény, 
amely

a) a „portré”-készítés szükséges, de nem 
elégséges praepadeutikájaként kritikailag 
jellemezne standard mélyinterjúkat, eset- 
tanulmányokat;

b) konkrét példákat behatóan elemezve 
emelné ki különböző nem-szociológiai eset- 
tanulmányok — mindenekelőtt irodalmi port
rék — szociológiai implikációit ;

c) legfőképpen pedig, szerzőik műhely
titkait is fel-fellebbentve, teljes részletesség
gel mutatna be olyan szociológiai esettanul
mányokat, amelyek példaszerűen valósítják 
meg a „szociológiai portré” kritériumait.

Ilyen kifejlett „szociológiai portré” ma 
még a „szociológiai nagyhatalmak” szak- 
irodalmában is ritkaságszámba megy. Kézen
fekvő hát, hogy a javasolt kézikönyvet nem
zetközi együttműködésben hozzuk tető alá. 
S nem volna-e emellett egy ilyen válogatás 
módfelett izgalmas „cross-cultural” tanul
mány is: a szociológia sajátos kapcsolata 
a többi társadalomtudományhoz és az iro
dalomhoz a különböző országokban — hogyan 
járul hozzá a szociológia egy mindenütt alkal
mazható új módszerének-műfajának meg
izmosodásához?

Legyen szabad ezért dolgozatomat egy 
ilyen képzeletbeli nemzetközi szöveggyűjte
mény előszavának szinopszisaként letennem 
kongressszusunknak erre a kerékasztalára.
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H E R N Á D I  M I K L Ó S

A n yósv icc  é s  kultúra
Esztétikai kísérlet

Értsük kultúrán azt az emberi tevékenység- 
formát, amely a mindenkori valóságot úgy
szólván átlényegíti. Folyamatában megtisztul, 
értelmet nyer még a szenvedés is (katarzis). 
„Ki szépen kimondja a rettenetét, azzal föl 
is oldja” — írja Bartókról Illyés. A kultúra 
ilyenformán az életciklusnak abba a szakaszá
ba tartozik, amely a munkaerő, az életerő 
felújítását szolgálja. Minden más tevékeny
séghez kötődhet, de — éppen az átlényegítés 
mozzanata révén — valamennyitől külön
bözik is. A történelem folyamán kötött formái 
alakultak ki.

Valamennyi forma a különös és az általá
nos dialektikájából táplálkozik. Kőműves 
Kelemen egyszeri alak, de a ballada minden
kori előadója és hallgatója már egy számára 
általánosan létező valóságanyagot bont le, 
alkalmaz a maga valóságára, egyéni léte így 
mélyebb értelmet nyerhet, bővülhet dimenziói
ban.

A nagy alkotóművész a különös, egyszeri 
jelenségben fölfedezi az általánosan értelmez
hető, általánossá örökíthető mozzanatokat. 
Az egyszeri jelenségeket a maga kialakult, 
általános szemléletébe mártja, más egyszeri 
jelenségekkel hozza szövetségre, mégpedig 
olyan rendben, ahogyan az a jelenségekben s 
a maga szemléletében rejlő általános mozzana
tok, affinitások szerint lehetséges, mélyértelmű, 
„szép” .

A műalkotásban megvalósuló rend a mű
élvezet folyamatában átterül a valóságra. 
A barlangrajzok példásan elejtett bölényei 
a valódi bölények példás elejtését ígérik. 
A később differenciálódó művészet önmaga 
folyamatában akadályokat gördít a har
mónia kiteljesedése elé, hogy a végül mégis 
kiteljesedő harmónia még szuggesztívebb 
legyen. A népmesehős győzelme a buktatók, 
kudarcok után lesz igazán hiteles. Odüsszeusz 
húszévnyi hányattatása után ér haza, hogy 
szétüssön a kérők között. De előkészíthetik a 
végső harmóniát olyan kitérők, ágak-bogak

is, amelyek magában a művészi közegben rej
lenek. A bachi összhangzattan a legvárat
lanabb oldalösvényekről jut el a diadalmas 
tonika tisztására. A költészet nyelve dúskál 
a feszültségkeltés eszközeiben. „Egyenesei 
görbít, egyenesít görbét” — ez az AranyJános-i 
sor a szinte egyalakú szavakat más és más szó
faj funkciójában villantja föl. „Vájjon s 
mikor leszön jó Budában lakásom?” — a 
kesergő lantos kétféle kérdő mondatot von 
össze, így tetézi a bús mondat nyomatékát.

A műalkotás feszültségei az átlényegítést 
szolgálják, annak hordozói. Az átlényegítés 
mozzanata a művészet sine qua non-ja. 
A művész, például a festő, nem azt közli, 
amit látott, hanem megjelöl, kiemel belőle 
valamit, amiből a műélvezet ugyanahhoz a 
látványhoz juthat el. A művész az okozatot 
közli, a műélvezet pedig a kiváltó okot kutatja, 
visszafelé járja be azt az utat, amely az ere
dendő élménytől a kész műalkotásig vezet.

A műélvezet sine qua non-ja tehát az át- 
lényegített valóság lebontása, a feszültségek 
egyéni, körültekintő feloldása, a műalkotás
ban általánosan jelentkező valóság konkreti
zálása, „megfejtése” . Az angol „to read”  
(olvasni) ige a „riddle” (talány) szóval rokon.

Kultúr szociológiai kísérlet

Korunk kultúrájában, annak is népszerű, 
tömegesen termelt és fogyasztott válfajában 
kettős tendencia működik. Mindkettő volta
képpen lemond az átlényegítés mozzanatáról. 
A népszerű, közkeletű kultúra egyfelől 
„magából az életből” hasít ki tömegesen 
érvényes szeleteket (Szabó család, népszerű 
regény), másfelől pedig váratlan fordulatokat, 
ötleteket ont (krimi), amelyeket „megfejtünk”  
ugyan, de nem a hús-vér valósághoz, hanem egy 
megszerkesztett logikai feladvány megoldásá
hoz jutunk. Az efféle kultúra azzal a könnyű 
(és busásan jövedelmező) feltételezéssel iga
zolja magát, hogy „rohanó korunkban” 
az emberek „nem érnek rá” az átlényegített 
valóság hosszadalmas lebontásával vesződni.
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Kétperces, fülbemászó zeneszámokat igényel
nek (sláger), beérik a magazinok idealizált, 
szinpompás fényképfelvételeivel, olvasmányaik
ban „átugorják” a leírásokat, írói elmélkedése
ket. „Funkcionális korban élünk”, az emberek 
mielőbb „látni szeretnék a medvét” , nincs 
türelmük bíbelődni. . .

A tömegesen termelt kultúrát egy önmagá
ban örvendetes, objektív fejlődés hívta életre: 
a szabad idő növekedése, az írás-olvasás 
össztársadalmi jellege, vagyis a kulturális 
igények eltömegesedése. De amit tömegesen 
fogyasztanak, legyen az feketekávé vagy 
detektívregény, annak jól kiaknázható piaca 
van, jól pénzzé tehető. A piacra termelt 
kultúrát a rövidség kedvéért nevezzük fo 
gyasztói kultúrának. Végcélja a fogyasztás, 
vagyis az, hogy anyaga minél simábban tűnjön 
el az igények bélrendszerében, s így helyet 
engedjen a szakadatlanul termelődő újnak. 
De hogy az új terméket is elfogyasszák, ahhoz 
feltétlenül különböznie kell, méghozzá fel
tűnően, az előző termékektől. Ezt a különb
séget az ötlet szolgáltatja. Az 1970-es Chevrolet 
kocsi egy formatervezési ötlettel válik el
adhatóvá, kívánatosabbá, mint az „elavult” 
1969-es típus. A fogyasztói kultúra is csak 
úgy biztosíthatja folytonosságát, ha szakadat
lanul, minél rohamosabban elavul. Az így 
biztosított folytonosság azonban lényege 
szerint statikus, semmi köze az állandóan 
változó valósághoz, amelynek éber feldolgo
zásával hivalkodik.

(Talán nem is kell mondani, hogy a fo
gyasztói kultúra is élvezetes, sőt, szükséges 
lehet, hiszen jól illeszkedik az életciklusnak 
a munkaerőt felújító szakaszába. Ám fent 
vázolt minősége meghatározó tekintélyre tehet 
szert. A maga képmására gyúrhatja a valódi 
kultúra készülő, sőt, meglevő alkotásait, 
amikor átlényegített mivoltukat megnyirbálja 
— átdolgozza, adaptálja, rövidíti, kivonatolja, 
„leporolja” , „modernizálja” — ezeket az al
kotásokat funkciója, a gyors fogyasztás érde
kében.)

Lélektani kísérlet

A fogyasztói kultúra az átlényegesítés 
látszatával operál. Átlényegítő kelléktára el- 
szomorítóan szűk, zárt körön belül helyez
kedik el, statikus — a lebontás művelete így 
jól beidegzett, sztereotip reflexek segítségével, 
akadálymentesen folyhat. A fogyasztói kul
túra képletei, „konfliktusai” első pillantásra

„elhelyezhetők”, kategorizálhatók; ötletei 
mindig egy zárt körön belül szikráznak, annak 
határait legfeljebb belülről súrolják, de át 
sohasem lépik. „Önkioldó” ötletek ezek, 
kevés „fantázia” kell megértésükhöz. A kaba
rékban, tévéshow-ban, vígjátékokban, nép
szerű regényekben, vicclapokban, slágerekben 
stb. az anyós mindig gonosz, rosszindulatú 
intrikus, kölönc a veje nyakán, aki viszont 
minden gondolatát kedvenc futballcsapatának 
ajánlja; az emberi élet végcélja az ötös talá
lat; a titkárnő mindig a hivatal főnökségének 
prédája; a kiküldetés mindig nőügyekbe, 
ivászatba torkollik, a társbérlő mindig el
vetemült gazember, a csinos özvegy és az el
vált asszony mindig kikapós, kaján férfi
gyanúkat ébreszt; a krimibajnok mindig 
diadalmaskodik, legföljebb a nyakkendője 
csúszik félre az elmaradhatatlan bunyóban; 
a házibarát mindig szerelmes a feleségbe; 
a házasság a férj számára mindig utálatos 
kötöttség, amelyből, sajna, már nem menekül
het; stb.

E sztereotip képzettársítások többnyire 
hosszú múltra tekinthetnek vissza, s ma már 
rendkívül mélyen gyökereznek, holott az 
egyéni élettapasztalat szerint legalább annyi
szor valótlanok, mint ahányszor igazak. 
A sztereotip képzettársítások zárt rendszere 
magába olvasztja az ellentétes képzeteket is. 
Ha például jólelkű anyós a vígjáték hőse, 
ez a helyzet is az eredendő, sztereotip képzet 
megvilágításában, vagyis anomáliaként ér
vényesül.

A fogyasztói kultúra befogadásakor az 
egyén jellegzetes játékszituációba süpped. 
Eleve adottnak fogadja el a beidegzéseit 
rendre igazoló helyzeteket, alakokat. Az egyén 
ilyenformán akár egy teljességgel hamis hely
zetet is igaznak fogadhat el. Ennek veszélyeit 
nem kell ecsetelni.

A modern folklór — a futótűzként terjedő 
vicc. Részben átveszi a nyilvános fogyasztói 
kultúra sztereotip reflexkörét, részben azon
ban szembe is szegül vele. De hasonlóan zárt 
reflexkörrel operál. A vicc világában a rendőr 
mindig ostoba fajankó, Kohn és Grün mindig 
agyafúrt, haszonleső figura, Arisztid és 
Tasziló mindig jámbor, ütödött, „palimadár”, 
a nászút mindig gusztustalan szerencsétlen
kedések sorozata, a váratlanul hazatérő férj 
mindig legjobb barátját találja a ruhásszekrény
ben stb. Ezek a beidegzések is legalább annyi
szor valótlanok, mint ahányszor igazak, de 
egy hasonló játékszituáció igaznak fogadja el 
őket.
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Ez a játékszituáció egyébként legjobban 
a műhangulat szóval jellemezhető. Érdekes, 
hogy általában élénkítő és élvezeti szerek 
fogyasztásával jár együtt. De még érdekesebb, 
hogy a fogyasztói kultúra már a köztudatban 
is az elidegenedés egyik formájaként kezd 
rögződni. „Amíg a tévé szól, nem kell beszél
getni.” A túlburjánzó viccmesélő-hagyomány- 
nak is van elidegenítő hatása. „Nem tudtunk 
mit mondani egymásnak, vicceket kezdtünk 
mesélni.” A huzamos tévénézés, a hosszú 
viccszeanszok után egyre többen éreznek 
kielégítetlenséget, kiégettséget : ez is, az is 
az agynak csupán felületi, elkoptatott rétegeit 
mozgatja meg, a valódi élet átgondolásához 
nem visz közelebb.

A lélektani kísérlet továbbgyűrűzik

Jellegzetesen zárt „mitológiája” , referencia- 
rendszere van tehát a népszerű kultúrának. 
S a megrögzött képzettársítások „ziccerei” 
sohasem maradnak kiaknázatlanul, szolgaian 
pukkannak a renyhe elvárások patronjai. 
A bonyolult valóság pedig jobbára megörökí- 
tetlenül vegetál. Csak jobbára megörökítetle- 
nül, mert ebben a helyzetben is vannak próbál
kozások a valódi élet művészi átlényegítésére. 
Az igazi művészt azonban gúzsba köti hely
zete: művei egyre kevésbé kelendők, egzisz
tenciája, művészvoltának elismertetése egyre 
nehézkesebb. Cinikus, tudatlan táncdalszerzők 
máról holnapra kerülnek az ország köz
véleményének trónusára, Bach vulgarizálása 
már-már nagyobb művészi „tettnek” számít, 
mint a tökéletes ősmű megalkotása. De 
mutatis mutandis érvényes ez a többi művészeti 
ágra is.

A modern művész szembeszegül a sztereotip 
képzettársítások rendszerével, minden erővel 
fellazításukra törekszik. De éppen sarokba 
szorított helyzete teszi, hogy hangja legtöbb
ször túlzó, „harci” kiáltásba csap át. A modern 
költő újszerű, meghökkentő asszociációkkal 
bombázza a merev, nyilvános beidegzéseket. 
(Juhász F.) A modern zeneszerző velőig ható 
sikolyokkal, földöntúli hangzásokkal lép túl 
a zenei sémák monoton moraján. (Szokolay S.) 
A modern író annyira átlényegíti a valóságot, 
hogy paraboláit, improvizációit hagyományo
san szinte lehetetlenség megfejteni. (Konrád 
Gy.) A festő lemond a képszerű ábrázolásról, 
hiszen azt helyette nagyobb hűséggel végzi 
el a fénykép. (Bálint E.) Az abszurd dráma 
a végletekig feszíti a sztereotip asszociációkat, 
hogy képtelenségüket még jobban kiemelje.

(Örkény I.) A művészi film a kísérletezés 
elvont szélsőségeibe téved. (Jancsó M.) Ál
talában: eluralkodik az improvizáció, a torzó, 
az önkényes válogatás elve, az alkotó személyi
ség túlzott jelenléte a műben. „A fogyasztói 
kultúra lejáratta, elcsépelte a valóságot, amit 
mi csinálunk, az legalább nem is hasonlít rá”
— mondhatná sok modern művész.

Az átlényegítés látszata egyfelől — az át- 
lényegítés abszurd véglete másfelől. A fogyasz
tói kultúra taszító hatása végül a valódi mű
vészt is eltántoríthatja a valóságtól, annak 
„közérthető” ábrázolásától.

Az oknyomozás — némi társadalmi kitekin
téssel — a végéhez közeledik

Mindezt azért érdemes elmondani, mert 
a kulturális élet erőviszonyait nálunk egy 
külső tényező, az állami kultúrpolitika is 
meghatározza. A hibák hangoztatása változást 
hozhat, hiszen kultúrpolitikánknak továbbra is 
a jelentős művészi alkotások ösztönzését és 
kellő terjesztését kell vállalnia, ha nem akar 
gátló erővé változni. (A kapitalista államokban, 
ahol a kultúra már évtizedekkel ezelőtt ter
melőfolyamattá alakult, a vészjelzések láttatja
— átfogó, irányító fórumok híján — eleve 
csak elenyésző lehet.)

Kultúrpolitikánk vívmányai (a könyv
kiadás, a színházkultúra, a képzőművészeti 
ismeretterjesztés, a zeneoktatás, a művészeti 
ösztönzés stb. terén) igen jelentősek. Ez a 
tanulmány egyáltalán nem vonja kétségbe 
a közelmúlt kultúrpolitikájának vívmányait. 
Sokkal inkább egy félelemnek ad hangot, hogy 
ezek a vívmányok veszendőbe mehetnek. 
Márpedig kár volna éppen azon a területen 
visszaesni, ahol a legtöbb sikerrel versenyez
tünk a kapitalista országok viszonyaival.

Jelenlegi kultúránkat egyre fokozódó mér
tékben a tömegkommunikációs eszközökben 
érvényesülő kulturális minőségek szabják 
meg. (Eddig is jórészt az általuk közvetített 
kulturális tartalmakról volt szó.) A tömeg
tájékoztatás eszközeinek tudatformáló minő
sége semleges, azaz potenciálisan pozitív. 
Kulturális értelemben azonban a tömeg
kommunikációs eszközök egyre inkább a 
fogyasztói kultúra szolgálatába szegődnek. 
Ennek objektív, elháríthatatlan okai is vannak. 
Az adaptálás, rövidítés stb. gyakorlata ezekben 
a közegekben megkerülhetetlen. A rádió- 
tévéhallgatás szituációja, a fent „műhangulat
nak” elkeresztelt játékszituáció — egyez
ményesen ernyedt, csökkent szellemi igényű
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helyzet, „lazítás” a napi munka fáradalmai 
után. Ezt a helyzetet ilyenné nem is annyira 
a műsor, mint inkább a fizikai, lélektani stb. 
körülmények teszik. Ezért az igényes produk
ciók (számuk nem is csekély) óhatatlanul 
ugyanebben a sekélyes, felkészületlen műélvezö 
szituációban érik a hallgatót-nézőt. Ügy 
hiszem, a szakemberek nem számolnak eléggé 
ezzel a körülménnyel.

A tömegkommunikációs eszközök, külö
nösen az egycsatornás tévé, csakis a kulturális 
igények közös nevezőjéhez igazodhatnak. 
A kulturálisan kevésbé képzett egyén így olyan 
helyzetbe kerül, mint az osztály rossz tanulója: 
hátránya csak fokozódik, hiszen az ömlesztett 
műsoranyagból egyedül a kulturálisan kép
zettek tudják kiválasztani és máshogyan 
hallgatni-nézni a jót, a színvonalasat. 
(Erre a szempontra sem szabad legyinteni: 
a 18 éven aluliaknak csak 50 százaléka végezte 
el a nyolc általánost, és a felnőtt lakosságból 
három millió nem olvas.) A tömegkommuni
káció kulturális minőségét — a kifejezés csatta
nójának is engedve — az intézményesített 
átlagban jelölhetjük meg. Ez a kulturális 
minőség — a maga közvetett hatáskomplexusá
val — a társadalmi munkaerő akadálytalan 
felújítását, az adott közállapotok zavartalan
ságát segíti. Egyszerűbb szóval: az elégedett
séget, a jó kedélyt. Ez pedig a fogyasztói 
kultúra sztereotip patronjaival megbízhatóan, 
előre kiszámítható módon érhető el.

Itt érzek valami ellentmondást. A tár
sadalmi demokrácia fejlesztésében a párt és 
a kormány határozatai szerint sem jutottunk 
még arra a fokra, ahol jó lelkiismerettel meg
álljt mondhatnánk. Ezt a megálljt (hangosan) 
nem is hangoztatja senki. De, mint felvázoltuk, 
kulturális életünk számszerűen túlnyomó része 
a maga utánzásra ingerlő módján kivonja 
magát e feladat alól. Márpedig a kultúra 
társadalmi demokráciánk kiszélesítésének leg
könnyebben áttekinthető porondja lehetne! 
Aki a kultúra egészét a felületes, sztereotip 
reflexek felé tereli, az közvetve a társadalmi 
demokrácia kiszélesítését gátolja.

A fogyasztói kultúra nálunk is meghonoso
dott formái voltaképpen negligálják a való
ságot, a társadalmi mozgások igazi erőterét. 
A sarokba szorult művész pedig elejti ugyan
ezt a valóságot, mert — úgymond — azt a 
fogyasztói kultúra olcsó patronjai lejáratták. 
A valóságtól olykor az is eltávolíthatja, hogy 
ódzkodik az őt és másokat valóban foglal
koztató konfliktusok ábrázolásától. „Ezt nem 
lehet megírni” — igazolja visszariadását még

akkor is, ha a félelemre semmi oka. A valóság 
absztrakt párlatát viszont hiába kínálja a 
tömegeknek, hiszen azok egyre inkább a 
tömegkommunikációban megszokott köz- 
érthetőséget várják el a művésztől. De fő
ként: ha már erőt vesznek magukon (és ki ne 
venne erőt magán, ha életbevágó problémáiról 
remélhet művészi útbaigazítást?), olyan, akár 
nehezen érthető műveket keresnek, amelyek 
„megérik” a fáradságot, mert ezt az útba
igazítást megadják.

A tömegeket tehát az is a fogyasztói kul
túra karjaiba löki, hogy nem találják meg azt 
a hiteles kultúrát, amely érthetően (művészi 
átlényegítéssel, de kézzelfoghatóan) szólna 
mai világunkról. Nem találják meg azt a kul
túrát, amely világunk valódi konfliktusait
— túl a fogyasztói kultúra önelégült rivaldáin
— szókimondóan (művészi átlényegítéssel, 
de kézzelfogható ítéletei és eligazítást adva) 
értelmezné.

(A negligált vagy dacosan elejtett valóságot 
újabban a szociográfia karolja fel. Félig 
tudományos, félig művészi módszerével arra 
vállalkozik, amiről a fogyasztói kultúra és 
a túlzó művészi kísérletezés letett. Fontosságát 
nem lehet túlbecsülni. Ám a művészi átlénye- 
gítésre — a kultúra igazi specifikumára — már 
nem vállalkozhat, azt a művészeken kívül nem 
végezheti el senki.)

Végkövetkeztetésünk a felületesség vádját 
keltheti, oly egyszerű. Túl sok van a silányból, 
és túl kevés a jóból. Túl sok van a lanyha 
reagálásból, túl kevés az éber műélvezetből. 
És ez nemcsak a silány kultúra diadala. A való
di kultúra művelői nem hivatkozhatnak a 
túlerőre: el kell ismerniök saját erőtlenségü
ket, versenyképtelenségüket. Végváraikat nem 
tudják tartani.

Az emberi életciklus — ez remélhetőleg 
kiviláglott — igényli, elvárja a fogyasztói 
kultúra szórakoztató termékeit. De az ember 
nem csak fogyasztásra termett: „kérődzésre”, 
elraktározásra is, a rövid élet gazdagon ér
telmes vitelére. Az anyósviccnek is megvan 
a maga helye-ideje hétköznapjainkban. De 
torz karikatúrává fajul az élet, ha a szellem 
csak köröz, mint a nyomtató ló.

A művészetre nevelést a művészi alkotások 
maguk végzik: az igényes kultúra verseny- 
képességét is fokozni kell, csak így nyerheti 
vissza elvesztett híveit, szerezhet új híveket 
a felnövekvő nemzedékből. Hogy az „átlag
ember” már nem fogékony? Aki látott már 
ilyen „átlagembert” megbabonázva Móriczot, 
József Attilát olvasni, az nem csüggedhet.
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K r i t i k a

A forradalm i „ v á gyak ” poétája
— Ladányi Mihály: Élhettem volna gyönyörűen —

Az utókor talán szép formulákat is fogalmaz majd róla. Hogy olyan poéta volt, aki 
akkor is barikádra akart állni s közvetlenül harcolni, amikor már a hivatásos harco
sok is a hétköznap apró gondjaival bíbeló'dtek. A szétszórtság helyett összefogottságot 
áhítozott, s az egyéni érdekek útvesztőin át a távlatos közérdek széles és diadalmas 
országútjára kívánt rátalálni. S fölpanaszolt seregnyi ellentmondást: kínt és vergő
dést, sóvárgást és kiábrándultságot, tett vágy és tehetetlenség őrlő konfliktusait. 
A kor „nyugalma” ellenében nyugtalanságot hirdetett, s a kiegyensúlyozottság 
hangulatát az elégedetlenség zsörtölődéseivel törte át.

S valóban: érdes és fanyar hangjával, zaklatott mondandóival sok rokonszenvet és 
nem kevés ellenérzést váltott ki olvasóiban Ladányi Mihály. Mégpedig lírájának azo
nos tulajdonságaival hódított magának híveket vagy szerzett becsmérlő ellenfeleket. 
M ert van a költészetében megannyi pukkasztó gesztus, költőiséget és érzelmes meg
hittséget figurázó hányavetiség, megfontolt belenyugvást csak azért is fölkavaró 
drasztikus fölény. Ladányi nemcsak a jól nevelt állampolgár nimbuszát törte szét, 
vagy az elégedett illúziók langyos levesébe köpött bele, s nemcsak az ünnepélyes 
képmutatást vetkőztette pucérra: illetlenül néven nevezve a mozgató érdekeket és 
leplezett ösztönöket. De lírájába is mindig és mindenütt prózai elemeket — a poézis 
körében eddig még meg nem honosodott szavakat, fogalmakat, helyzeteket, motí
vum okat — kevert. Ekként lopta be az emelkedett eszmények közé a kocsmabűzt, 
a felfénylő vágyak légkörébe az OTP-reklám villogását, a megrendült áhítatba 
a szeretkezések körforgásának áporodott mechanizmusát, s a forradalom tüzének 
dicséretébe a „Jómód nevű gebines mulató” lehangoló unalmát.

Nemrég megjelent gyűjteményes kötetébe immár másfél évtizedes költői munkás
ságának saját ítélete szerint megrostált, s így legjobbnak minősített verseit markolta 
össze. S ez az igényes — a régebbi kezdetleges és az újabb esetleges alkotásai közül 
sokat elhagyó — válogatás markánsan mutatja költői vállalkozása föltűnő, harsá
nyabb színeit és rejtettebb vízjeleit. Mert első látszatra Ladányi úgy készít poézist, 
hogy tudatosan kerül minden poétikust. Inkább szamárfület mutogat, vagy groteszk 
fintorokat vág, de olvasóit semmiképpen sem engedi elandalogni vagy érzelgős ön
elégültségbe merülni. Jobban szeret akár cinikus pökhendiséget fitogtatni, és mind
nyájunkat motyogó monológokkal, dühös általánosításokkal ingerelni, mint keserű 
fájdalmát nyíltan bevallani. Elégedetlenségét egy egész korszak nyomasztó elítélésévé 
szélesíti, s tudatosan pongyola, hetyke modorban beszél: „kétségtelenül volt egy kor
szak a történelemben uraim mikor az ember meghalni született / nem voltak álmai 
altatóval aludt és elvei sem voltak unta őket / szeretője ha volt szeretőjének is pénzt 
adott nem menedéket” (Monoton).
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Sokszor úgy tűnik, hogy Ladányi valamilyen soha nem volt harcos és tevékeny 
korszak ábrándját melengeti magában, s hajdani nagy idők nosztalgiája élteti. S e kép
zelt mércéhez igazítva mindent: felnagyítja azt, ami e hősi múltra emlékezteti, és 
lekicsinyli azt, amiben a mai napok esetlegességeire vél ráismerni. Lehangoltan 
döbben rá, hogy igényei és várakozásai mennyire anakronisztikusán hatnak a kor 
minden illúzióra legyintő és bagatell kis ügyektől izgatott légkörében. Mindezt 
szinte tárgyilagosan és némi öniróniával lehet csak tudomásul venni: „Abban az 
időben éltem én, / mikor a Parnasszusról lejöttek már a költők / és Parnasszusra 
utaztak / az üzletemberek. / Vivátot üvöltöztem a pisszegés korában, / meglehetősen 
faragatlanul éltem hát / a szépség huligánjaként” (Azt hiszem, semmi kétség). Micsoda 
szorongás és félelem nyomasztja, ha csak ilyen groteszkül szemérmes módon meri 
megvallani „titkos” vágyait: „a szívem oroszlán szeretne lenni, nem házinyúl” 
(Fohász). Valóban ilyen ellentmondás feszül korunk valóságának mélyén: „házi- 
nyúllá” satnyult létünk és tudatunk körülményei között csak fohászkodni lehet 
valami igényesebb és magasabb eszmény után ?

Könnyű volna Ladányi egész magatartását abból az erős és lényegesen meghatározó 
sóvárgásból levezetni, magyarázni, amely benne az elmúlt forradalmi hőskorszakok 
iránt kétségtelenül olyan elevenen él. Hiszen ő maga is milyen emelkedetten és meg
szépítő tisztelettel szól az illegális harcok és a felszabadulás utáni hódító ütközetek 
idejéről. Mintha csak onnan, a régi nagy idők atmoszférájából lehetne érzékelni, 
hogy mi már mennyire senkikké silányultunk : „Példaképek nélkül maradunk, fiúk, 
/ most mennek el / az utolsók is. / . . .  Ki csodálja közülünk, hogy végigülték a bör
tönöket, / és sorrajárták / a munkatáborokat? / Ki bocsátja meg nekik, / hogy nem 
értettek / divatozó elméleteinkhez, / nem csatlakoztak évente máshoz és / nem dön
gették utána mellüket?” (Öregek). Bármennyire is tiszteletreméltó lenne azonban 
ez a hőskorszak-eszményítés, egyértelmű és meghatározó hirdetése elkerülhetetlenül 
időszerűtlenné válna: olyan történelmi helyzetet és atmoszférát akarna visszahozni, 
ami fölött — akarjuk, nem akarjuk — elment az idő.

De félre is értenénk Ladányit, ha szemléletét egy mechanikus — múltat idealizáló 
és visszasíró — képletbe tömörítenénk. Nála a múlt motívuma is csak arra jó, hogy 
a jelennel, a magunk kínzó ellentmondásaival illúziótlanul szembesítsen. Hiszen a 
„Hőst” sem hajdani tettei ismétlésére ösztönzi, hanem csak arra, hogy ne szobor 
módjára, hogy egyszerű, közvetlen emberként éljen, viselkedjen :

Hozzászoktam a Hőshöz s nem felejtem: 
ha megszült, legyen fölnevelni kedve.
Hajoljon rám, szeme legyen fölöttem, 

ne révedjen folyvást a végtelenbe.

Sebhely legyen a Hősömön, nem érem, 
s ne hivatalban térdepeljen, ám 
igyon velem, ha nincs pénze éppen, 
ücsörögjünk kedvetlenül a téren 
s bámuljunk együtt a nők után.

(M it csinál most a Hős)
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Éppen az idealizálás, a szoborszerű megmerevítés, a vallásosra emlékeztető forra
dalmi áhítat szándéka áll legmesszebb Ladányitól. Neki a forradalom is a nagyon 
egyszerűt és nagyon emberit jelenti, a minden protokolltól, ünnepélyességtől és 
pátosztól mentes közvetlenséget. Miért is pipiskedne s vágná ünnepi pózba magát, 
amikor forradalmunk legnagyobb hősét szólongatja: „Szavaidat / gyűrt sapkaként 
/  itt forgatom a kezemben, Lenin” . Vonzódása a forradalomhoz vonzódás a tömegek
hez. „Lemerülés a városokba” , a kétkezi emberek természetesés szókimondó, jó 
szóra érzékeny és küszködő közegébe. Nem az önmaga fontosságának bizonygatása, 
nem a forradalmat kisajátító prédikátori hajlam, hanem csupán egy természetesen 
kiérlelt életérzés. Mert Ladányinál minden hányavetiség és cinikus vagy fenegyerekes 
látszat mögött bensőséges és fájdalmas líra bújócskázik. Olyanféle korszakos meg
rendülés, amelynek szellemi vízjele teljességében csak elvétve érzékelhető, s tiszta 
egyértelműséggel csak ritkán olvasható. De olykor töretlenül és félreérthetetlenül 
csordul versbe:

Az ember simító tenyér, 
csak néha bánat húzza le.
Ilyenkor arra üt, kit ér, 
de végül ő sajdul bele.

Az ember éneklő torok, 
csak néha horgas ujjú szél 
szorítja el a dallamot, 
mint egy kötél.

(Dal)

Csak így, e bujkáló líra, e forradalmas életérzés felismerésével, tudatosításával 
tapinthatók ki magatartása felszíni mozdulatai és mélyebb törvényei között a helyes 
és valóságos összefüggések. M ert Ladányi nem a minden-mindegy, nem a belenyug
vás, nem a megbékélés és az önáltatás költője, hanem az eszményekhez igazodó 
lázadásé, a felbolygatott gondolati és érzelmi állapotoké. Aki azért adagolja versei
ben oly bőségesen a groteszk fűszerét s az irónia csípős ízeit, hogy az embert léte, 
tudata ellentmondásaira és kompromisszumaira rádöbbentse. Olykor így ju t el 
a költészet és emberi eszményeink képletes — mert fordított előjelű — megcsúfolá
sáig. Hiszen mi is tudjuk, hogy magasztos eszméink hangoztatása gyakran csak arra 
jó, hogy szorongó tehetetlenségünket takargassuk. Érthető tehát, ha a költő dühe 
nemegyszer szkeptikus vigyorgásba torzul. Mintha azt mondaná: mit sem ér a vers, 
és csupán üres malaszt fennkölten hangoztatott humanizmusunk. Elegendő csak a 
harm adik világ döbbenetes nyomorára, több száz milliónyi éhezőjére koncentrál
nunk, hogy Ladányi ironikus indulatát magától értetődőnek találjuk : „mi az a huma
nizmus kérdezi valaki / de éhenhal meg se várva a választ / s akkor mi körülálljuk 
és szelíden magyarázzuk / a humanizmus az hogy” (Parlando). Kiélezett véglettel 
szembesít itt már a költő: olyan határvidékre rugaszkodva, ahol még érzékelhető, 
de m ár megszűnőben is a költészet illetősége.

Viszont éppen ez a minden helyzetet a cselekvés és az eszmények lehetőségeivel 
összevető magatartás jellemző Ladányira. E magatartás vonzáskörében születtek 
leginkább jellemző, személyes hitelű vallomásai és ars poeticái. Perlekedő vitái 
a jelen korral, hogy nem ad elég mozgásteret a cselekvésre, a tettre:
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E furcsa kor, mint úrilány: 
megmutatta magát szememnek:

— csodáljam őt és énekeljem — 
de ágyába nem engedett.

Ám én nem lesni a csodát, 
én a csodákat t e n n i  jöttem.

(Tűnődő)

Nem volna helyes e perlekedést közvetlen társadalmi-politikai értelemben fel
fogni, magyarázni, s így Ladányit az anarchista vagy a baloldali túlzó kategóriájá
ban „elkönyvelni”. Hiszen nem a túlhajtás és nem a kiábrándultság alapállásából 
beszél. Csupán a lehetó'ségeinek alatta maradó emberró'l, társadalomról, korról. 
S az eszményeinknek hátat fordító vagy azokat meggyalázó, sokszor tapasztalt 
gyakorlatról. Fanyar tónusú és darabos szerelmi énekeiben is az a különös például, 
hogy minden tárgyias kiábrándultságuk és meghökkentő' szabadszáj óságuk ellenére 
sem a szerelmi relativizmus vagy hiábavalóság hirdetői. Pedig Ladányi kendőzetle
nül vall a szenvedélyek és szeretkezések alvilágának minden tartást és értéket szét
ziláló élményeiről is. Arról, hogy ebben a módosultán ma is tovább élő alvilágban 
minden emberi kapcsolat sivár olcsósággá vagy csereértékké aljasul. De ugyanakkor 
fájón panaszolja, hogy még mindig hús és érdek vására is ez a szívünkben melengetett 
érzés. S hogy az asszonyok „lelkesítő szava” helyett mennyi kapcsolatból csak una
lom ásít, hogy „csak fecsegést, fecsegést hallok egyre pénzről, divatról” . A legfájóbb
nak azonban azt érzi, hogy a cselekvési lehetőségeiben megcsappant kor egyetlen 
kalandjaként, egyetlen megnyilatkozási formájaként kell átélnie a szerelmet. A szerelmi 
vallomást is fájó tudattal tenni: „mert más se maradt / csak tested földje”, hiszen 
„más megy a holdba / más megy a háborúkba / minden máshol zajlik / amiért élni 
érdemes’' (Szeretők). Keserűen érzékeli, hogy eszközből már-már cél lett a szerelem, 
lehetőségek próbája helyett a lehetőség.

A szerelem emberi lehetőségeit megbéklyózó közöny és magány megrendítő 
élményeinél is élénkebben foglalkoztatja Ladányit a társadalmi lét állóvize. Nem akar 
többet és mást, mint a forradalmi „vágyak” poétája lenni. S éppen ezért kezd mindig 
lármázni, zajongani vagy legalább elégikusan panaszkodni, ha észlelése szerint le
lassul, a saját szövevényeibe bonyolódik, vagy önmagát emészti a forradalom. Valós 
talajon áll, ha a valóság „rendetlenségeibe” nem is nyugszik bele: de nem romantikus 
álmodozások élnek benne, s nem is csupán a régebbi harcias korok után vágyódó 
nosztalgia. Lírai eszménye a cselekvő forradalmár, aki a tömegek eleven lélegző 
közegében él, s velük, értük bosszankodik, káromkodik, lelkesedik vagy fintorog. 
Költői vágya és távlata nem több és nem kevesebb, mint a forradalmi öröm üzenetét 
és öntudatát a tömegek mindennapjaiban érzékelni és élni meg. Ez a szemérmes és 
röptető igény élteti egész költészetét. Ezzel poétizálja, vonja költői fénybe a világ 
nyersen prózai és darabos elemeit, keserű látszatait és tényeit. S ezt vallja meg 
olykor — nála ritkán jelentkező — ellágyult lírai vallomásban:

Vérrel és izzadsággal telecsorgatott úton 
fáradtak el 
ezek a seregek.
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S  míg aszály veri a világot s áradás elönti 

engedd a népemet előre menni!

(  Spirituale)

M arkáns költői világ tárul fel előttünk ebben a gyűjteményes kötetben. Az ötve
nes években pályájukat kezdő lírikusok közül — Csoóri Sándor eddigi életműve 
mellett — az egyik legmarkánsabb. Mert benne nemcsak szuverén mondandóra 
lelünk: mai világunk ellentmondásainak, a társadalmi lét feszültségeinek távlatos 
kifejezésére, hanem korszerűen újjáteremtett formára is. A kassákos verselés elégikus 
monotóniája kapott itt friss vérátömlesztést: a szaggatottság és drasztikus hét- 
köznapiság révén újfajta árnyalatokat és lebegést. S végül egy konok költői tartást 
is fölfedezhetünk, amely nemcsak teljesített, magvas eredményt hozott, hanem további 
új lehetőségeket is ígér. (Magvető, 1970)

K oczkás Sándor

S Z Ű C S  J ENŐ

A n e m z e t  historikum a  
é s  a  tö r tén etszem lé le t n em zeti lá tó szö g e
A szerző történeti esszének nevezi művét („ha egyáltalán van ilyen” — írja), és nem 
is alaptalanul, ha a teljesség igényével fellépő, adatszerűén bizonyító monográfiával 
állítjuk szembe a műfajt, mely ebben a viszonylatban elsősorban arra látszik hivatott
nak, hogy gondolati összefüggéseket mutasson be, s az adott esetben még „fogalmi 
javaslatokkal” igyekezzék hozzájárulni a felmerült problémák tisztázásához. Én a 
magam részéről inkább röpiratnak nevezném (bár a mai könyvkiadás nem ismeri 
— teszem mindjárt hozzá), szándékosan idézve fel a szóval a magyar XVIII. század 
végének viszonyait, amikor írók és publicisták, politikusok és tudósok önálló brosú
rák hosszú során át vívták jogi, gazdasági és tudományos vitáikat, akkor valóban 
új fogalmakat hozva forgalomba, figyelmüket legtöbbször egy-egy csakugyan lénye
ges tárgyra összpontosítva, meglehetősen indulatosan és sietvén, nagy felelősség- 
tudattal és változást sürgetve, — körülbelül úgy, ahogy a mi teljesen más korunkban 
Szűcs Jenő írta meg még 1968 márciusában a maga munkáját.

Ami kikerült a keze alól, nem egészen röpirat persze. Legfőképpen azért nem, mert 
a Gondolat Könyvkiadó egyéves gondolkodás után végül is nem vállalta megjelen
tetését. A XVIII. századi attribútummal is csínján kell bánni, mert még az a gyanú 
merülhet fel, hogy az ismertetés írója a könyv szerzőjére látványos kosztümöt akar 
húzni, hogy így hívja fel rá a figyelmet, holott erre semmi szükség sincsen; ide kíván
kozó, de fordított történeti analógia viszont, hogy Szűcs Jenő éppen azokkal a néze
tekkel vitázik, amelyek a hozzánk legközelebb eső nagy korforduló idején, a fel
világosodás és a romantika epochájában alakultak ki, és lettek több vonatkozásban 
máig uralkodókká. Tisztán röpirat azonban Szűcs Jenő könyve abban az értelemben, 
hogy az 1960 óta, a Molnár Erik cikkei és előadásai nyomán megindult, erősen pub-
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licisztikus vita önálló kiadvánnyá dagadt, és kétségtelenül legértékesebb hozzászólása, 
mely egészen biztosan nagy visszhangot vert volna, ha annak idején megjelenik. 
És a XVIII. századra emlékeztet abban, hogy a szerző témájának közérdekű és 
nézeteinek igaz voltáról mélységesen meggyőződve a nagyközönségnek ír, méghozzá 
rövid 124 lapon át olyan tömörséggel, annyi gondolattal, akkora másoknál is ter
mészetesnek vett világtörténeti szakismerettel, hogy a röpiratot még a társadalom- 
tudományokban jártas szakembereknek is nagy figyelemmel kell olvasnia.

Szűcs Jenő Molnár Erik szellemi örökségéből indul ki: ebből való mindenekelőtt 
témája, a nemzeti kérdés kritikai vizsgálata, s ezzel kapcsolatos a parasztmozgalmak, 
valamint a XVII. századi magyar függetlenségi harcok értékelésének és ideológiájá
nak problematikája; az ő köréből eredeztethető továbbá a kutatói habitus: a bátor 
logika és a vitaszellem, amely létjogosultságot biztosít, és kedvet ad a kísérletezésre, 
ezúttal egy kialakulóban levő új történetszemlélet néhány vonásának olykor valóban 
röpiratszerűen elnagyolt, néhol metsző élességgel formulázott, ismétlésektől sem egé
szen ment megfogalmazására. A „fogalmi javaslatok” és a megoldási ötletek gazdag
sága miatt a tüzetes ismertetésről az adott keretek között le kell mondanunk, s csak 
arra szorítkozhatunk, hogy a legfontosabbak közül is azokat emeljük ki, melyek 
az egykori aktualitását elvesztett, de ma is időszerű könyv késői kiadását indokolttá 
teszik, vagy amelyeknek egyelőre még megíratlan monográfiákba való átültetése 
— és mondhatni — gyakorlati kipróbálása különösen kívánatosnak látszik.

A szerző kertelés nélkül beszél arról, hogy az egyes szocialista országok marxista 
történetírása között ugyanazon tények értékelésében meglehetős eltérések vannak 
a múltszemlélet „nemzeti látószöge” miatt, s ezzel kapcsolatban rámutat, hogy ami 
„nemzeti” vagy annak látszó, az még nem feltétlenül „haladó” is egyben. Komoly 
megfontolást igényel az a megállapítás, hogy a „történelemben egymástól különböző 
struktúrák vannak” („nem pedig immanens fogalmak, kategóriák és eszmék”), 
maga a történelem „bonyolult térbeli és időbeli determináltságok összessége, melyek 
elsősorban és közvetlenül a d o tt. .  . struktúrákon és korszakokon belül hatnak, 
másodsorban és közvetetten lineárisan érvényesülnek, azaz konkrét struktúrákon 
és korszakokon átnyúlva is” . Nagy fontosságúak a közösségi tudatról, a patriotizmus
ról, a nacionalizmusról és válfajairól adott meghatározásai s azok a kérdéscsoportok, 
melyek — úgy látszik — először nála kapnak érdemüknek megfelelő helyet a nem
zeti kérdés összefüggésében: a nemzetkarakterológia, „a nemzeti problematika 
nálunk meglehetősen figyelmen kívül hagyott pszichológiai vonatkozásai” , a psziché 
„bizonyos kiegyensúlyozottságból” származó zavarai, ezek okai és történeti gyökerei, 
s feltétlenül meg kell említeni végül, amit a történetírás „céljáról” („nem a jelen 
igazolásában, hanem az ide vezető út ismerete révén a jelen jobb megértésében áll”), 
funkciójáról (hozzásegít „bizonyos hibás körökön és determináltságokon való 
felülemelkedéshez”) és a szocialista patriotizmusról mond („mely csak kis részben 
a történetírásra tartozó ügy; alapvetően a szocialista demokrácia, a közügy fogal
mának gyakorlati-elméleti függvénye”).

Ha Szűcs Jenő könyvét a legújabb történetírás néhány más cikkével, tanulmányá
val együtt nézzük, véleményem szerint határozottan lehet állítani, hogy 1960 óta 
új törekvések mutatkoznak a magyar historiográfiában. Felületes lenne az „új hullám” 
felemelkedését minden további magyarázat nélkül Molnár Erik akkori személyes 
fellépéséhez kötni, mert van „új hullám” például az irodalomtörténetírásban is,
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ahol egyebek között a historikusokéval rokon, azokétól nem független, de nem is egy
értelműen hatásuk alatt álló új történeti szemlélet és mellette új módszerek kaptak 
polgárjogot vagy legalábbis vannak meghonosodóban. Bizonyos óvatossággal 
a társadalomtudományokban új korszakról, valamiféle „megújhodásról” beszél
hetünk inkább, amelynek vezető' eszméje a romantika idejéből ránk maradt régi 
gondolati modellel való következetes szakítás is a magyar történelem és irodalom 
egyetemes történeti és világirodalmi összefüggéseinek feltárása. E törekvéseket 
kíséri egyebek között mindkét területen a tudománytörténeti érdeklődés felélénkülése, 
az eszmetörténeti kutatások hiányának felismerése, a hézagok pótlásának sürgetése 
és annak felfedezése, hogy nálunk is jogaiba kell iktatni a politikai tudományt, 
amelynek nemzetközi nevét nálunk talán — le sem nyomtatták még.

A recenzens nem tagadja, hogy nagy érdeklődéssel figyeli a társadalomtudományok 
most felemelkedő új hullámának mozgását; sokat vár a kísérletezőktől, akik semmi
féle „zászló” alá nem gyülekeztek még (feltehetőleg nem is fognak), és valóban 
vannak közöttük nézetkülönbségek, mint Szűcs Jenő is mondja. Az új hullám kép
viselői azonban már túl vannak az útkeresés stádiumán, és nyugtalanságuk tudo
mányos értéke egyedül attól függ, hogy cikkeik, úgynevezett előtanulmányaik vagy — 
Szűcs Jenő esetében — röpiratuk megírása után hogyan sikerül gondolataikat nagy 
történeti anyagon, új szintézisekben, vagyis maradandó értékűnek szánt művekben 
érvényesíteniük.

Szűcs Jenő röpirata 1968-ban még heves vitákat kavart volna; 1970-ben egyszerűen 
elvi nyilatkozat, vagy még inkább prolegomena a szerző két munkában levő nagyobb 
történeti munkájához. Hogy a röpirat eleddig újabb vitákat nem váltott ki, részben 
annak következménye, hogy a nemzeti kérdésben a publicisztikailag értékesíthető 
érvek tára kimerült, de részben talán annak is, hogy a kísérletezés végleg polgár
jogot nyert, a „nemzeti közérzet” pedig, ennek láttán és két év múltán, kevésbé inge
rült, vagyis immár egészségesebb lett. A nemzeti kérdés körüli vita persze ettől még 
lezártnak nem tekinthető, mint ahogy nem világos az „új hullám” tényleges tudomá
nyos értéke sem: sub judice lis est. Szűcs Jenő könyvének nyugodt fogadtatása azt 
bizonyítja azonban, hogy az eredmények érlelődőben, a közgondolkodás észre
vehetően gyógyulófélben van. (Akadémiai Kiadó, 1970)

Tárnái A ndor

M é s z ö ly  M i k l ó s  
P on tos t ö r t é n e t e k ,  

útközben
Mészöly Miklós rendhagyó könyvet írt, 
műfajba-divatba nehezen illeszthetőt. Saját 
eddigi munkásságába annál jobban beleépül
nek ezek a „Történetek” : s amennyiben

„kilógnak” , talán még inkább felfedik Mészöly 
szándékainak, világlátásának mély rétegeit.

Felfedik: e szó helyett stílszerűbb lenne 
„tettenérik”-kel operálni Mészöly világában. 
A „Történetek” jelzője, a „pontos” szó 
ugyanis arra utal, ami a Sötét jelek óta vál
tozatlan maradt: a világ tettenérhetőségére, 
illetve — tettenérendőségére. Ez utóbbi jelenti, 
hisszük, Mészöly írói alaptartásának leg
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fontosabb összetevőjét. A korábbi novellák 
parabolajellege sokszor ülepített olyan hor
dalékot erre az alaprétegre, melyből aztán 
„még izgalmasabb” aranyszemcséket mos
hatott ki, aki akart, mások viszont úgy érez
hették : szúrós köveken járatná őket Mészöly. 
A „Történetek” most, ha csak a „pontos” 
jelző felől közelítjük meg őket, megmutatják 
talán: célozgatásoktól, sandaságoktól tiszta 
világ Mészöly műhelye, csak éppen
— valósághoz kötött, s a valóság néha, sőt, 
legtöbbször igen rugalmatlannak bizonyul, 
ha megmunkáló kéz közelíti. Ez a közelítési 
szándék a Sötét jelek és a Jelentés öt egérről 
szerzőjénél sosem valamiféle operáló kés 
formájában tárgyiasult, sosem vált „sebész
kedéssé” ; talán hálásabb szerepet rótt volna 
önmagára Mészöly, ha így tesz. Szerényebb, 
alázatosabb tartása volt éppen az, ami ártal
mára lett sokszor: megközelítette, felvillan
totta a dolgokat, egy új, egy lehetséges vonzás
rendszer törvényeibe helyezte, s aztán — ott
hagyta. Ebben az immár eltagadhatatlan at
moszférában, melyet sosem ő teremtett, 
hanem csak — tettenért. Ennyiben voltak már 
a Sötét jelek novellái is pontos történetek, 
csak ott a parabolajelleg tetszett fő írói lehe
tőségnek, s Mészöly az Atléta ban erre lépett 
tovább.

Amikor a Pontos történetek, útközben 
című új, rendhagyóan tettenérő kötetbe bele
lapozunk, a küszöb: ajánlás és mottó. Az 
ajánlás tartalmi funkciója nem egyéb, mint 
hogy a könyv egyes szám első személyét el
különítse az író személyétől. A mottó viszont 
azonnal visszautal Mészöly ismert „csillag
zatára”, annak modulált formáját villantja 
fel. „Olyan vonalakra van szükségünk”
— ekképp a Dürer-idézet —, „melyeket nem 
húzhatunk meg határozott szabály szerint, 
csak ponttól pontig” . Gondoljunk csak itt 
az Atléta yard és méter viszonylatára, amelynek 
már akkor sem sportbeli hitelessége volt a fő 
ereje, hanem az a jelzett szándék, mely ebben 
a mottóban talán egy egész regénynél pontosab
ban valósul meg végre. S ezt támasztja alá- 
ezt „visszhangfalazza” maga az új Mészöly- 
könyv.

Tehát ismét a valóság . . .  — mondhatnánk 
a „Történetek” jellegzetes, állítmánytalan 
mondathangsúlyával. A valóság egyszerisége 
izgatja Mészölyt kezdettől fogva, még ha 
eddigi müveiben ez nem igazolódott is be 
sem az olvasó, sem az író számára teljesen. 
Az etikum és az atmoszféra világa pedig erre 
a vonzástörvényre épült. A parabola: eszköz

csupán, a tettenérés: jobb híján van, a meg
ragadás teljessége helyett egyelőre. De ez 
a megragadás érik már a Saulus ban is, ez a 
lehetőség kísért — a Saulusnak teljesen a 
visszájáról, a poentírozatlanság jegyében 
— az „útközben” született történetekben. 
Amelyek nem történetek, „csak” valóság
szeletek, olyan módon, ahogy kerek, lezárt 
egész-pillanatot sem ismerünk, hanem csak 
átmeneteket, ezek sokasága: a lineáris össze
függés. Itt érkezünk vissza a Dürer-idézet 
látszólagos — cáfolatához.

Igen, mert ez a „ponttól-pontig” világ, 
egyelőre még csak nosztalgia Mészölynél is: 
Talán innen a könyv anyagának rettentő 
kelletlensége, ahogy irodalommá „törik be”. 
Innen az az érzésünk, mintha a hősnő — a 
kameraszem — örökké le akarna mosdani 
(joggal!) a kisszerűén vacak valóságtól (mert: 
javarészt a valóságnak ezt az aspektusát, ezt 
a tényanyagát kapjuk itt); szabadulni akar 
a kamera, de — ezt maga sem gondolja komo
lyan, hiszen — akkor m i . . .  ? — mondhat
nánk megint ezzel az állítmányszégyellős 
mondatpattintással — ; hiszen akkor mi lenne 
a kamera ? És miért lenne rá szükség ?

Mészöly legnagyobb elkötelezettsége: a 
valóság; minden egyéb: olyan instrukció 
csupán, melyre később — ezt ő maga bizo
nyítja be — eredeti megjelenési formájában 
nem lesz szüksége, nincs szüksége; illetve: 
új és új aspektusokat hoz, azokkal ismételteti 
el a korábbi viszonyulást, ahogyan a Sötét 
jelek Magasiskolája az Atlétában köröz to
vább, az Atléta Saulusban fut, és a Pontos 
történetek, útközben kameraszem-nézője a 
Saulus-Paulus „poén” leghalványabb igénye 
és ígérete nélkül megy végig (ismét így, „hol” 
nélkül, helyhatározó nélkül; nem akarván 
szociológiai elemzésbe bocsátkozni, mint ahogy 
Mészöly könyve sem szociológia, sokkal 
kevésbé az legalábbis, mint más „történetes” 
könyvek). A „Történetek” legfőbb önellent
mondása ugyanis — erre már utaltunk — éppen 
az, hogy: nem történetek. Atmoszferikus 
valóságszeletek, a kezdettől-volt Mészöly 
anyaghoz való újfajta, visszafogottabb nekiru
gaszkodás; útközben-levőség, valami más felé.

És ez a „valami más” : bizonyára valami 
korábban-volt szándék bővített újjáteremtése 
lesz.

A „Történetek” nemcsak hogy nem szocio
lógia, de még csak nem is riportkönyv. Hiszen 
hiányzik a riport közérdekűsége, helyesebben: 
a közérdekűség hókusz-pókusza. Itt annyiban 
él-mozog regényhősként az utazónő, amennyi
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ben a körülötte teremtődő atmoszféra az ő 
egyéni élménye; nemő teremti tehát a légkört, 
a szituációt, és részt sem vesz, csak figyel; 
másrészt viszont nem akar külön megfigyelni 
ezt-azt, nem akar megfigyelni sem, csak nem 
tehet másképp. Mert a valóságban mozog; 
s bár Mészöly-hős, ezúttal: bármiféle parabola
csillagzatból kiszakítva.

S mert Mészöly-hős: éppen ezért elveszetteb
ben is. Ami azt bizonyítja, hogy Mészölytől 
mi sem áll távolabb, minthogy elég lehessen 
neki bármiféle naturalista valóságszecska. 
A kamera-szereplő útközbeniségét jelenti az is, 
hogy — bár nézéséből valóban a „koncentrált 
gondolat” sugárzik — nincs „odahaza” ; 
hiszen ez az atomizált valóság otthontalanabb 
minden tragédiánál; hiszen a szorongató 
Mészöly-közérzet (írjuk le végre ezt a „bűv- 
szót” is!) éppen abban nyilvánul meg itt, hogy 
mikor a főszereplő kezet akarna mosni, hogy 
megszabaduljon a zsíros-ragadós, fáradt
poros valóság lerakódásaitól, nem tudja: 
„miféle kezet” mosson. És így: marad a ter
mészetes gesztus, az elfogadás, a — látszóla
gos — objektivitás. De talán ezt a látszatot 
őrzi meg Mészöly a legnehezebben. A — mond
juk ki már ezt a más-pólusról származó szót 
is — kispolgári valósággal szemben mindig 
érezhető az író etikai minőségítélete.

Persze, épp itt érkeztünk el egy nagyon 
ravasz „csavarhoz”, melyet a Mészöly-le- 
tapintotta valóság produkál. Az „alázat” 
ugyanis, mellyel a hősnő jár-kel (mely nem 
zárja ki persze, hogy egészségesen humoros 
alaptermészetét megérezhessük; és ennyiben 
Mészöly valóban nagyszerű „igazándi” re
gényalakot teremt!), az élet nyersanyagának 
ez a méltányos feltérképezése ott rántja mélybe 
a „vállalkozót”, hogy az amorfitás igazolójává 
teszi, illetve teheti. Hiszen elítélhető-e a ter
méketlen családi „csömpölygések” világa? 
az élet örökké frissen-kopott, illatosan-büdös 
élményeinek házi boldogsága? kirobbanás 
nélküli „színvonala” ? a porcellángyüjtő, 
állatfarban turkáló, síkkötő, butácskán kár- 
tyatrükköző kéz? melyet valami messze 
századordulói tudat mozgat, sajnos, bármit 
tegyen is? Minek elítélni? Ha nem — meg
változtatni!

S ezt — hogyan? A főhősnő, nagyon rokon
szenvesen, csak valamiféle szemléletet hordoz 
körbe, anélkül, hogy ezt bárkire is ráerőszakol
ná azok közül, akikkel találkozása volt hatá
rainkon túli-inneni utazgatásai során. A fő
hősnő: csavar egy gépezetben; és itt már sem 
rokon, sem ellenszenv nem jön számításba;

csavar, mely egyképp beleillik a ki-tudja- 
mikori családi gépezetbe, mint az értekezletes- 
dikébe (ahol, ezt is nagyszerűen érzékelteti 
Mészöly, bizonyára jobb szándék fordul hiába
valóra: az óvónő-tanácskozás részvevői a 
vidéki városkában tett látogatást elsősorban 
hiánycikk-felvásárlásra használják fel, aztán 
a nő-társalkodás akol-hangulatát teremtik 
meg egymás közt, valamiféle „témáról” eleve 
szó sem lehet köztük); a kameraszem végig
vibrál az eseménysoron, kihagyásai — leg
feljebb állítmányelhagyások lehetnek: gram
matikaiak, nem érdembeliek. Tudomásul kell 
vennie mindent. Mindazt, amin a parabola
forma sem segítene.

Mert az meg : elbeszélésbeli lehetőség csupán.
Amikor tehát Mészöly könyvét letesszük, 

nem az a fajta „tanulság” marad meg bennünk, 
melyet eleve atmoszferikusra feszített írásainak 
égboltjából hunyorgatva-káprázón, bizony
talan-kényelmetlenséggel kellett szemünkbe 
oldanunk, idegeinkbe vibráltatnunk. Hanem 
valami sokkal kézzelfoghatóbb, s épp ezért 
— pontatlanabb. Mert az élet: pontatlan. 
Pontatlan, henye, mosdatlan, feleslegeske jó 
néha, és mégis: tettenérhető. Mert a méltó 
emberi céllal rendelkező ember-léthez képest 
pontatlan; a határozott életelvekhez képest 
henye; az etikumhoz képest mosdatlan; 
a máshonnan jött, máshová való „idegen” 
számára feleslegeske (a másik ember kisvilága 
persze).

De hol itt a tyúk, és hol a tojás? Pontok 
vannak, melyek között a vonalak meghúzha- 
tók, tehát: meghúzandók. Ez Mészöly kemé
nyen kiküzdött etikuma ebben a könyvben, 
mely különben eléggé vigasztalan olvasmány. 
De: leleplező voltában az. Igazságfelmutató 
szándékában az. Az emberi élet kisszerűségét 
mutatja meg pontosan. Nem tagadván a nagy
szerű lehetőségeket. Csak éppen: olyanokról 
ír, akik ezekről a lehetőségekről — tyúk? 
tojás előbb ? — nem tudnak vagy nem akarnak 
tudni.

Erről azonban tudnunk kell. És ezzel kap
csolatban nagyon sok mindent kell akarnunk. 
Mészöly is akar. Illúziók nélkül. (Magvető, 
1970)

T andori D ezső

Kántor Lajos 
A lapozás

Jó verset, regényt magánosán: börtönben, 
emigrációban, egy lakatlan szigeten is lehet
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írni. Akár remekművet is. Ha a szerző egy 
irodalmi kultúra készségeit előbb valahol 
magáévá élte. De kialakítani, folytonossághoz 
juttatni: mindig újjáteremteni az ilyen kész
ségeket, csak szerves irodalomban lehet. Ahol 
— Horváth János szavával élve — az irodalom 
öntudatra ébredt, ahol stúdiummá, ízléssé, 
mértékké különültek az alkotásban működő 
adottságok. Ezért, hogy a maga lábán megállni 
igyekvő vajdasági vagy romániai magyar 
irodalom egyre sürgetőbbnek érzi önszemlélete 
intézményes formáinak megteremtését. Leg
szembeötlőbb jelei ennek az önállósodás folya
matát átfogó munkák: Bori Imre, Turczel 
Lajos, Csanda Sándor, Sőni Pál könyve. 
Az utóbbiakon igencsak kiütnek a koraszülés 
gyengeségei, de a folyamat erejét ez nem 
teheti kérdésessé. Már csak azért sem, mert 
a korai szintézisekkel szinte egy időben egy 
szilárdabb alapozás munkálatai is kibontakoz
tak. Tavaly négy kismonográfia érkezett csak 
Erdélyből (a szeptemberi Kritika számolt be 
róluk), nemrég pedig Kántor Lajos Alapozás 
című könyve, mely címével is az előbb em
lített munka tudatos részesének vallja magát.

S joggal. Kántor a romániai magyar iroda
lom ama nemzedékének esztétája, melyet 
leginkább Páskándi Géza vagy Lászlóífy 
Aladár nevével jelölhetnénk. Velük, az ő el
ismertetésük közepette érett fontos szavú 
kritikussá. S miközben a kortárs-esztéta napi 
feladataival birkózott, kritikusi világképét 
a múlt és a jelen magyar irodalma felől is 
kiegészítette, fölgazdagította. Olyan fázisban 
tehette ezt, amikor a tilalomfák zöme lomtárba 
került, s egy kevésbé gátlásos nemzedék 
bátorságával. Világképépítő műveleteiben 
ilyenformán a romániai magyar irodalom 
önszemléletének legfrisebb mozzanatait is 
szemlélhetjük. Alapozása tágabb értelemben 
is fundamentum.

Azzá avatja mindenekelőtt a történelmi 
érzékenység. A „kettős kötődés” néven isme
retes komplexus öt nem feszélyezi, és lázba 
se hozza sem a múlt, sem a jelen szemléleté
ben. Az érdekli, ami alapozása szempontjából 
fontos, s amiről mondanivalója van. Madách 
pl. azért, mert úgy érzi, hogy a Tragédia új 
közönségének Romániában is szüksége van 
a korszerű és hiteles jellemzésre. József Attila 
és Illyés Gyula egyszerűen azért, mert termé
szetes számára, hogy a velük való szembesülés 
alkalmát magyar írástudó ki nem hagyhatja. 
Igaz, hogy Thury Zoltán vagy Petelei esetében 
az Erdéllyel való szorosabb kapcsolat is 
részes a megkülönböztető figyelemben, de

ebben sincsen semmi elhatároló, az egyetemes 
magyar hagyományt megyényi parcellákra 
tagoló buzgalom. Inkább a századfordulóra 
irányuló érdeklődés és a helyi könyvkiadás 
érdekei szükségelik a túlzott tüzetességet. 
A modern magyar próza gyökereinek kutatása. 
Könyvének gerincét is, a magyar epika lírai 
jellegének vizsgálata alkotja.

Ha kritikus is valaki, éppúgy javára válik 
az ilyen alapozás, mintha csak irodalom- 
történész. Távlatot ad, analógiákkal szolgál 
és arányérzékre nevel. A kisebbségi létezés 
gyökerén sarjadt irodalmak mindig nagy 
kíméletességre szorulnak, amíg meg nem erő
södnek. Hogy az eközben beidegződött 
különmérték meg ne merevedjen, az igény 
bátran növekedhessen, ahhoz ilyen, az anya
nyelvi kultúra legnagyobb művein iskolázódott 
tudás kell. És kell valaki, aki nem antológiák
ból, hanem első közlésből ismeri az irodalom 
eseményeit. Aki benne él az irodalom törzsé
ben zajló folyamatokban.

Hogy Kántor miként csinálta ezt: hogy 
jutott hozzá a müvekhez, régiekhez, újakhoz; 
tanulmányokhoz, recenziókhoz, amelyeket 
ismer, s hogy a Korunknál végzett szerkesztői 
munka s szűkebb hazája élő irodalmának 
dajkálása mellett hogy jutott ideje kismonog
ráfiát írni Móriczról, áttekintést az e századi 
magyar prózáról stb., az rejtély számomra. 
Olyan szorgalom tanúi lehetünk itt, amit 
szívesen neveznék más szóval. Olyannal, 
amelyben tudományos alaposság, szívósság, 
közösségi felelősség adottságai is benne foglal
tatnak.

Mégis, ha meg kellene nevezni e teljesít
ményre képesítő hajlamokat, első soron a 
filológiai szenvedélyt említeném. Legpőrébben 
ott nyilatkozik ez meg, ahol a Kovács Dezső 
hagyatékából előkerül Thury Zoltán — levelek 
és más dokumentumok révén részletesen ki
rajzolja a pálya folyamatát. A Horváth 
Imréről és Szabédi Lászlóról adott pályakép
ben is végig a szövegvizsgálat módszerével 
halad előre pontról pontra, talán nagyon is 
aprólékosan.

De hát mire mehet az élő irodalom kritikusa, 
ha a részletekbe ragad? Figyelhet-e filológiai 
precizitása közben a művek lényegére, a 
tendenciákra, a folyamatokra? Minden arra 
vall, hogy Kántor világosan látja filológia és 
kritika összefogásának problémáit. És nyere
ségre is tudja váltani e nehézségeket. Elsősor
ban azzal, hogy a már klasszikus művek mai 
értelmezésének alapkérdéseire figyel. Ismeretei
ből az ezekre világot vető elemeket hívja elő
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s nagyítja ki. Leginkább pedig azért, mert fő 
témája, a magyar próza lírai jellegzetességei
nek kutatása eleve folyamatok vizsgálatára, 
életművek sajátos megközelítésére és nagy
vonalú áttekintésére kényszeríti. A filológus 
persze eközben sem vesztegel. Még a tenden
ciák erejének, életrevalóságának mérlegelése 
közben, műértelmező passzusaiban és nyelvi 
vizsgálódásaiban is meg-megszólaltat egy kor- 
történeti, életrajzi adatot; egy lényegre vilá
gító mozzanatot az író vallomásaiból vagy a 
róla szóló irodalomból. Gondolatmenetének 
összefüggéseiben a kész eredmények is az új 
felismerések benyomását keltik. Műközelsége 
és a forrásaival való szuverén gazdálkodás, 
filológia és magasabb szándék egymás kezére 
dolgoznak itt.

Szuverenitása, persze, szintén a filológusra 
vall. A filológusra, aki ismeri és tiszteli azt, 
amit mások előtte már elvégeztek, s nem akar 
minden áron újat mondani. Sőt örül, ha fel
ismeréseit mások érveivel is igazolhatja. Sű
rűn idéz tehát, de az avatottak majd észre
veszik, hogy milyen sajátos szisztémával: 
hogy mennyire független a hazai hierarchiá
ban megszokott idéző-technikától, hogy meny
nyi elhallgatot mennyi elhasználatlan ered
ményt hasznosít.

Annak, hogy viszonylag független a nálunk 
éppen uralkodó nézetektől és konfliktusoktól, 
szembeötlőbb nyereségei is vannak. Felszólal
hatott például az ellen a kampány ellen, mely 
Móriczot tette felelőssé a sematizmus regény- 
modellje miatt. Vitába szállt azokkal, akik 
József Attilát, Illyést, Déryt, Németh László 
rovására méltatták. S vita, sok felé ható és sok 
helyen szükséges korrekciók rejlenek abban 
a munkában is, melyben a magyar epika lírai 
jellegének korszerűségét, kifejező erejét bi
zonyítja. Csendes, de szívós vitát folytat még 
Gaál Gáborral is, ami természetes is, ha tud
juk, hogy a hagyománykeresés és tudatosítás 
ma már sokkal szélesebb körben zajlik, hogy- 
sem a hajdani élő irodalom egy irányzatának, 
álljon bár hozzánk a legközelebb, értékrendjét 
módosítani ne kellene. Az értéktisztelet 
nemcsak tisztesség kérdése, de létérdek is ott, 
ahol az alapozás munkája van napirenden. 
Az ostravai Magyar Nap óta kevés marxista 
orgánum volt, amelyben Írói világkép, ízlés 
és stílus egymástól idegen képviselői együtt 
olyan jól megfértek volna, mint Kántor világ
képében. Sánta Ferenc éppúgy, mint Hernádi 
Gyula.

Nem mondanám ezt dicséretképpen, ha 
e nagyon is engedékeny értéktisztelet nivellálna

is egyben. Nem teszi, sőt szabadon él Kántor 
a hazai kötelmektől való függetlenség ama 
lehetőségével is, hogy csak arról írjon, ami 
fontos. Az itteni viták ismeretében, hullám
verésüket is érzékelve, de élve a távolság adta 
fölény előnyeivel is : leszűrve a lényeget.

Amit fontosnak tart, abban könnyű vele 
megegyeznünk. Szerinte is az, amiről itthon 
a legtöbb szó esik. Ebben talán nagyon is 
passzív, nagyon is toleráns. Az értékrend
alakításhoz szükséges erőt úgy látszik, otthoni 
dolgaira fordítja. Azt viszont bíráló éllel tehet
jük szóvá, hogy sokszor a téma nálunk már 
kimunkált alapszempontjai szerint vizsgálódik. 
Illyésről szóló tanulmányát pl. így fejezi be: 
„»Az Illyés-pör« némiképpen a modern köl
tészet pőre is . . .  ” A tanulmányban akadnak 
ugyan egy ilyen perben tanúskodó mozzana
tok is, de rendje, vonala egy, e pörtől függet
len eléggé ismerős költői jellemrajz érdekei 
szerint alakul. Példázván azt is, hogy az általa 
is sejtett újszerű megközelítésnek milyen lehe
tőségeit hagyja ki Kántor a kötelezőnek vélt 
áttekintés érdekében.

Olvasói között fontos funkciójuk lehet az 
ilyen tanulmányoknak is, de a szakma szá
mára, filológiai eredményein túl, akkor mondja 
a legfontosabbat, amikor költőink prózájában 
ismeri fel a magyar próza nagy lehetőségét. 
Amikor epikánk lírai jellegzetességeinek ki
fejezőértékét kutatja. A strukturalizmus iránti 
fogékonysága csak segítheti őt ebben a munká
ban, s felismerései új törvények alkotásához 
vezethetnek, ha eredményeit a poetica felől 
is módszeresebben átgondolja.

Azt persze jól tudja Kántor, hogy a líraiság 
nagyon összetett fogalom, jegyei között el is 
igazodik a konkrét esetekben, de az elméleti 
általánosítástól egyelőre óvakodik. — Persze 
lehet, hogy Kántor nagyon jól tudja, hová 
akar kijutni, s óvakodása a törvényalkotástól 
csak az alapozás óvatossága. Szerénység, 
amely céljához érvén bölcsességnek bizonyul. 
(Kriterien, Bukarest, 1970)

Kiss Ferenc

N a g e tíü s  G éza  
H erm ész p ecsé tje

A Húsz esztendő versei elé című írásban 
— az Összhang és zűrzavar című kötet be
vezetőjében — arról vall Hegedűs Géza, hogy
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a költészet, a szó varázsa elkísérte egész életén 
keresztül, s noha minduntalan az „epika 
támaszpontjáról” indult új és új felfedező
— és műfaji — utakra, mégis „született 
verselő”, aki sosem telt be a „nyelv hangtani 
lehetőségeivel folytatott játékokban” . A köl
tészet természetesen — és ezt Hegedűs Géza 
tudja leginkább — több ennél. Mert a „forma
biztonságon” túl ijesztően hatalmas biroda
lom nyílik a verselő előtt: a kifejezés. S egy 
költő akkor lendül igazán fel, akkor válik 
eszközeinek teljes jogú birtokosává, amikor 
megteremti a kettő szemmel alig látható, de 
szüntelen érzékelhető szintézisét. Hegedűs 
Géza már az Összhang és zűrzavarban (1962) 
bebizonyította, hogy a forma bravúros köny- 
nyedsége csak eszköz számára, s jónéhány 
emlékezetes verse született, amelyekben sike
rült birtokba vennie a teljes életet. Az Össz
hang és zűrzavar ezzel együtt rendkívül forma
gazdag kötet volt, épp ezért első pillantásra 
meglepetést okozott az új kötet, melynek 
uralkodó formája többnyire a szabad vers. 
Persze ez a „szabadság” inkább csak látszat
— hiszen az egész magyar avantgárd szabad 
versében felszínre bukkan a kötöttebb ritmus
élmény, például Hegedűs Géza ifjúi éveinek 
idején, a Névtelen Jegyzőben is, amelyben első 
kísérleteit tette. Épp a címadó versben figyel
hetjük meg, hogy a vallomás átforrósodásával, 
szubjektívvé válásával párhuzamosan a formák 
is kötődnek, és a vers szövetéből előcsillannak 
a verslábak. De nem is ez a lényeg, hiszen a 
költő maga mondja el, hogy a klasszicitásból 
vezetett tovább az útja, s most már „zárt egész
nek látja eddig megtett költői pályáját” .

Ebből a zárt egészből indul új felfedezések 
felé. S mert tudatában van felelősségének és 
költői elhivatottságának, a legnehezebb lehe
tőséget választja: a világ nyitott kérdéseire 
igyekszik válaszolni, az emberi együttélés 
megoldatlanságaira, a világtörténelemben ta
pasztalható ellentétek miértjét kutatja, s a 
súlyos történelmi pillanatban igyekszik ki
fejleszteni az emberi magatartás és morál 
esszenciáját. Sok rokonság fűzi Bóka Őszi 
naplódhoz, ami azonban ott szabad csapongás 
volt, az itt költői ciklussá rendeződik, melynek 
kezdő- és végpontja a titokzatos, hatalmas 
könyv, amelyben a világ jelenségeinek meg
fejtése található, s amely Hermész pecsétjével 
van lezárva. Ezt a pecsétet igyekszik felfejteni 
Hegedűs Géza, s megmutatni, hogy adott
ságában, természetes valóságában minden 
egyszerű és szinte klasszikusan világos, csak 
az emberi relációk zavarták össze a dolgokat,

a hatalomvágy, a szerzés kényszere, a felfelé 
való törekvés, és általában azok a tulajdon
ságok, melyek a társadalmi igazságtalanságok 
és egyenlőtlenségek alapjai. Aki ilyen hatalmas 
felfedező útra vállalkozik, annak a történe
lemben is visszafelé kell indulnia, s a valóságot 
is számtalan lehetséges úton kell megközelítenie, 
mert az végtelen sok arcát mutatja feléje: 
„végtelen formájú és számlálhatatlan stílusú”, 
mint a költő mondja, s nem lehet „egyetlen 
szempont pórázára” kötni. Az hát az igazi 
bátorság — és ez a költői eredményesség kulcsa 
is -r, ha a valóság vallatója „vállalja a ki
fejezés minden lehetőségét” . Ez az alkotó 
kíváncsiság jellemzi Hegedűs Géza új kötetét, 
amelynek mindegyik verse, mindegyik szava 
a valóság lényegéhez közelít, s a múlt, félmúlt 
és jelen kavargó, egymásnak feszülő jelen
ségeiből igyekszik tisztán felmutatni az ember 
romlatlan, igazi arcát.

Hegedűs Géza költészetében az epikus 
mellérendeltség az uralkodó, s egy állandóan 
visszatérő, szinte már önálló tényezővé váló 
kronologikusság. Persze a matéria szépsége, 
a valóság költői gazdasága sokszor áttöri 
az epikumot, némelyik sorban pedig szinte 
himnikus szárnyalásra készteti a költőt. 
Részletezése ilyenkor egy új dimenzióba emel
kedik, újszerűén, izgalmasan rendszerezi s erős 
líraisággal színezi a valóság tényeit, mint ' 
például az Alkohol-rapszódiában, amelyben 
a kiindulás után szinte újrateremti önélet
rajzát is, a Szertelen mértékekben pedig hatal
mas távolságokat játszat egybe, s így tágítja 
a végtelen felé a verset: „Szédít a szertelenség 
/ Görög szobrok arányain és francia drámák 
szerkezetén tanultam / mértéktartást / Felhők 
fölé vesző hegyóriások alatt és beláthatatlan 
síkságok / közepette úttalan erdőrengeteg 
mélyén és ködborította / reménytelen hó
mezőkön ábrándozva vágyódtam a / Dunántúl 
szelíd lankái közé / Elragad a határtalan 
messzeség . . . ”

A távolságok leküzdése, a messzeségek 
igézete amúgy is alapélménye a költőnek:
........a távolság már nem elképzelhetetlen
— írja a Messzeségekben — „Most még a 
Hold / Holnap a Saturnus Mars Vénusz Nep
tun s Merkur Jupiter / S a  naprendszert már 
ki is szakítottuk a Kozmoszból” . Ám ez a ki
szakadás, ez a korláttalanság és parttalan- 
ság mindvégig megőrzi rendszerezettségét, és 
érezni, hogy középpontjában ott áll az igazi 
hatalom: az emberi teremtő erő, és maga az 
ember. Tragikus utat járt be az emberi meg
ismerés, tragikusát, mert a világtörténelemben
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hatalmasabb energiákat halmozott fel ön
magánál, de épp ezek megfékezése, „szolgálni 
tanítása” adja az emberiét igazi izgalmát és 
belső feszültségét: „Az atom nagyobb erejű 
mint én vagyok / A kibernetikus gép ponto
sabb és lelkiismeretesebb értelmiségi kuli / mint 
én vagyok / Lám most már mindenestől az 
a dolgom, hogy ember legyek” . Az embernek 
most már megvannak az eszközei és a lehető
ségei, csak tudnia kell élni velük, hogy a 
„közeljövő tisztítótüzén át eljuthasson a tá
volabbi célok paradicsomába” .

Az ember és az ember által teremteti fel
mérhetetlenül nagy anyagi valóság e költészet 
egyik tartománya. A másik: az ember és a 
történelem viszonyának paradoxon proble
matikája, elsősorban „a világromboló, világ
teremtő Huszadik Századé” , amely a vértanú- 
halállal is megismertette az írót, ugyanakkor 
azonban minden eddiginél teljesebbé és hite
lesebbé formálta benne a haza és a haza- 
szeretet érzését. Ennek érzékeltetésére olyan 
nagyszerű lírai vallomások születnek Hegedűs 
Géza műhelyében, mint a Haza című vers. 
Hazája fegyverrel, erőszakkal vetette ki magá
ból a költőt, aki iszákjában Arany Jánost 
és József Attilát vitte magával, de a történe
lem fordulata után vissza is fogadta, s minden 
eddiginél teljesebben ismertette meg az otthon 
örömével: „Otthon vagyok szerte az ország
ban / Hazavárnak a városok és a falvak / 
Néven szólítanak / Értem a nyelvüket értik a 
nyelvemet” . Igaz, még manapság is akadnak 
mitikussá növekedő szörnyek, dehumanizált 
szabályok, amelyek az alkotó én kiteljesítésé
nek útját állják, de a jövő kárpitja mögül 
felsejlik már egy értelemmel telített, csodála
tos világrend, amelyet így érzékeltet Európa 
című internacionalista hitvallásában a költő: 
„Európa te minden világrész emberének ugyan
azt tanítod / Békét és emberhez méltó életet 
a békében / Ezért idézlek téged tudatunk 
magasztos szülőanyja / Te háromezeréves 
értelem / Európa / Hogy hitet tegyek mind
arról amit áhítattal ejtett neved / magába rejt”.

És innen már csak egy lépés: a megtalált 
bizonyosság, a belső harmónia letisztult, ki
egyensúlyozott véglegessége, a „nem lehettem 
és nem lehetek más, mint ami vagyok” nyugal
mas tudata, amely a révbe érkezés biztonságát 
sugallja — nem véletlenül lesz a cikluszáró 
vers címe A Révnél —, s az önkiteljesedés 
lehetőségének élményével ajándékozza meg 
a költőt. És ő, aki beletekintett a valóság ellent
mondásaiba, az emberi történelem fejlődésébe, 
végül mégis a bizalom himnuszát zengeti meg

az Évszakok című oratóriumban, amely úgy 
áll a kötet végén és összefoglalásául, mint a 
diadalmas Finale, amely messzezengő utolsó 
hangjával az emberi lét gazdagságát és szép
ségét hirdeti. (Magvető, 1970)

R ónay László

Kurucz Gyula
Mohát m e s é l j ü n k . . .
Kurucz meseregényének fikciója a mesék 
birodalmának konkrét földrajzi-társadalmi el
képzelése. Ennek a birodalomnak és a mai 
civilizációnak konfrontálása sok lehetőséget 
rejt magában és sok veszélyt. Az első kellemes 
élmény, hogy a mesetörténet biztosan kerüli 
el a veszélyeket: nem tartalmaz didaktikus 
tanulságot korunk felsőbbrendűségéről (hiszen 
két főhős megérdemelt halálát nem varázslat 
okozza, hanem egy rosszul bemért „földi” 
építkezés); és nem tartalmazza a mesék biro
dalmához való visszatérés naiv jelszavát sem 
(hiszen abban a társadalomban éppen olyan 
ellenszenves jelenségeket észlelhetünk, mint 
korunkéiban).

A három földi vándor — vagy ahogy 
Negyedik Béla, a sárkány nevezi őket: a Túl- 
világi Iszonyatosok — minden tettükben a 
mesevilág alakjaival, törvényeivel kerülnek 
szembe, mégpedig akaratlagosan, lévén kül
detésük a mesevilág bekebelezésének elő
készítése. Alapvetően különböznek tehát a 
mesehősöktől, még a szerencsét próbáló 
parasztlegényféle „realisztikus” alakoktól is. 
Anti-mesehősök. A mítoszokkal olyan ideo
lógiát állítanak szembe, amelynek legkirívóbb 
vonása a számára érthetetlen jelenségek 
tudomásul-nem-vétele vagy vulgáris meg
magyarázása. így a bölcsesség almájának meg
szerzéséért indított akciójuk során a főnök 
gázálarcba öltözik, hogy mentesüljön Tündér 
Ilona álomporának hatása alól. „Le vagy 
leplezve, Tündér Ilona. Kezeket fel!” — szól 
aztán rá, és le is lövi. Majd ismerteti társaival 
az eseményeket — addigra kész a magyarázat: 
„Ködösítés az egész történet. Iderepült néhány 
madár, egyet lelőttem.”

Kurucz tehát szakít a mesék homogenitásá
nak egyfajta elvével: a táltos ugyan parazsat 
vacsorázik, de a Túlviiági Iszonyatosokon 
nem fog a varázslat — látszólag végig megőrzik
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különállóságukat. A regény feszültségének 
forrása az egymással élesen szembenálló ele
mek összefogása a műalkotás egészében. 
A történet fordulatai magától értetődők, mivel 
szervező elemük az írói ihlet, s nem valami 
spekulatív mesterkedés. Két „földi vándort” 
elaltat Tündér Ilona álompora — ez „logikai 
hiba” , hiszen az idegeneken nem fog a varázs
lat. Persze éppen ezeknek a logikai törvények
nek figyelmen kívül hagyásával érheti el az 
író az autonóm világ megteremtését. (Mint 
ahogy nemcsak az anti-hősök hármas számá
ban van meseszerű elem, hanem abban is, 
hogy végül a legügyefogyottabb érdemes csak 
arra, hogy életben maradjon a mesebirodalom
ban.)

A stilisztikai szintézis — a többi rétegéhez 
hasonlóan — egymást ütő elemekből épül. 
A „főnök” frázis-nyelvével szemben áll a le
írások kristálytiszta, már-már prózaritmusos 
megoldása: „A varázsigére az asztalka meg
telt ínycsiklandozó hideg őzcombbal, nyúl-, 
fácán- és vaddisznópecsenyével, apró tálkák
ban áfonya illatozott a boroskupák tövén.” A 
Rejtő-szerű humor továbbfejlesztése mellett 
lírai, mégis kemény részeket találunk (mint pél
dául Negyedik Béla, legfőbb segítőjük utolsó 
útja, akit a „vándorok” arra kényszerítettek, 
hogy saját húsával etesse a táltost): „Negyedik 
Béla elhallgatott és vérzett. Vére lecsurgott 
a táltosra, onnan a Jöldre. Ahol településekre 
szórták a vért, az emberek az égre függesztették 
szemüket, és azt suttogták, hogy rettenetes 
idők jönnek.”

Kurucz leleménye egy régi műfajban hozott 
létre merőben új alkotást. A mese műfajához 
tartozna egyfajta levonható, tételes tanulság, 
ilyesmivel Kurucz aligha szolgál, „Tanulságot” 
csak a történet egészéből vonhatnánk le,

és nem hiszem, hogy ezt kevésbé általánosan 
lehetne megfogalmazni, mint hogy gazdagítja 
az olvasó gondolkodását, szemléletét.

Néhány esetben (a Csillagszeművel, vagy 
az Üveghegy tövében élő öregemberrel foly
tatott beszélgetésekben) enged a csábításnak 
Kurucz, és hőseit olyan filozofálgatásba 
bocsátja, amiért felesleges volt leszállni a 
mesék birodalmába. Rokonszenves gondola
tok fogalmazódnak meg: például a „szándék
etikával” való szakítás, mégis, mivel szervet
lenül illeszkednek a történetbe, hatásuk jóval 
elmarad önálló gondolati értéküktől. Még 
ügyetlenebb megoldás a gyökeret eresztés, majd 
a gyökerek elvagdosásának jelenete — általá
ban veszélyes terület a nyelv képes kifejezései
nek „színpadra alkalmazása”.

A fiktiv történetek, parabolisztikus meg
oldások terjedése legújabb prózánkban bi
zonyára összefüggésben van a féltehetségek 
jelentkezésével. Általában a könnyebbik utat 
jelentik ezek a megoldások, mivel az össze
függések bonyolultságából eleve kiszűrik a 
megkonstruált „eszmei mondanivalót” árnyaló 
elemeket. Kurucz meseregénye kiváló ellen
példa. Az ellentétes motívumokra építettség 
magában kizárja az egysíkúság veszélyét, 
írásművészete gazdag árnyalatokkal telíti a 
kerettörténetet. Végül tehát a fikciótól függet
len eredményt ér el Kurucz, ezzel igazolva 
egyben e megoldás lehetőségeit.

Különösen kellemes élmény a regény olvas
mányossága. Azt hiszem, az eddigiekből is 
kiviláglott, hogy ezt az olvasmányosságot 
nem felszínes érdekességek egymásrahalmo- 
zásával éri el. Kurucz regényéből hiányzanak 
az induló prózaírók oly sok írását egyhangúvá 
tevő közhelyek, műve az új magyar próza 
értékes alkotása. (Magvető, 1970)

T akács József
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Nagy író távozott el az éló'k sorából. A két világháború közötti reménytelen időben 
szólalt meg, a szegénységben, nyomorúságban tengődő parasztság életét tárta az 
ország elé. Olyan író jelentkezett műveivel, aki világának nemcsak ábrázolója, hanem 
tanúja is volt, s nem szűnt meg erről a világról tanúskodni élete végéig. A jövendő 
győzelmeit hirdette már első műveivel is, hiszen soraiban nemcsak és nem is elsősor
ban a panasz és a keserűség kap hangot, hanem egy ekkor még rejtőzködő öntudat, 
osztályának életenergiája: ebből fakad írásainak csillogó, meleg költőisége.

Első regényének címe : Emberek. Aligha lehet ennél lényegre tapintóbb címet adni. 
Vallomás és állásfoglalás sugárzik e szóból, a hétköznapok elpusztíthatatlan és meg
cáfolhatatlan igazsága. Semmiképpen sem véletlen, hogy az autodidakta írót Móricz 
Zsigmond fedezte fel, megérezve, megismerve benne az igazi tehetséget.

Szabó Pál legjobb prózaköltőink közé tartozott. Ez az elnevezés illik művészetére 
talán leginkább. Különösen a kezdetben az epika mintha csak ürügy lenne számára, 
hogy a történet fonalára felfűzhesse hangulatos miliőrajzait, színes anekdotáit, s a 
legkülönbözőbb témájú epizódok sorát. Hányatott életű paraszti hőseit rajzolva a 
szomorú és hiteles valóságot is bevonja a remény sugárzása, írói elgondolásának 
fölébe kerekedik a mesélés öröme. A Papok, vasárnapok és a Harangoznak egyként 
ilyen művészi tulajdonságokat mutat.

Származása, sorsa, a két világháború közötti magyar társadalom lehetőségei 
egyaránt indokolják, hogy a népi írók táborába tartozott. E korszak társadalmi
politikai kiízise, a szociális problémák egyre markánsabb jelentkezése erősíti meg 
művészetében a távlatosabb írói látás iránti igényt. Trilógiája, a Lakodalom, Keresztelő 
Bölcső, amely később Talpalatnyi fö ld  címen lett ismeretessé, a széthulló világ s a 
megsejtett jövendő nagy korszakváltásának feledhetetlen ábrázolása. A felszabadult 
falu első regényét is ő írta, az Isten malmait. E művek hősei, Góz Jóska és Mezei 
László irodalmunk emlékezetes regényalakjai közé tartoznak. Ezt a sort kivánta 
folytatni a szocialista átalakulás rajzával, az Új föld  című regényében.

Életének történetét is feldolgozta, regényessé színezve emlékeit, tapasztalatait, a 
vele történt dolgokat. Tulajdonképpen élet és költészet, valóság és regény soha 
igazában nem váltak el egymástól életművében. A legtermészetesebb egyszerűséggel 
merített a valóság anyagából, írói képzelete abból szűrte ki a jellegzetest, s tárta 
elénk hol komor, sötét, hol derűs, a mesék színeiben megmártózott költőiséggel. 
Nyugtalan élet az önéletrajz címe. S valóban, nyugtalan volt ez az élet, de egyszer
smind tevékeny, a közösséget szolgáló, termékeny és emberi példaadásban, s az ezt 
sugalló művészi eredményekben gazdag. Ezért őrzi meg az utókor emlékezete.
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BIZÁM LENKE

KRITIKAI ALLEGÓRIÁK 
DIKENSRŐL ÉS KAFKÁRÓL

E könyv tárgya nem Dickens, nem is Kafka, hanem a két életmű párhuzamosítá
sának és egyneműsítésének polgári elmélete, amely az úgynevezett Új Kritika ter
mékeiben jól tetten érhető' és leleplezhető. Tudományos teljesítménye mégis joggal 
jellemezhető oly módon, hogy — bár elemzéseinek közvetlen tárgya a Dickenst és 
Kafkát összemosó esztétika — közvetve a két nagy író életművének kutatásához is 
egészen új szempontokat tud nyújtani: eddig nem látott, döntő mozzanatokat tár fel.

1970 . 311 oldal . Kötve 47, -  Ft
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K E N Y E R E S  Z O L T Á N

Lukács G yörgy é s  a  m agyar
kultúra

I.

Lukács György válogatott tanulmányainak már három kötete jelent meg a Gondolat 
Könyvkiadónál. Az első (Művészet és társadalom, 1968) az esztétikai munkáiban 
kalauzolja el az olvasót, a második (Világirodalom I —II., 1969) a világirodalmi 
tanulmányait öleli fel, a harmadik (Magyar irodalom — magyar kultúra, 1970) pedig 
a magyar művelődéssel foglalkozó írásait gyűjti egybe. Hozzám nemcsak azért áll 
legközelebb ez a harmadik könyv, mert Fehér Ferenccel együtt összeállítója lehet
tem, hanem elsősorban azért, mert mint kritikus és irodalomtörténész hiszem, hogy 
kritikánk és irodalomtörténetünk útja ma több szempontból a benne olvasható 
tanulmányok megvitatásával vezet előre. Lukács György évtizedek óta kultúránk 
létkérdéseiről beszél, — gyakran szó szerint: arról, van-e komoly magyar kultúra — 
ezért munkánkban akarva-akaratlan az ítéleteit mérlegeljük, és szembenézünk írásai
nak módszertani tanulságaival.

Kiterjedt életművének bármely ágazatát akarjuk felderíteni, mindig egész gondolat
rendszerével találkozunk. A magyar művelődésről szóló tanulmányai sem értékel
hetőek filozófiai, esztétikai és politikai gondolatainak elemzése nélkül, mégis lehetet
len egyetlen írásban pályaképének teljes láthatárával megvilágítani őket. Ezért a 
Magyar irodalom — magyar kultúra c. kötet olvasójában elősorjázó kérdések közül 
csak egyet szeretnék kiválasztani, azt, amely minden bizonnyal a legmagátólértető- 
dőbb, noha a legritkábban tették fel eddig a vonatkozó szaktudományban. így 
hangzik: mit köszönhet Lukács György a magyar történelemnek és a magyar kul
túrának?

Arról már gyakran szó esett vitákban és méltatásokban egyaránt, hogy mit kö
szönhet a magyar kultúra Lukács Györgynek, hogy milyen eszmékkel gazdagította 
az egyetemes s ezen belül a magyar társadalomtudományt, milyen feladatok meg
oldására ösztönzött, milyen polémiákkal segítette elő fogalmaink rendezését. De 
a magyar irodalomról és a magyar kultúráról kifejtett nézetei mind ez ideig úgy szere
peltek az irodalmi köztudatban, mint pályájának széléről elhangzó megállapítások, 
amelyek mindig fontosak, izgalmasak voltak, de inkább csak azok számára, akikhez 
címezte őket, mert az ő gondolatrendszerében periferikus helyet foglaltak el. Persze 
szaktudományunk nevetséges lokálpatriotizmusa volna a filozófiával és az esztétiká
val versenyre kelve elhódítani Lukácsot az irodalomtörténetírásnak, kivált a magyar 
irodalomtörténetírásnak. Lukács pályakezdése óta elméleti tudós, akit az emberi 
nem felemelkedésének filozófiailag feltárható és ideológiailag általánosítható prob
lémái foglalkoztatnak, s az irodalmat csak eszközül használja e problémák meg
ismeréséhez és megoldásához. Annál inkább, mivel a Lenin utáni korszakban 
Antonio Gramsci mellett talán ő hirdette a legvilágosabban a „gyakorlat filozófiáját” 
a marxista tudósok közt. Márpedig gyarapíthattak-e a magyar történelem és a magyar 
kultúra tanulságai egy, az emberi fejlődés számára hasznosítható filozófiát?

1 Kritika 1



Aki elfogadja Lukács oly vitás provincializmuseiméletét, annak e kérdésre nemmel 
kell válaszolnia. Aki azonban figyelmesen elolvassa a Magyar irodalom — magyar 
kultúra c. kötetet, annak azt kell leszűrnie belőle — az ítéletek gyakran sommás 
igenje és nemje fölött a kiválasztott témákból, az ítéletekhez vezető gondolatmenetek
ből, a feldolgozás módszeréből —, hogy többek között éppen Lukács György filo
zófiája, esztétikája s ideológiája bizonyítja, van olyan hatáslehetősége a magyar 
történelemnek és a magyar kultúrának, amely egyetemesen hasznosítható. Bizonyítja 
ezt a könyv, akár Lukács György ellenére is, hiszen ő nemzetközi érdekű elméleti 
munkáiban nagyon keveset hivatkozik a magyar művelődésre. E hasznosítható 
hatáslehetőség tudós pályájának fejlődéséből, gondolatainak formálódásából 
olvasható ki, ahogy elénk tárul egybegyűjtött írásaiban. Ekképpen felállítható az 
a tétel — bár e rövid tanulmányban még vázolni sem lehet elég analitikusan —, hogy 
Lukács György döntő pályafordulóin, mindig fontos impulzusokat kapott válasz
tásához a magyar történelemtől és a magyar kultúrától. Előrebocsátandó, ez nem 
azt jelenti, hogy Lukács Esztétikaja és készülő Ontológiája csak a magyar történelem
mel és a magyar kultúrával való kapcsolatából eredne. Mindössze azt jelenti, hogy 
ez a kapcsolat emberi magatartását és világnézetét egyaránt áthatotta, s tevékeny
ségének elemzésekor mindig tekintetbe kell venni.

II.

Sinkó Ervin Optimisták c. regényében egyszer arról beszélgetnek a szereplők, 
hogy a tudat és az öntudat elvezérli-e az embert ahhoz, hogy ha kell, feláldozza 
magát ügye érdekében. Vértes, a regénybeli Lukács úgy érvel, hogy az élet kockáz
tatása, amennyiben önként történik, racionális szempontból mindig irracionális 
cselekedet, s túl az öntudaton valami irracionálisra is szükség van hozzá. Ez az ir
racionális: a hit. „Hinni más, mint tudni — mondja —, hinni épp azt jelenti, hogy 
az ember tudatosan irracionális magatartást vesz fel saját egyéni életével szemben. 
Mert legyünk eggyel tisztában : nincs racionális tragédia, minden heroizmus irracio
nális . . . Helyesen gondolkodni, ehhez elég egy helyes teória, ahhoz azonban, hogy 
az ember, aki tud jóról és rosszról, élni tudjon, ahhoz, hogy az ember harcolni 
tudjon, hit kell.” A beszélgetést aztán ezzel zárja: „Ha érdekli a kérdés és egyszer 
ideje lesz, olvasson valamit Kierkegaard-tól.” (II. k. 337. és 340.1.)

E jelenet filológiai szempontból valószínűleg nem dokumentumértékű, de mint 
ábrázolás, hitelesen beszél arról, hogyan látta Sinkó Ervin 1919-ben Lukács Györgyöt, 
s aligha fér hozzá kétség, hogy találóan elevenítette meg. Azt az elméleti embert 
állította elénk, aki filozófus magatartással akarja meghaladni a filozófiát, aki racio
nálisan méri fel a racionalizmus határait, aki úgy akar kitörni az elmélet fogságából 
a magasabb rendűnek tekintett gyakorlathoz, hogy végletesen kiélezi elméletét, s aki 
következetesen gondolkodik kibékíthetetlen ellentétekben.

A fiatal Lukácsról már sokan írtak itthon és külföldön egyaránt. A legtöbben 
azonban szem elől tévesztették azt, amit Sinkó Ervin szellemesen ábrázolt ebben az 
egyáltalán nem tudományos igényű jelenetben, amikor a „Tanácsköztársaság és 
Kierkegaard” képlettel határozta meg Lukácsot pályakezdő korszakának utolsó 
állomásán. Kierkegaard nevét persze jelképesen kell értenünk, mert bár Lukács volt 
az, aki a Modern dráma fejlődésének történeté ben és a Lélek és formákban felfedezte
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őt a modern gondolkodásnak, nem ő volt a legdöntőbb filozófiatörténeti élménye. 
Kierkegaard általában a filozófiát jelenti ebben a képletben, a klasszikus „szöveget” , 
amit, Lukács úgy gondolta, alkalmazni kell tudni a gyakorlatra. A Tanácsköztársaság 
pedig a cselekvést és a próbatételt: a filozófia mindenkori célját. Mert az élet gyakor
lati kérdéseire filozófiai szinten kereste a választ, mint az idézett regényrészletben, 
a filozófiai kérdésfeltevések pedig a gyakorlati élet oldaláról foglalkoztatták.

De vajon már pályakezdéskor is? Nem predatálta-e Sinkó Ervin Lukács fejlődésé
nek ezt a szakaszát? A pályakezdéséről szóló filológiai és filozófiatörténeti értekezé
sek ugyanis mindeddig az ideológiai összefüggésekre, elméleti kapcsolatokra, teo
retikus hatásokra vetették a hangsúlyt. A kutatások nyomán ma már biztonsággal 
megrajzolható Lukács útja Kanttól Hegelig és Hegeltől Marxig, A modern dráma 
fejlődésének történeté tői (Keletkezése: 1909) a Lélek és a formákon (1910), valamint 
a Die Theorie des Romanson át (keletkezése 1914 — 15) a Taktika és etikáig (1919), 
s világos az is, milyen hatással volt fejlődésére Dilthey, Max Weber, Georg Simmel 
és Emil Lask, milyen irányba befolyásolták Kierkegaard és Soréi eszméi, milyen 
élmény volt számára a marxizmussal való első ismerkedés.

Gondolatmenetünkhöz nem szükséges, hogy ezekről részletesebben is szóljak. 
Pályakezdéséről itt elég annak megállapítása, hogy Lukács a neokantiánizmus 
műhelyeiben járva is alapvetően szembehelyezkedett a kor filozófiai áramlataival, 
mert látszólag „konzervatív” módon az eredeti klasszikus szövegekhez való vissza
térést hirdette: ő kantiánus és később hegeliánus volt. így fordult érdeklődése 
Kierkegaardhoz is inkább, mint az akkortájt divatos Bergsonhoz. Lucien Goldmann 
a Die Theorie des Romans 1963-as francia kiadásához írott tanulmányában felvetette, 
hogy Lukács pályakezdő munkáival, különösképp A tragédia metafizikájával és 
a Lélek és a formákkal előfutára lett századunk „filozófiai reneszánszának”, amin 
ő az egzisztencializmust értette. Goldmann, ha ismerte volna A modern dráma fejlő
désének történetét, amely csak magyarul olvasható, bizonyára szintén ide sorolta 
volna, s ide tartoznék a Lelki szegénységről (1911) c. esszéje is.

A filológiai-filozófiatörténeti megközelítésekből azonban hiányzik egy láncszem 
annak megértéséhez, miért volt rendhagyó Lukács pályakezdése. Mert idehaza 
ugyan sommásan „németesnek” bélyegezték munkáit, de a korabeli német filozófiá
hoz mérve e preegzisztencializmusával ugyancsak külön utakon járt. Ami Buda
pesten „németesnek” hangzott, az Berlinben és kiváltképp Heidelbergben már koránt
sem volt oly egyértelműen az. Ha egybevetjük írásait nemzedéktársaiéval, hamar 
kiderül, hogy eszméinek fejlődését sem lehet egyedül az eszmetörténetből megítélni. 
Kell hozzá a világnézetének és a világnézetére ható társadalmi élményeknek az is
merete. Azt, hogy ki mit olvas, nem perdöntő, mert az ember az érdeklődése szerint 
válogatja ki olvasmányait, az érdeklődését pedig az élményei irányítják. így nem
csak az olvasmányok hatnak a gondolkodásmódra, hanem a gondolkodásmód 
is az olvasmányokra.

Az a portré, amelyet Sinkó Ervin festett regényében a fiatal Lukácsról, azért 
hihetőbb az egyoldalú eszmetörténeti megközelítéseknél, mert az elvont filozófus 
mellett a társadalmi embert is bemutatja, aki, ha sikertelenül is, megpróbált kap
csolatot teremteni elmélet és gyakorlat között. Pályakezdését, mint a Lélek és a formák 
élén álló Levél a kísérletről c. esszéje tanúsítja, az a cél szabta meg, hogy mint kritikus 
a művészetről szólva is „közvetlenül az életről” beszéljen.
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Az az „élet” pedig, amelyről ezekben az években kritikusként beszélt, elsősorban 
a magyar társadalom volt, s a magyar társadalomról szerzett benyomásait és él
ményeit hasznosította elméleti munkáiban, még akkor is, ha ez az élménykincs 
közvetlenül nem érhető bennük tetten, csak áttételesen, a fogalmak változásainak 
világnézeti alapjaként. A legdurvább vulgarizálás lenne közvetlen kapcsolatot 
keresni Lukács pályakezdő elméletei és a korabeli magyar valóság között. Viszont 
a szellemtörténet hibájába esnénk, ha nem hangsúlyoznánk nyomatékosan azokat 
az impulzusokat, amelyeket a hazai környezettől kapott, s amelyek döntően hozzá
járultak  emberi magatartásának és ideológiájának kialakításához, ahhoz a maga
tartáshoz és ideológiához, amely aztán irányt szabott — bár nem mindig ellentmon
dás mentesen — érdeklődésének és kutatásainak.

Az első impulzus — negatív impulzus — a családból és a közvetlen környezetből 
érte. Lukács maga hívta fel erre a figyelmet a Magyar irodalom — magyar kultúra c. 
kötet előszavában, amikor arról írt, hogyan küszködött kamaszkorától kezdve 
környezetével, s hogyan vált „szellemileg az idegenség érzésétől áthatott tiltakozóból 
olyan ellenzékivé, aki a magyar fejlődés valódi és mély irányzatainak felismerése 
segítségével rendszeres ideológiai harcot folytat a magyar nép fejlődési akadályainak 
lerombolásáért”.

E folyamat első állomásaként került szembe családjával, családjának életmódjával 
és tágabb értelemben mindazzal a társadalmi formával, amely ezt az életmódot fenn
tarto tta. Gazdag, zsidó eredetű nagypolgári családból származott, édesapja a Magyar 
Általános Hitelbank igazgatója volt. Másképpen éltek mint a városi és falusi kis
polgári zsidóság; őket nem kezelték lenézett idegenként, hanem örömmel látott 
vendégek voltak a „történelmi osztály” házaiban, barátságukat keresték, s pénzüket, 
mint köztudomású, házasságokkal igyekeztek lekötni a százados múltjukra büszke 
dzsentri családok. A liberális emancipáció valóságos paradicsomának tetszhetett 
az a világ, amelyben .Lukács felnőtt, s mi sem lett volna természetesebb, mint hogy 
a gazdag nagypolgár fiú rendkívüli tehetségét e környezet védelmére használja fel. 
Nem ez történt — s ha az előbbi idézetben Lukács az „idegenség érzéséről” panasz
kodott, szavai nem az antiszemitizmusra vonatkoznak, mert abban a miliőben, amely 
körülvette, nem kellett tartania tőle.

Az idegenség érzése, amely pályájának első indítéka volt, belülről jö tt: felismerte, 
hogy hamis kulisszák veszik körül, s e megmagyarosodó nagypolgárság az arisztok
ráciával, és a dzsentrivel együtt — miközben hazafias jelszavakat hangoztat — az 
ország társadalmi érdekei ellen dolgozik. Ez, mutatis mutandis, annak felismerésére 
vezette, hogy egyetlen közösséghez, így a nemzethez tartozás sem állapot, hanem 
cselekedet, hűségét nem a családfán, nem a megszerzett pozíciókon, hanem a feladat- 
teljesítés eredményén méri a történelem. Más szóval, hogy az idegenség érzését csak 
a politikai : és szellemi progresszió oldalán lehet leküzdenie, ha a magyar haladás 
érdekében tevékenykedik. E felismerés által fölébe kerekedett a liberális „asszimilá
ció” hamis illúziójának (amely azt a feltételt szabta, hogy a beolvadáshoz el kell 
fogadni a fennálló politikai és gazdasági rendet), de a felismerés történetfilozófiai 
tanulságait nem fogalmazta meg elméletileg, csak emberi magatartásának etikai mér
céjéül használta fel:

Az említett felismerés váltotta ki belőle a világnézetét elsőként meghatározó er
kölcsi szigorúságát. Etikai eszménye -  ellentétben taktikázó, örök megalkuvásban
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élő környezetével — az elveiért kiálló, kompromisszumot elutasító ember lett. Első 
példáját Benedek Elekben látta, akivel diákkorában ismerkedett meg, aztán a Thália 
idején Pethes Imre hatott rá. A jellemformáló emberi példák hamarosan meggyőző
déssé sűrűsödtek, s megerősítették abban, hogy kritikusan szemlélje az egész fennálló 
társadalmi berendezkedést. Benedek Marcell idézte fel a Naplómat olvasom (1965, 
77. 1.) c. könyvében, hogy tanulóéveikben Lukácstól hallotta először, hogy szociális 
kérdés is van a világon, hogy „Magyarországon 3 000 000 mezőgazdasági proletár 
él nyomorúságos viszonyok között”.

A pályát megnyitó erkölcsi szigorúság arra ösztönözte Lukácsot, hogy elutasítson 
minden egyezkedést, amely magasabb eszméket áldoz fel pillanatnyi sikerek érdeké
ben. Ezáltal alapjában támadta meg a liberalizmus életformáját, az „úgy is lehet, de 
így is” elvét. Évekkel később egy Babitscsal vívott polémiában írta, hogy már diák
korában mélységesen felháborodott Az ember tragédiája bizánci jelenetén. „Mert 
azt éreztem akkor, és érzem ma is, és érzi velem mindenki, akinek egy vallásos, egy 
metafizikai nívón élt élet iránt csak a legkisebb érzéke van: mi másért haljon meg 
valaki, ha keresztény, mint a hitért, mint azért, hogy Krisztus Istennel egynemű-e 
vagy csak hasonló hozzá? Hát nem ezen múlik minden? Hiszen Jeruzsálem csak 
egy emlék, ha szent emlék is, de mit ér az, hogy keresztény vagy pogány birtokában 
van-e, ha a keresztény nem igazán keresztény? És hol a kereszténység — mondja 
Pál apostol, és mondja vele mindenki, aki lényegét igazán átélte —, ha nem tudjuk, 
hogy Krisztus kicsoda? (Amivel nem állítom, hogy a kereszténység ebben kimerülne.) 
De Tankrédnak és vele Madáchnak itt csak egy i betűről van szó; és Tankréd és vele 
Madách azt ajánlják a küzdő keresztényeknek, hogy kössenek »paktumot«, hogy 
»függesszék fel a bihari pontokat«, alkossanak »koalíciót« — és menjenek együtt 
harcolni a pogány ellen. Én szimptomatikusnak érzem, hogy Madách sok olvasója 
közül senki sem foglalt így pártot, hogy mindenki dekadenciát és üres szóvitát 
látott a bizánci jelenetben, és együttérzett Tankréd felháborodásával.” (Magyar 
irodalom — magyar kultúra. 131. 1.)

Az idézett sorokra még visszatérek, mert Lukács Madách-értelmezése kulcsot ad 
kezünkbe ahhoz, hogyan ítélte meg a magyar irodalmi örökséget nemcsak ezekben 
az években, hanem később is. Egyelőre elég, ha a kifejezésmód szenvedélyes pátoszára 
fordítjuk figyelmünket. A diákköri emléket felidézve, még másfél évtized múltán is 
tele volt indulattal a hangja, soraiban nyomát sem találhatjuk az esszéiből jól ismert 
kígyózó, szecessziós értekező stílusának. így csak nagyon személyes, a lélek legmé
lyén átélt ügyről lehet szólni. És ilyen ügye volt az a meggyőződés, hogy az embernek 
minden élethelyzetben kíméletlenül választania kell, hogy az életet engesztelhetetlen 
alternatívák kormányozzák, hogy csak „vagy-vagy” létezik és mirden „is-is” árulás. 
A Lélek és a formák egyik párbeszédes esszéjében arról vitatkoztak a szereplők, hogy 
lehet-e Goethét és Sterne-t egyszerre szeretni. Vagy Goethe, vagy Sterne — mondta 
egyikük. (Világirodalom II. 396. 1.) S eszünkbe juthat róla a fél évszázaddal később 
írott tanulmány: Franz Kafka oder Thomas Mann.

A végletesen kiélezett alternatívákat — amelyek végigkísérik napjainkig — pálya
kezdésekor a lapos relativizmus váltotta ki ellenlökésül. Köztudomású, hogy Magyar- 
országon a relativizmus mint ideológia, abban az időben milyen szorosan összefonó
dott a társadalmi berendezkedéssel, ezért nem szükséges hosszasan bizonyítani, hogy 
ha Lukács következetes volt, akkor miután szakított nagypolgári-dzsentri környe
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zetének életformájával, szembe kellett néznie azzal az ideológiával is, amely ezt 
az életformát irányította, s le kellett számolnia minden megnyilvánulásával, a relati
vista politikával, etikával és művészettel egyaránt. Míg környezete elleni lázadása 
ösztönös igazságérzetéből tört fel, és bontakozó erkölcsi magatartását tükrözte, 
addig e lázadásával már első tudatos ideológiai harcát vívta meg, és eredményeképp 
meggyőződött róla, hogy a „világnak” új életszemléletre, új politikára, új etikára 
és új művészetre van szüksége.

Nagy akarattal elkezdett elméleti kutatásaihoz a magyar társadalom és a magyar 
kultúra nemcsak a kezdősebességet adta meg. Azon a negatívumon túl, hogy a 
magyar elmaradottság váltotta ki első lázadását és kényszerítette arra, hogy eszmé
nyek után nézve időnként a német szellem területére emigráljon, a magyar társadalom 
volt az első kiszögellési pont, ahonnét a kor világtörténelmét szemlélte, még ha köz
vetlen magyar környezetét kihagyta is a vizsgálatból, továbbá a kortárs magyar 
irodalom volt az első eleven közeg, amellyel kritikusként-találkozott.

A korabeli Magyarország alkalmas volt arra, hogy egy filozófiai gondolatrendszer 
kiszögellési pontja legyen, vagyis az a hely, ahonnét a kutató szem messzire elláthat, 
és ahonnét figyelemmel kísérheti a terepen tapasztalható mozgást. Mert igaz ugyan, 
hogy komoly filozófiai kultúra mindaddig nem született Magyarországon, de ezt 
aligha indokolhatjuk azzal, hogy a filozófiateremtés csak a „világtörténelmi népek” 
erénye. Inkább ellenkezőleg, a filozófia leggyakrabban ott lendült fel, ahonnét a leg
láthatóbbak voltak a kor ellentmondásai és nagy emberi problémái; eleven filozófia
kultúra éppen ott keletkezett, ahol még nem vagy már nem jöttek történelemformáló 
változások, noha szükség lett volna rájuk. Példa erre a klasszikus német filozófia. 
Mert mennyiben volt Kant Poroszországa világtörténelmi, kivált az akkori Francia- 
országhoz mérve, ahol mégse nőtt fel akkor olyan egyetemes hatású filozófus ? Miért 
Hegel vonta be a filozófia körébe a francia forradalom tapasztalatait, hiszen Német
ország a XIX. század utolsó harmadáig társadalmilag, iparilag elmaradott, részekre 
szabdalt közép-európai ország volt. Miért Marx és Engels, s miért nem a sokkal 
„világtörténelmibb” Anglia gondolkodói hozták a nagy fordulatot a filozófia tör
ténetében, annál is inkább, mivel nem utolsósorban éppen az angol fejlődés tanul
mányozásából merítették elméletüket?

Nagy ideológia tehát gyakran ott jött létre,,ahol oly módon torlódtak össze a tár
sadalmi problémák — felgyorsuló történelmi folyamat előtt, forradalom küszöbén, 
háború után —, hogy onnan szemlélve egy pillanatra lelepleződött a látszatvilág: 
országhatáron belül és országhatáron túl. Ilyen volt a forradalmat váró, de még 
mozdulatlan Magyarország. Valóságos „kilátóhely” , ahonnét a cselekvés lehető
ségeit keresve szemügyre lehetett venni a korszak alapvonásait, a Nyugatról és 
Keletről előretörő imperializmust, a nemzeti és nemzetiségi kérdést, valamint az 
osztályok állapotát.

Nyugtalanító, fojtogató „kilátóhely” volt ez, ahonnét időnként meg kellett szökni 
egy kis friss levegőre, de mégsem véletlen, hogy az elfeledett Czóbel Istvántól és Schmitt 
Jenő Henriktől a Husserl elé menő Zalai Béláig ezekben az évtizedekben már néhány 
nagyszabású filozófiai vállalkozás kezdődött, s mellettük — nem is előzmények nél
kül — Fülep Lajostól Mannheim Károlyig és Hauser Arnoldig egy felkészült, európai 
szintű tudósgárda vágott neki az elméleti társadalomtudományoknak, elsősorban a mű
vészetelméletnek és szociológiának. E folyamatot nem tárgyalhatja e dolgozat bőveb-
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ben, de puszta felidézése is segíthet abban, hogy tisztázzuk: Lukács is erről a „ki
látóhelyről” indult el — még akkor is, amikor belevetette magát a német szakiro
dalomba —, s a kétszeres elnyomásban élő magyar társadalom, a magyar remény
telenség sodorta különös messianisztikus antikapitalizmusához, amely első korszaká
ban a már említett „erkölcsi szigorúsággal” összefonódva, elméleti kutatásainak 
világnézeti alapja lett.

A messianisztikus antikapitalizmusnak megvoltak az előzményei az európai 
filozófiában, Lukács a rokon gondolkodót fedezhette fel már Kierkegaard-ban is, 
aki több mint fél évszázaddal előtte kidolgozta a végletes „vagy-vagy” ideológiáját 
az esztétikus és etikus magatartás közti választás szükségszerűvé tételével. Az élmény 
azonban — mint a Madáchról szóló idézet bizonyítja — Lukácsnál megelőzte az ol
vasmányt, s már korán kialakult benne, hogy a művészetet is a homo morális felől 
kell megközelíteni.

A messianisztikus antikapitalizmust ugyanis éppen az különbözteti meg a roman
tikus antikapitalizmustól, hogy elvont morál nevében lázad fel az uralkodó társa
dalmi berendezkedés ellen. Az utóbbit még halvány illúzió táplálja — nagyon le
egyszerűsítve az az illúzió, hogy a megelőző társadalmi formában talán még létre
jöhettek tartalmas emberi közösségek, különösen a civilizációtól távol, a természet
hez közel élő parasztság körében. Ez a lázadás, bármily elvontan és illuzórikusán, 
kollektív emberi értékek védelmében tör lándzsát, emberi közösségeket féltve vetíti 
vissza eszményeit a prekapitalistaállapotokba, és vélt vagy valóságos emberi közössé
gek nevében utasítja el atomizálódó korát. (Ennek a lázadásnak a marxista bírálata 
annyira közismert, hogy felesleges lenne elismételni.) A messianisztikus lázadóból 
azonban már a legkisebb történelmi illúzió is hiányzik, és egyetemesen fordul szembe 
a jelen és a múlt társadalmi alakzataival. Lázadása egyértelműbb és radikálisabb, de 
egyszersmind gyökértelenebb és elvontabb az előbbinél. О már csak az erkölcsi 
világmegváltásban bízik — de nem morál-prédikátorként, hanem elvont etikusként. 
A közösség illúzióját nála a végletekig kihegyezett erkölcsi ítélkezés hidegen villogó 
rendszere helyettesíti: az egyik illúziót egy másik illúzió.

Lukács lázadása is messianisztikus lázadás volt, mert azt a paraszti világot, amely
nek bizonyos belső értékeiért a romantikusok kiálltak, nem ismerte, nem ismerhette, 
másfelől pedig túlságosan mélyen láthatott bele annak a polgárságnak a társadalom- 
formáló műhelyébe, amelyben felnőtt, hogy az uralkodó berendezkedés semmiféle 
reformlehetőségével ne áltassa magát. E messianisztikus magatartás (amelyet nem 
szabad összetévesztenünk a szakirodalomban Lukács 1920-as évekbeli tevékeny
ségére alkalmazott messianisztikus szektarianizmus fogalmával!) lett társadalom-, 
nép- és nemzetfelfogásának első ideológiai alapja is, és ebben az összefüggésben még 
szó lesz róla e dolgozat következő fejezeteiben.

A messianisztikus lázadás — amelyre a magyar társadalomban kényszerült, mint 
a társadalmi helyzetéből akkor adódó legkövetkezetesebb magatartásra — termé
kenynek bizonyult elméleti kutatásaiban: e lázadás révén történelmi illúzió nélkül, 
éles erkölcsi felelősséggel szemlélhette az európai társadalmak állapotát. A filozófia- 
történetben már feltárták azt az utat, amelyen a fiatal Lukács az elidegenedés prob
lematikáját elemezve túljutott olyan jelentős korabeli ideológuson, mint Georg 
Simmel. Ezt az utat érdemes lenne annak fényében is részletesen megvizsgálni — egy 
ilyen analízis külön dolgozatot igényelne —, milyen szerepet töltött be abban Lukács
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„erkölcsi szigorúsága” és az arra épülő „messianisztikus lázadás” ; a két eddig vázolt 
és a magyar társadalmi impulzusokból eredő világnézeti fogalom, hogy már ekkor 
sem fogta fel az elidegenedést örök emberi állapot gyanánt, hanem éppen a meg
szüntetését tekintette nagy emberi feladatnak. (A romantikus lázadás közösségi 
illúziójával kevésbé volt fogékony a problematika iránt, mivel illuzórikusán meg
oldottnak látta.) Bizonyos, hogy a korabeli magyar társadalom, amelyen kettős 
elnyomás uralkodott, élesebben mutatta fel az elidegenedés jelenségét — tetézve 
a nemzeti önelidegenedéssel —, mint a válságokkal kevésbé terhes nyugat-európai 
országok. Az már mégsem valószínű, hogy ennek is része lett volna Lukács eszméi
nek kifejlődésében, mert magyar társadalomtörténeti kutatással nem foglalkozott, 
hatás itt csak közvetve érte.

Annál fontosabb szerepe volt első korszakában az élő magyar irodalomnak. 
A messianisztikus lázadást a magányos intellektuel erkölcsi elkötelezettsége hívta 
életre, az az intellektuel, akinek ha nem volt föld a lába alatt, a szellem birodalmá
ban eresztett gyökeret: így számára a kultúra volt az egyetlen élő közösség, amely 
visszavezethette a társadalomhoz. Lukács már idézett megállapítása, hogy az; esszéis
tának a művészettel kapcsolatban „közvetlenül az életről” kell beszélnie, ezt az igényt 
fogalmazta meg. Amikor tehát első korszakának elején, 1907 —1910-ig nyolc-tíz 
hosszabb vagy rövidebb elvi jelentőségű kritikában kísérte figyelemmel a kibontakozó 
új magyar irodalmat, akkor — a témaválasztása is bizonyítja — nemcsak az addig 
kialakított kritikai mércéjét és esztétikai elveit akarta a gyakorlatban kipróbálni, 
hanem elsősorban lehetséges szövetségesei után kutatott.

A laza szerkezetű magyar baloldallal, mint ismeretes, nem találta meg a kapcso
latot, nem tudott elvbarátságot kötni a szociáldemokratákkal, nem csatlakozott 
Jászi Oszkár köréhez, és kívül maradt a Nyugat mozgalmán is, ami nem járt azzal, 
hogy ne jelentek volna meg cikkei a Huszadik Században, és ne írt volna a Nyugat
ba. Hogy a magyar baloldal csoportosulásaival miért volt oly felemás viszonyban, 
annak ideológiai-világnézeti okai voltak, amelyeket a terjedelmes Lukács-irodalom 
már feltárt. Ezeket egyesíti a „messianisztikus lázadás” fogalma is — márpedig 
a messianisztikus lázadó szervezeti formák helyett inkább a kultúrában bízhatott: 
a művekben.

Lukács az új magyar irodalomból jó szemmel emelte ki azokat a törekvéseket, 
amelyek többé-kevésbé megfeleltek elméleteinek. Nem kellett erőszakot tennie a mű
veken — még ha a szövetségkeresés céljából egyoldalúan elemezte is őket — mert a 
korabeli magyar valóságból, a hasonló „kilátóhelyről” indult művészek valóban 
sok mindent hasonlóan láttak, mint ő.

E cikkeinek sorát Kosztolányi első kötetéről írott bírálata nyitotta meg. „Kosz
tolányi esztéta” — írta pejoratívan, mert a messianisztikus lázadótól idegen volt az 
esztétalázadás, a nem-marxista antikapitalizmus e harmadik fajtája, amelyet azon
ban ugyancsak a magyar valóság hívott életre. (Kosztolányi később Jules de Gautier 
értelmezésében jutott hozzá az esztétikus és etikus magatartás alternatívájáról szóló 
kierkegaardi elmélethez.) De az újítót megértőén fogadta, s miután az „egyetlen 
lírikusnak” nevezte, aki Ady fellépése óta „komolyan tekintetbe jöhet” , annak a 
nyelvi újításnak a jelentőségére hívta föl a figyelmet, amelyet Kosztolányi kezdemé
nyezett. „H a még egypáran lennének, akik olyan intenzív erővel keresik az új 
magyar nyelvet, mint ő, tíz év múlva mindent meg lehetne írni magyarul is.” Aztán
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hamarosan meggyőződött arról, hogy Kosztolányi nem állt egyedül törekvésével: 
amikor a következő évben megjelent a Holnap c. antológia, meleg hangú kritikát írt 
róla, s Babitsot és Balázst emelte ki belőle. Az akkor elvontnak látszó Babitsban ész
revette a természetes őserőt, a fiatal Rimbaud-ra emlékeztető költőt, Balázs művi 
népiességében pedig az intellektualtiást. Később megemlékezett Juhász Gyuláról, 
Dutka Ákosról, Gellért Oszkárról és a nemzedék más költőiről. De felfigyelt az új 
prózára is, és elsők között üdvözölte Móricz Zsigmondot s a Hét krajcárban az új 
népiesség megszületését.

Ha mindezekhez hozzávesszük Az utak elváltak c. tanulmányát, amelyben Kernstok 
K áró l/ 1910-ben rendezett kiállítását méltatta, akkor túlzás nélkül elmondható, 
hogy a fiatal Lukács jelen volt a modern magyar művészet bölcsőjénél, és kritikus
ként — ha bíráló megjegyzéseket tett is, sőt elvi vitákat folytatott — egyértelműen 
az új magyar kultúrát pártolta, mert lázadásában rokonának érezte. Mivel a relativiz
mussal, és az impresszionizmussal mély ideológiai harcban állt, és élénken felfigyelt 
minden jelenségre, amely érveit megerősíthette, ő volt az első kritikus, aki meglátta, 
hogy a Nyugat első nemzedéke már korszerűbb eszközöket használ a szimboliz
musnál és az impresszionizmusnál. Már 1908-ban Bíró Lajos novelláit azért dicsérte, 
mert szakítottak az impresszionizmussal, 1909-ben pedig Ady költészetéről többek 
között azt írta, hogy egyszerre érzéki és fogalmi, s verseiben „minden vágyról, minden 
gondolatról, minden látásról mindig erősebben foszlik le minden véletlen, minden 
kísérő, minden impresszionisztikus elem”. (Magyar irodalom — magyar kultúra. 
52. 1.) Ugyancsak pontosan érzékelte a francia szimbolistákon már felüleme!.' ; ;c>*: 
szimbólumalkotását is, amikor azt elemezte, hogy Ady „szimbólumai a legmegfog- 
hatóbb érzéki erővel élnek” (ua. 40. 1.). Ezekkel az észrevételeivel megelőzte Szabó 
Dezső 1913-ban írott cikkét.

Túlzás volna azt állítani, hogy irodalmi-művészeti eszményei még az avantgárd 
befogadására is készek voltak ebben az időben, annyi azonban bizonyos, hogy stílus
eszményei közé tartozott a szecesszió, vagy' legalább ekkor még érzékeny megértést 
tanúsított iránta, még ha a nevet idézőjelbe tette is (ua. 62.1.). Ebben nem lehet semmi 
meglepő, mert a szecesszióban szövetségesre találhatott az impresszionista művészet 
ellen, s a hangulat helyett „lényeget”, „mélységet” kereső teremtő stilizálás hasonlóra 
törekedett a művészetben, mint a messianisztikus lázadás „lényegkeresése” az ideloó- 
giában. Szinte jelképesen kifejeződött ez a Beszélgetés Laurence Sterne-ről c. dialógus
ban, ahol a „vagy-vagy” kérdést a szereplők egy tökéletesen szecessziós berendezésű 
szobában vitatták meg (Világirodalom 11. 393. 1.), és nem jelképesen, hanem téte
lesen kifejeződött abban a tényben, hogy éppen Kernstok tárlatán jelentette ki, 
hogy elváltak az utak: s az impresszionizmussal szemben megszületett az új mű
vészet. Lukács nem stílusáram latokról beszélt, tehát nem akarom azt állítani, hogy 
ekkor tudatosan pártolta volna a szecesszió mozgalmát, csak azt, hogy a szecesz- 
szió körülvette, mint az idézett dialógus szereplőit az a szoba, s a századelő 
bonyolultan összefonódó stílusáramlatai közül ízléséhez és eszményeihez is megle
hetősen közel állt. Erre vall, hogy érzékelte Babits dekorativitását és Balázs Béla 
stilizált népiességét, és nem utolsósorban erre vall részben saját esszéstílusa azután, 
hogy kikerült az impresszionista Alfred Kerr hatása alól.

A magyar irodalomhoz fűződő viszonyának külön fejezetébe tartozik az a kötetre 
való tanulmány, amelyet 1918-ig Balázs Béla müveiről írt. Ezekről a tanulmányokról
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mindmáig két szélsőséges vélemény uralkodik. Az első abból indul ki, hogy Balázs 
legfeljebb „libbrettista” volt, s a Nyugat első nemzedékének hátsó soraiban foglal
hato tt helyet, Lukács tehát nagyot tévedett, amikor az új magyar irodalomból 
néhány évig főleg 6 mellette állt ki. Ez a vélemény történelmietlen, mert Balázs ké
sőbbi sikertelenségét vetíti vissza az 1910-es évekbe, és igazságtalan, mert nem veszi 
tekintetbe első műveinek értékeit. A másik vélemény nem kevésbé túlzó, mert mi
közben feltárja Lukács és Balázs szövetségének eszmei fundamentumát, nem méri 
fel reálisan azt a szerepet, amelyet a Nyugat liberális szárnya a társadalmi haladá
sért folytatott küzdelemben betöltött, és Balázs műveit elsősorban Babits rovására 
túlértékeli. E túlértékelés következtében az a látszat keletkezik, mintha AÜy mel
lett Balázs lett volna a kor legfontosabb írója.

Lukács Balázs-kritikái (kettő kivételével) már azokban az években keletkeztek, 
amikor idejének javarészét Heidelbergben töltötte elméleti kutatásokkal. Jelentősé
gük is elsősorban abban rejlik, hogy a Regényelmélethez vezető utat segítették meg
építeni : e kritikai elemzésekben és pamflettekben csiszolódott ki a „baloldali etika”, 
Lukács messzianisztikus lázadásának legmagasabb rendű formája. Másrészt e kriti
kákban néhány olyan megállapítást is tett, amelyeket, ha nem is Balázs, de a későbbi 
magyar irodalmi fejlődés igazolt. Ilyen volt az, amit 1911-ben, a népies-nemzeti 
ideáloktól merőben eltérő új népiesség lehetőségéről mondott, amikor Balázs művei
ben születési állapotában fedezte fel a népdal és a népmese modern szimbólumalkotó 
erejét. Amit mondott a magyar lírában Erdélyitől Juhászig és Nagy Lászlóig, valóra 
vált.

H a azt az áramot követjük nyomon, amely a magyar irodalomból vezetett Lukács 
elméleti munkáiba, akkor mindenekelőtt az Ady-élményre kell figyelnünk. Ez az 
élmény sokkal fontosabb volt a Balázzsal kötött eszmei szövetségnél, és egész pályá
jára  kihatott. Maga Lukács így írt róla a Magyar irodalom — magyar kultúra c. elő
szavában. „Röviden összefoglalva arról van szó, hogy a német filozófia, nemcsak 
K ant és velem kortárs követői, hanem Hegel is, akinek csak évek múltán kerültem 
hatása alá, világnézeti felforgatónak látszó hatásuk ellenére a társadalom és a történe
lem nagy fejlődési kérdéseiben mégis konzervatívak maradtak; a valósággal való ki
békülés (Versöhnung mit der Wirklichkeit) egyik alaptétele Hegel filozófiájának. 
Most már Ady döntő hatása rám éppen abban érte el csúcspontját, hogy ő soha, 
egy pillanatra sem békült ki a magyar valósággal és rajta keresztül az egész akkor 
létezővel sem . . .  Amióta Adyval megismerkedtem, ez a kibékíthetetlenség mint 
kiküszöbölhetetlen kíséret jelen volt minden gondolatomban, bár hosszú ideig kép
telen voltam mindezt jelentőségéhez mérten tudatosítani. Éppen ezért legyen szabad 
e szellemi tényállás megvilágítására Adynak néhány jóval későbbi sorát idézni. 
Hunn, új legenda című versében így írja le ezt a magatartást az élethez, a történelem
hez, a tegnapihoz, a maihoz és a holnapihoz egyaránt: »Vagyok.. . / :  Protestáló 
hit s küldetéses vétó: / Eb ura fakó, Ugocsa non coronat.«”

És ezzel könnyűszerrel vissza is jutnánk a Madách-polémiához, mint az Ady- 
élmény ellenpólusához. De vajon tényleg szükségszerű kapcsolat van-e a kettő 
között ? A „vagy-vagyok” sorát szaporíthatjuk-e még eggyel : vagy Ady vagy Madách ?

A tanulmány befejező részét később közöljük.
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HANKISS ELEMÉR

A halál é s  a  happy ending:
A regénybefejezések értékszerkezete 

1. Az irodalmi alkotás négy szintje

A strukturalista műelemzést gyakran vádolják formalizmussal; méltatlanul és 
méltán. Méltatlanul, mert az a törekvés, hogy a műben található mozzanatokat 
és viszonylatokat előbb erősen formalizálja, elvonja, modellálja, s csak azután 
értelmezi: nem formalizmus. Részben viszont méltán, mert ez az irányzat az eddigiek 
során csaknem kizárólag a műalkotás bizonyos szempontból „formálisnak” tekint
hető szintjeit elemezte:

1. A nyelvi kifejezés szintjét, vagyis a műalkotás fonetikai, morfológiai, lexikai, 
szintaktikai, stilisztikai szerkezetét.

2. A kompozíció szintjét, például a cselekmény fölépítését, a cselekményszálak 
egymáshoz való viszonyát, a motívumok szerkezetét, a parallelizmusok rendszerét, 
a műalkotásbeli idő szerkezetét, az író és a regénybeli valóság viszonyát és így tovább.

Nem lehet ezeket az elemzéseket sem egyértelműen formalistáknak nevezni, még 
a szó pejoratív árnyalata nélkül sem, mert többek között e nyelvi és kompozicionális 
mozzanatoknak is az a funkciójuk, hogy a műalkotás üzenetét, jelentését hordozzák, 
s a strukturalista elemzések többsége ténylegesen ilyen üzenethordozóként elemzi 
őket. Az azonban tény, hogy a műalkotásnak azzal a további két szintjével, amely 
látszólag vagy ténylegesen „tartalmibb”, több köze van a „valósághoz” , jóformán 
egyáltalában nem foglalkozott a kutatás.

3. A valóságszinttel, vagyis egyrészt azoknak a külső : fizikai, természeti, társadalmi 
valóságmozzanatoknak, másrészt azoknak a belső: gondolati, érzelmi mozzanatok
nak a rendszerével, amelyek belekerültek a műalkotásba. Az eddigi elemzések is 
szóltak, természetesen, egy-egy a műben felbukkanó valóságmozzanatról; arról 
például, hogy a regény hősei arisztokraták-e vagy munkások, városiak-e vagy vidé
kiek, hogy ka!andregény-e avagy szerelmi, intellektuális-e vagy érzelmes, hogy a 
külső vagy a belső valóság valamely szegmentumát így vagy úgy tükrözi. De e való
ságmozzanatok pontos számbavételére nem került sor, s különösen annak vizsgá
latára nem, hogy e mozzanatok milyen sajátos rendszert alkotnak a műalkotáson 
belül. Ez a munka el sem kezdődhetett addig, amíg a szemantikai kutatások legalább 
az első lépéseket meg nem tették az ember úgynevezett „szemantikai univerzumának” 
feltárása terén, míg a szociológia és pszichológia nem dolgozta ki az úgynevezett 
„content analysis” módszerét, az ember és a társadalmi csoportok dinamikájának, 
érzelmi-gondolati viselkedésének alapvető modelljeit és így tovább. Ezek az új 
módszerek az utóbbi néhány évben kezdik éreztetni hatásukat az irodalomtudomány
ban, s világítják meg lassanként a műalkotásnak ezt az eddig elhanyagolt, homály 
fedte szintjét. — Nem foglalkozott a strukturalista kutatás a műalkotás említett 
negyedik szintjével,
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4. az értékek szintjével sem.1 Egy-egy értékmozzanatra a hagyományos vagy a 
strukturalista elemzés is rám utatott ugyan, szólt pozitív és negatív (értékű) hősökről, 
jó  és rossz, vagyis értékes és értéktelen ritmusról, hatásos és nem hatásos, vagyis 
értékes és értéktelen cselekményfordulatról, fölösleges (értéktelen vagy akár 
negatív értékű) és szükséges (pozitív értékű) stiláris mozzanatokról, jelzőkről, és 
így tovább, — de : az értékmozzanatok rendszeres feltárására nem került sor. Pedig 
az ember rendkívül érzékeny az értékmozzanatokra, általában erősebben reagál 
rájuk, mint egy-egy nyelvi, kompozicionális vagy akár valóságmozzanatra, s követ
kezésképpen: az értékek szintjének igen nagy szerepe van a mű összhatásának, végső 
jelentésének kialakításában. E szint föltárása így fontos és sürgető feladata az iro
dalomtudománynak; valószínűnek tartom, hogy az elkövetkező években — miköz
ben a nyelvi és a kompozicionális szint elemzése bizonyos fokig háttérbe szorul 
majd — a valóság-szint mellett épp az érték-szint kutatása kerül majd az érdeklődés 
középpontjába.

E négy szintet, természetesen, csak erőnek erejével lehet szétválasztani, s szét
választásukat csak az elemzés gyakorlati szempontjai indokolják. Valójában szoro
san összefonódnak, egymást hordozzák és minősítik, egymás nélkül nem léteznek. 
A nyelvi szint nélkül mint hordozóközeg nélkül nyilván nem jöhetne létre a kom
pozicionális szint, s nem a másik kettő sem. A nyelvi mozzanatok jelentését viszont 
erősen befolyásolja az, hogy hol helyezkednek el a kompozícióban. Hasonló kölcsön
hatás figyelhető meg a valóságmozzanatok és a kompozicionális mozzanatok között 
is. Az értékek szintje pedig különösen erősen tapad a másik három szinthez; oly
annyira, hogy rnár-már fölmerül a kérdés: egyáltalában lehet-e ebben az esetben 
önálló szintről beszélni. Értékimpulzusokat keltenek bennünk például bizonyos 
nyelvi mozzanatok, egy jó  vagy egy rossz rím ( +  , illetve — érték), egy frappáns 
vagy lompos, érthető vagy nem érthető megfogalmazás ( + , illetve — érték), és érték
impulzusokat keltenek ugyanígy kompozicionális mozzanatok, például egy kont
raszt-szerkezet (+  <-> —), vagy az olyan valóságmozzanatok, mint: „tavasz” (+ ), 
„arany” (+), „szabadság” (+ ) , „halál” ( - ) ,  „tél” ( —), „bukás” ( —) és így tovább. 
Az így létrejövő értékmozzanatok azonban nemcsak az őket létrehozó nyelvi, kom
pozicionális és valóságbeli mozzanatokhoz kapcsolódnak, hanem egymáshoz is, 
s végső fokon egymással összefonódva alkotnak egy sajátos rendszert, értékszintet, 
ami így külön is, amazoktól függetlenül is elemezhető és elemezendő. Annál is inkább, 
mert az értékek egymás közötti viszonyából újabb értékmozzanatok, értékimpulzu
sok keletkeznek (szólunk majd például a pozitív értékek halmozásából eredő negatív 
érték-effektusról), s ezek nem tapadnak már közvetlenül a másik három szint egyiké
hez sem.

E tanulmányban mindössze arra teszek kísérletet, hogy a) kidolgozzak egy 
módszert, amely alkalmasnak ígérkezik irodalmi művek értékszerkezetének leírására 
és elemzésére, s hogy b) számba vegyem azokat a feladatokat és lehetőségeket, amelyek 
az értékszerkezet elemzésével kapcsolatban felmerülnek.

Példaanyagomat mindvégig egyetlen műfajból, a regényirodalomból merítem, sőt, 
tovább szűkítve a kört, a regényeknek is csak befejező, záró mozzanatait, vagyis 
utolsó egy-két oldalát, bekezdését, sorát elemzem. A vizsgálandó területnek e kímé
letlen beszűkítése, úgy vélem, feltétlenül szükséges a kutatómunka e kezdeti stádiu
mában.
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2. Érték-típusok

Az érték-szint feltárásához mindenekelőtt az szükséges, hogy tisztázzuk: mit neve
zünk értéknek, s ezen belül mit pozitív s mit negatív értéknek. Munkánk szempontjá
ból azonban fölösleges volna állást foglalnunk az érték mibenléte körül folyó év
ezredes vitában, s eldöntenünk, hogy az érték szubsztancia-e vagy akcidencia, lényeg 
vagy minőség, hogy egyszerű lét-fogalom-e vagy viszony-fogalom, hogy érzések 
„intencionált tartalma”-e vagy platonikus idea, hogy a priori vagy empirikus jelen
ség, abszolút vagy relatív, hogy objektív, szubjektív vagy interszubjektív, hogy 
a „vágy kielégítésének eszköze”-e, vagy „célja” , vagy a „vágy kielégíthetőségének 
valamire kivetített tudata” — és így tovább. Félretolva ezt az egész vitát, egyszerűen 
azt nevezzük értéknek, pozitív és negatív értéknek, amit a köztudat annak nevez, s 
amit a közérzés annak érez, tudván tudva, hogy az érték-tudat és az érték-érzés meg
lehetősen bizonytalan, pontatlan, erősen fluktuál, alkat, környezet, helyzet, kontextus 
szerint erősen hullámzik, s számtalanszor önnön ellentétébe, pozitív értékítéletből 
negatív értékítéletbe csap át, vagy megfordítva. De a közkeletű, gyakori, mindennapi 
értékélmények, értékítéletek többsége mindennek ellenére statisztikailag elégségesen 
állandó ahhoz, hogy elemzéseinkben rájuk hagyatkozhassunk, természetesen min
denkor figyelembe véve az említett relativizáló tényezőket.

E társadalmilag átlagosnak tekinthető érték-állományt azonban — az elemző
munkát eredményesebbé teendő — valamiféleképpen differenciálnunk kell. A differen
ciálásnak sok módja van, válasszuk közülök az egyik legegyszerűbbet, s csoportosít
suk az értékeket aszerint, hogy az emberi élet milyen tartományához kapcsolódnak 
elsősorban (azért csak „elsősorban”, mert az értékek többsége szorosabban-lazáb- 
ban több tartományhoz kapcsolódik). Az Osgood — Suci—Tannenbaum-féle „sze
mantikai differenciális” jegyzékekből kiindulva a következő értékcsoportok, érték- 
tartományok alakíthatók így ki (egy-egy értéktartomány + «-» — értékű melléknév
párjainak listáit a jegyzetben közöljük):2

P — a Percepcióval, érzékeléssel kapcsolatos értékek tartománya (kellemes 
<-» kellemetlen)

F — a Forma-érzékeléssel kapcsolatos értékek tartománya (szép <-» csúnya)
E — az Érzelmekkel kapcsolatos értékek tartománya (gyönyörűséges *-* fáj

dalmas)
V — a Vitális értékek, illetve általában a tevékenységgel kapcsolatos értékek 

tartománya (erős <-> gyenge)
К — a Közösségi élettel kapcsolatos értékek tartománya (társadalmilag hasz

nos «-» káros), s ezen belül
M — a Morális, erkölcsi értékek tartománya (jó <-> rossz)
! — az Ismerettel, megismeréssel kapcsolatos értékek tartománya (igaz <-> hamis)
A — az Anyagi javakkal, tárgyakkal, eszközökkel kapcsolatos értékek tar

tománya (hasznos <-> nem hasznos)

A továbbiakban elsősorban azt jelöljük majd, hogy egy-egy érték pozitív vagy negatív 
érték-e (jelük: + , illetve —); azt viszont, hogy melyik értéktartományba tartozik 
(egy pozitív Vitális érték jele például: V +) csak akkor jelezzük, ha ez az elemzés
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szempontjából fontos. A semleges (vagyis nem az értékes vagy az értéktelen, hanem 
az érték nélküli) mozzanat jele: Az ambivalens értékmozzanaté: ( +  — ). Ha
az ambivalens értékben egyik értéktényező dominál, akkor: (+) vagy (+). Ha két 
érték szembenáll egymással: +  <->—. Ha két szembenálló érték közül az egyik 
intenzívebb, mint a másik: +  >  — vagy +  < —. Ha az egyik érték „kvalifikálja”, 
átalakítja, a maga előjel-tartományába vonja át a másik értéket : [ +  ] — vagy [ — ]+ . 
Ha hasonló előjelű értékek egymás erejét fokozzák : [ +  ]2. Az egymás mellé rendelt 
értékeket л jellel választjuk el egymástól. Ha egy érték vagy értékcsoport mellett 
egy másik érték vagy értékcsoport jelenik meg anélkül, hogy gyökeresen módosítaná 
vagy lerombolná az előbbit, akkor | | jellel választjuk el őket egymástól.

3. Egyszerű érték-szerkezetek

Minthogy a hagyományos regények legfontosabb alkotóeleme a cselekmény, a regény
befejezéseket vizsgálva is elsősorban az emberi cselekvéssel, gyakorlati tevékenység
gel kapcsolatos vitális értékek ugranak ki. A par excellence pozitív érték ebben az 
értéktartományban a siker, a cselekmény sikeres célba érése. Ilyen cselekvés-érték, 
vitális érték például Az új földesúrban az, amikor Aladárnak, mint pozitív hősnek, 
sikerül megmentenie az árvízből a falusiakat és Ankerschmidtet (Y +), és sikerül 
végül elnyernie Erzsiké kezét (V + ). E központi értékek köré azután további vitális 
és más értékek sokasága kristályosodik ki : Aladár bátor férfiassága (vitális és morális 
érték: Y +  л M +), az ellenséget is megsegítő nemesszívűsége (Morális érték: M +), 
az 6 s Erzsiké boldogsága (érzelmi érték: E + ), Erzsiké magasztos titkának kiderülése 
(megismerés érték: I+ ), Garamvölgyi és Ankerschmidt kibékülése (közösségi érték: 
K + ), mindannyiuk nemes hazafisága (közösségi érték: K + ), a negatív hősök bukása 
(vitális érték: [—]— =  + ) és bűnhődése (morális érték: M +), és így tovább.

Pozitív értékek valóságos zuhatagával végződik а Тот Jones is. Az utolsó be
kezdés így hangzik:

„M indent összevéve, mivelhogy nincs derekabb férfi és asszony (M + ) ennél 
a szerető (K +) házaspárnál, képzelni sem lehet náluk boldogabbat (E-f). 
A legtisztább (M +) és legigazabb (M + ) szeretet (K + ) fűzi őket össze mind
örökké [ . . .  ] De rokonaikhoz és barátaikhoz is éppoly kedvesek ők (K +), 
m int egymáshoz. És olyan jóakaratúak (M +), olyan türelmesek (M + ), olyan 
bőkezűek (M +) alantasaikkal, hogy nincs egyetlen [. . .  ] bérlőjük, egyetlen 
cselédjük sem, ki ne áldaná (K + ) hálás szívvel (M + ) azt a napot, mikor Jones 
úr feleségül vette az ő Sophiáját (V + ).”

E hosszasan zengő záróakkordban csak az utolsó mozzanat vitális érték (az annyi 
viszontagság után mégiscsak bekövetkező szerencsés házasság), a körötte rajzó 
megannyi érték viszont javarészt a közösségi-morális értéktartományból való, 
s ezek együttesen fölfokozzák, a sokszorosára fokozzák a vitális érték hatását:

[V +  ]2 7M +  л 3IC +  A E +
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Az olvasót azonban meglepi a pozitív értékeknek ez a regényvégi apotheózisa, mint
hogy korábban az író mindig megtörte a túlzottan pozitív érték-hangulatokat hol 
egy-egy közbecsúsztatott negatív értékkel, hol a pozitív értékek már képtelen, s követ
kezésképpen ironikus hatású eltúlzásával. Még az eszményi hősnő leírásában is:

,,Hallgassanak el most a durva szelek. Verje acélláncra a szelek pogány paran- 
csolója a lármás Boréász féktelen kölykeit. . .  Te pedig édes Zephürosz. . .  
[a hangnem túlzottan pozitívra, túlzottan glorifikálóra fokozása i—> negatív 
értékítélet: hamis, nem egészen komolyan veendő: I—]. Ébredjen hát a gyöngéd 
(K + ) szenvedély minden szerető (K + ) szívben, mert íme: . . .  telve szépség
gel (F+), ifjúsággal (V +), életkedvvel (V+), ártatlansággal (M + ), szemérem
mel (M +) és gyöngédséggel (K +), rózsás ajkán (P+  л V + ) édes (P + ) lehelet
tel és ragyogó (P + ), tündöklő (P + ) szemekkel a szépséges (F + )  Sophia jő! 
. .  . Dús (V + ) fekete haja (P + ) — mielőtt a legújabb divat szerint rövidre 
vágatta volna (hiúság: M — ) — derekáig ért (V + ) . . .  Ha irigyei egyáltalában 
találhattak rajta valami kifogásolnivalót, legfeljebb annyit, hogy a homloka 
lehetett volna valamivel magasabb (V—) . . .  Szemöldöke dús volt (V + ) s oly 
csodásán ívelt (F + ) . . .  ”

Az irónia nyilvánvalóan a túlzottan pozitívra hangolt befejező résszel kapcsolatban 
is felvillan, az imént felírt értékképletet tehát így kell kiegészítenünk:

[V + ]2 7M + A 3K + л E +  I l l 

ából is az I — a Megismerés-tartományból való negatív értéket jelöl, azt az olvasóban 
fölmerülő kérdést, kételyt s a ráadott választ, hogy: de igaz-e mindez, lehetséges-e 
mindez, ennyi jóság és boldogság már nem is lehet igaz.

A pozitív és negatív értékek keveredésének egy másik, egyszerűbb típusa az, 
amikor a regény „pozitív” értékű főszereplőinek többsége boldogul, néhányan azon
ban elbuknak. Mint például Scott Waverley-jében, ahol kedvezően alakul a regény 
végén Edward, Rose, Bradwardine báró és Talbot ezredes sorsa, Fergus-t viszont 
kivégzik és Flóra kolostorba vonul :

+  л +  л + л  +  > — л - = 2  +

Az értékek végső mérlege itt még, mint látható, pozitív. Ha viszont a főszereplők 
többsége kerül végleg a boldogtalanok közé, mint például a Karenina Annában 
(Anna — ; Vronszkij—; Levin (+  —), akkor az értékmérleg átbillena negatív oldalra:

-  А - л ( +  - )  =  2 -

Elfogadja-e az olvasó az ilyen negatív befejezést? Általában nem. Legalábbis erre 
lehet következtetni abból, hogy az írók az ilyen, a cselekmény szintjén negative 
záruló regények többségében erőnek erejével igyekeznek a pozitív oldalra vissza
billenteni a mérleget, mégpedig elsősorban más értéktartományokból származó 
értékek bevetésével, esetleg halmozásával. Hogy e visszabillentési manővereket
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megvilágíthassuk, ugorjunk most át a cselekmény-szint negatív végpontjához, a leg
negatívabb értékmozzanathoz: a halálhoz. Hogyan transzformálható a halál, mint 
eredendően negatív érték, pozitív értékké? Durván megfogalmazva: hogy lesz 
a halálból happy ending?

4. A z értékek transzformálása

A legegyszerűbben úgy minősíthető át a halál pozitív értékké, hogy egy másik nega
tív értékkel párosítjuk. Például, ha a negatív hős hal meg, ami többszörösen pozitív 
hatású, mert egyrészt a negatív hős bukása általában a pozitív hős győzelmét is jelenti 
egyben (cselekményszinten pozitív érték: V +), másrészt a bűnös bűnhődése pozitív 
erkölcsi érték (M +), harmadrészt az adott világrendet veszélyeztető negatív erő 
megsemmisülése rend-élményt, biztonság-élményt kelt az olvasóban (pozitív érték 
a közösségi értékek szintjén: K —):

[ - ] - = 2 V  + a M + a K +

Fokozni lehet az érték-egyenleg pozitivitását azzal, ha az író az elbukó negatív hőst 
halála előtt még bűnbánatra is készteti. Ezzel azonban a pozitív értékeknek már 
olyan tömegét halmozta föl, ami már könnyen a ponyva, illetve a lektűr szintjére 
süllyesztheti le a regényt.

Nehezebb a helyzet, ha a pozitív hős hal meg ([ +  ] —). Áldásos, ha ilyenkor 
ellenfele, a negatív hős is meghal, mint például A párizsi Notre Dame-ban (Esmeralda 
és Quasimodo halála — érték, a Diakónus halála +  érték), de önmagában még ez 
sem elég. Valamiféleképpen valorizálni, más érték vagy értékek segítségével pozitív 
értékké kell átminősíteni a halált.

— Folyamodhat az író például ahhoz a szemfényvesztő megoldáshoz, hogy meg 
is halasztja meg föl is támasztja a hőst. Mint például Hardy teszi az Egy tiszta nő
ben, ahol Tesst kivégzik, de honnan honnan nem, az utolsó pillanatban váratlanul 
előkerül Liza-Lu, Tess húga, aki ráadásul még Tess szakasztott mása („Tess át
szellemült képmása, karcsúbb, mint 6, de ugyanolyan szép szemű”), és Tess özvegyen 
m aradt ifjú férje, Angel, már vele, Tess alteregójával kézenfogva vág neki az új élet
nek ( +  érték), miközben hátuk mögött ott lobog még a börtönön a fekete zászló, 
amelyet néhány perccel korábban, Tess kivégzésének pillanatában vontak föl. Az ilyen 
deus ex machina megoldás természetesen ritka a színvonalas regényekben. Azzal vi
szont már gyakran minősül á t pozitívvá a halál, még a legjobb regényekben is, hogy

— a hős bátor halált hal ( Waverley: Fergus), hogy szemrebbenés nélkül néz szembe 
a halállal, mert a bátorság, mint erkölcsi és vitális pozitív érték, bőven kiegyensúlyoz
hatja a halált, mint negatív vitális értéket. Többszörösen s feltétlen pozitívvá minősül 
a halál, ha a hős

— hősi halált vagy mártírhalált hal (Akiért a harang szól: Jordan; A skarlát betű: 
Dimmesdale tiszteletes; Conrad: Lord Jim; Egy tiszta nő; Tess; Nexő: Ditte), mert 
ebben az esetben még egy eszme is megdicsőül, amelyben a hős annyira hisz, s annyira 
hűséges hozzá, hogy önként feláldozza az életét érte.
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— Pozitív értékké minősülhet a halál, ha egy beteljesedett élet csúcsán következik 
be (beteljesedés-élmény: F +  ; győzelem-élmény: V +  ; az emberi életnek van értelme: 
V +  A 1+ д K.+), mint például Jean Valjean,Lord Jim vagy Hemingway Jordániá
nak halála („Az utolsó napokban úgy megszépült az életed, hogy szebb már nem is 
lehetett volna”).

— Vagy ha egy nagy végső látomás, az élet értelmének, az emberi sors törvényei
nek megvilágosodása, revelálódása kíséri.

Mauriac: Viperafészek : „Pedig annál a betegágynál mégis feltárult előttem
a halál és az élet titka . . . ”

Cocteau: Vásott kölykök: „Láza éleslátóvá tette . . . ”
Camus: Közöny: „ . . .  s a jelekkel s csillagokkal telehintett ég előtt

először tárulkoztam ki a világ gyengéd közönyének.”

— Pozitív értékké minősítheti a halált az is, ha intenzív szenvedés, haláltusa, 
agónia előzi meg, mert a szenvedés intenzitása magasztossá, emberfölöttivé növel
heti az embert (A Thibault család: Jacques; Üvöltő szelek: Heathcliff; Galavjov 
család: Porfirij; Balzac: Goriot).

— Igen gyakori s hatásos minősítő érték a síron túli hűség mozzanata (csak úgy 
sugározza magából az érzelmi és etikai értékeket), az például, ha a szerető szív utána
hal kedvesének. S ezt cselekszi nemcsak a preromantika korából való Edward, 
Goethe WahlverwandschaftjíWdn, s a romantikus Quasimodo a Notre Dame-ban, 
de utánahal imádott kedvesének Bovary doktor is Flaubert romantikusnak igazán 
nem mondható regényében, s utánahal ideáljának Stendhal csaknem valamennyi 
hősnője: Madame de Rénal Juliennek, Clélia és Sanseverina hercegnő Fabrice-nak.

— Gyakori és hatásos megoldás a halál (V—) és a kegyelet (К + Л М + ЛЕ+)  
kombinálása, például a „látogató a sírnál” motívum segítségével. Azt hinné az ember, 
hogy ez az erősen szentimentális motívum csak preromantikus és romantikus regé
nyekben fordul elő (illetve érzelgős modern ponyvákban), de korántsem. Az Üvöltő 
szelekben az író, az Apák és fiúkban Bazarov szülei, a Buddenbrooksban Inwersné, 
az Egy magyar náhobban a kézműves, Fanny hajdani jegyese, Solohov Feltört 
ugarában pedig a keménykötésű forradalmár párttitkár a szó szoros értelmében 
könnyet hullajtó sír-látogató:

„Razmjotnov [ . . . ] a temető felé indult, nagy vargabetűkkel megkerülte 
a homályosan látszó kereszteket, sírhantokat meg a félig leomlott kőkerítést. 
Végre odaért, ahova kellett. Levette a sapkáját, jobb kezével lesimította deres 
üstökét, és a megsüppedt sír szélére tekintve, halkan mondta [ . . . ] ”

Talán meglepő, de korántsem ritka jelenség, hogy egy ilyen határozottan realista 
szándékú regény végén a XVIII. századi szentimentális sírköltészet vezérmotívumai
val („sírhant”, „homály” , „félig leomlott kőkerítés” , „megsüppedt sír” , „halk”) 
igyekszik az író a halál okozta feszültséget feloldani, a regény végkicsengését pozi
tívra hangolni. Rokon ezzel a megoldással

— a halál poétizálása, költői elmúlás-élménnyé eufemizálása. Erősen pozitívvá 
színeződik így a halál, mert az elmúlás-élmény enyhén negatív és erősen pozitív
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értékek szép harmóniája: múlandóság ( —), bánat ( —), elalvás ( — +), feledés ( ---- h),
oldódás (+ ) , megnyugvás (+ ) , békesség (+ ), csendesség (+ ), öröklét (+ ) , örök 
visszatérés (+ ), és így tovább. M int például az Üvöltő szelek utolsó négy-öt sorában:

„Sokáig időztem a három sír körül, a szelíd ég alatt; elnéztem a hanga és a harang
virág körül röpködő éji lepkéket, a füvet felborzoló könnyű szellőre figyeltem, és 
eltűnődtem rajta, miért is hiszik az emberek, hogy nyugtalan az álmuk azoknak, 
akik odalenn alusznak ebben a békés földben.”

— Lehet keverni a halált nemes érzelmekkel, nagy búcsújelenettel, szerelemmel 
és szánalommal, nagy barátsággal, nemes gesztussal, emberi méltósággal és jóság
gal, egy kis könnyes humorral (A z öreg halász és a tenger: „Oroszlánokról álmodott 
az öreg;” ), nagy válság utáni elcsendesedéssel, rezignációval, egy kis nemzeti ön
tudattal vagy honvággyal (Knight: Légy hű önmagadhoz; Styron: Házam lángra 
gyullad; Cooper: A kém);

— meg lehet koronázni vagy fejelni a regényt valami magasztos bölcs mondással
(a Monte-Cristo például ezzel a mondattal fejeződik be: Barátom — mondta
Valentine —, nem az imént üzent-e nekünk a gróf, hogy minden emberi bölcsesség 
belefér a szavakba: „Várni és remélni!”), vagy akár egész filozófiai, történetfilozófiai, 
erkölcsi krédóval (Zola: Pascal doktor; Döblin: Hamlet; Hemingway: Búcsú a fegy
verektől) ;

— s fel lehet használni a műalkotás említett három másik szintjének is egy-egy 
mozzanatát a végső pozitív értékkicsengés biztosítására vagy fokozására. A rondo- 
szerkezet [kompozíciós szint] a teljesség, a beteljesedés élményét kelti (F + ), a hal
dokló ember alakja mögé fölfestett nagyszerű vagy félelmetes panoráma [valóság
szint], vagy az „univerzalizálás” nyelvi mozzanatai („soha”, „örökre”, „mindenki”, 
„egyetlen”) jelentőssé, óriássá, emberfeletti emberré növelhetik a hőst (V + ), az „út- 
nakindulás” motívuma [valóság-szint] az új élet, a jövő (V +) pozitív reményét 
csillantja meg, és így tovább.

5. Érték-halmozás

Az eddigiek során igyekeztünk csak egészen egyszerű érték-képleteket vizsgálni, de 
már itt is láttuk, hogy a halált, mint negatív értékeket időnként pozitív értékek egész 
raja lebegi körül. Általánosságban megállapítható, hogy ritka az olyan regény, amely 
egyetlen vagy egynéhány pozitív mozzanattal zár. Többségük jó néhánnyal, s vannak, 
amelyek az értékmozzanatokat sokaságával. Nehéz megállapítani, hogy minek a 
függvénye az erősebb vagy gyengébb, dúsabb vagy gyérebb értékzárás.

a) Függ bizonyos fokig a kortól és a műfajtól. A XVII —XVIII. századi regények, 
s kiváltképpen a kalandregények többsége minden különösebb ceremónia nélkül, 
egy-két érték, főkép cselekvés-érték bevetésével zárul (Don Quijote, A sánta ördög, 
Singleton kapitány, Lazarillo de Tormes, Roderick Random). A XIX. századi regények
ben ezzel szemben, nemcsak a romantikus, hanem a realista regényekben is, igen 
gyakori a nagy csinnadrattás érték-zárás. A XX. században mindkét típus gyakori.

b) Függhet a regénybeli valóság és a tényleges, mindennapi valóság közötti viszony
tól, távolságtól. Ha nagy a szintkülönbség a kettő között (erősen romantikus cselek
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vés, illuzionisztikus szemlélet stb.), akkor feltehetőleg erősebb zárás kell, erősebben 
el kell „tamponálni” a regénybeli valóságot a külvilágtól.

c) Lehet hirtelen szemléletváltás eredménye is. Ha például az író a regény leg
végén, különösebb átmenet nélkül, egyszeriben más szemléletet, más értékrendet 
akar sugározni, mint amit maga a regény sugárzott, akkor az új érték-hatáshoz fel
tehetőleg értékek sokaságának felhalmozására van szükség. Jó példa erre Zola 
Germinal]a. A regény egésze túlnyomórészt negatív értékeket sugároz: téli hideget, 
sötétséget, nyomorúságot, megaláztatást, kétségbeesést, kudarcot, és így tovább. 
A regény utolsó lapjain azonban hirtelen kibontakozunk ebből a negatív értékvilág
ból, s a pozitív értékek valóságos zuhatagába kerülünk bele :

„Hódított, áradt az élet heve. .  . Fent a magasban pacsirta énekelt. . .  fe l
fény lett a rendíthetetlen hit: a dolgozó nép forradalma lesz ez, melynek tüze 
lángba borítja a század végét, mint ahogy a kelő nap bíbora most vérszínűre 
festi az égboltot [panoráma]. . .  Ó, igazság és igazságszolgáltatás áldott haj
nala! . . .  Az égbolton diadalmasan sugárzott az áprilisi nap, melegítette az élet
adó földet. . .  Tavaszi nedvek áradtak . . .  emberek növekedtek, izmosodtak 
a jövő század nagy aratására . . . ”

A pozitív értékek túlzott halmozása azonban veszedelmes játék; könnyen pate- 
tikussá duzzasztja, túl széppé lágyítja a regények végét. Berkesi András egyébként 
kitűnő technikával és érdekfeszítően megírt regényeit is fenyegeti ez a veszély. Például 
a Pisztrángok és nagyhalakat. A cselekmény utolsó előtti felvonásában még váltakoz
nak, bár romantikusan erős kontraszthatásokkal váltakoznak a pozitív és negatív 
értékek. A regény főhőse, Endre a közkatona, eredetileg rokonszenves, de nem 
éppen feddhetetlen erkölcsű ifjú ember volt (H— ), de a regény végére, különösen egy 
nagy szerelem (+ )  hatására, már-már teljesen pozitív hőssé válik (+ ), aki új életet 
akar kezdeni (+ ). Egy verekedés során azonban, szerencsétlenségére, megöl egy tize
dest ( —), antiklimax, negatív mélypontot, de önvédelemből öli meg ( [ - ]+ ) , s a tizedes 
ráadásul még gonosztevő ( —), gyűlöli őt ( —), katonaszökevény ( —), részeges ( —), 
vagyis abszolút negatív hős ( —), akinek legyőzése pozitív aktusnak tekinthető (+ ). 
Endre azonban ijedtében s meggondolatlanul ( —) elmenekül ( - )  [mert úgy látszik 
még egy pozitív hős is lehet szeleburdi], katonaszökevényként őt is körözik ( —), 
az olvasó azonban együtt érez vele, mert gyilkosnak hiszik, pedig nem az: félre
ismert pozitív hős ([ +  ]2). Nem kell azonban sokáig sajnálnunk, mert az első adandó 
alkalommal megárad a Duna, s 6, miközben mindenki más tanácstalanul áll a parton, 
halált megvető bátorsággal (+ )  a folyóba veti magát, s kimenti a habokból fuldokló 
szerelmét és fuldokló barátját ( + + ) .  A regény utolsó soraiban azután végkép át
csapunk a pozitív értékek tartományába;

„Endre felemelte a fejét (M +), keményen (V + ) 
lépkedett a fegyveresek között, lépteik ritmusa 
egybeolvadt (K.+), mintha mindig együtt 
meneteltek volna. Felnézett az égre. A felhők 
felszakadoztak (V +), a napfényes (V + ) égbolt

nemes öntudat; férfiasság 
bajtársiasság
közösség-élmény „mindig” 
öntudat; „égbolt” 
remény-szimbólum, nap-

2* 19



kemény (V+) és áttetszőén kék (M +) volt. 
Úgy érezte, nincs már egyedül (K +). Meg
találta önmagát ( I+ ) , társát (K +), van kiért 
élnie (V+). Boldogságot (E + ) és megnyugvást 
(E + ) érzett.
— Várok rád! Várlak! (M + ) — hallotta 
Marika üzenetét. (K + ) És tudta, többé soha 
nem marad magára (K +  ), a lány igaz (M + ) 
szerelme (E+) és embersége (M +), társa lesz 
(K + ) a tisztító magány hűvös csendjében is . .  .

fény; férfiasság; tisztaság; 
ártatlanság; közösség-él
mény; azonosság, közösség, 
életcél; boldogság; béke

hűség; a „távoli kedves 
üzen” „univerzalizálás” 
közösség-élmény; igaz; 
szerelem; emberség; 
közösség; eufemizálás 
( =  „börtönben”); Költői 
három pont

Csak széles körű olvasásszociológiai felmérések dönthetik majd el, hogy az olvasó- 
közönség, illetve az olvasóközönség egyik vagy másik rétege igényli-e a pozitív 
értékek e regényvégi halmozását. S csak alapos olvasáslélektani kísérletek válaszol
hatnak majd arra a kérdésre, hogy függetlenül az olvasói igényektől, a pozitív ér
tékek e sűrítménye kedvező vagy kedvezőtlen hatással van-e az olvasóra: segíti-e 
vagy gátolja tudatosulását, differenciálja vagy tompítja-egybemossa érzésvilágát, 
bénítja vagy serkenti cselekvő lendületét.

Ellenpéldaként állítsunk e cselekményben gazdag, érdekfeszítő s népszerű lektűr
rel szembe egyet a lehető legkevésbé kalandos s csak egy igen szűk körű s magas 
műveltségű olvasóközönség által kedvelt regénytípusból, egyet a nouveau románok 
közül. Mondjuk Robbe-Grillet magyarul nemrég megjelent regényének, az Út
vesztőnek a befejezését. A regény cselekményszintjén a legfőbb s állandó negatív 
érték a már a címben is jelzett labirintus-élmény, a megbéklyózottság, a belegaba- 
lyodottság, a rabság, a kiúttalanság, a céltalanság élménye. A főhős egy idegen város 
utcáin barangol, szüntelen keresztutcákhoz s újabb keresztutcákhoz érve, amik sehova 
se vezetnek, önmagukba visszavezetnek, félig nyitott kapukhoz, lépcsőházakhoz 
vezetnek; folyosókba, keresztfolyosókba, majd ablak nélküli szobákba torkoltának, 
onnan újra visszaindulnak s újra belevesznek önmaguk labirintusába. A regény köze
pén vagy végén, vagy valamikor a katona meghal, s valamiféleképpen azonosul 
az őt elsősegélyben részesítő orvossal vagy magával az íróval, egyszóval a regény 
utolsó soraiban valaki újra abban a bizonyos ablaktalan szobában van, nézi a lámpa 
szélén örökösen körbe-körbe mászó légy árnyékát, a labirintusszerű rajzolatokat 
a falon, a kusza nyomokat az asztal és a padló porában, — itt következnek a regény 
utolsó szavai:

„nézi . . .  a szoba ajtaját (+ ), 
s utána a sötét előszobát ( — H)

ahol az esernyőt rézsutosan

odatámasztották a falhoz ( —),

s aztán ha kilép (+ )  az ember 
a kijárati ajtón (+ ) , nézi

az ajtó kitárulás- és szabadulás- szimbólum 
(+) nem a szabadba jutunk, hanem egy sötét 
előszobába, (—) de azért elő-szobába (+ ) 
megtorpanunk ( —), mert az esernyő az 
orvosé,
s ezek szerint mégse lehet 
6 az, aki mindezt „nézi” 
ki-lépés (+ ) 
kijárat (+ )
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a hosszú folyosók sorát ( — (-),

a csigavonalú lépcsőt ( —),

az épület kőlépcsős kapuját 
( +  > —), és mögöttem az egész 
várost [ +  ]2.

E pozitív értékkicsengést azonban megzavarja az, hogy a harmadik személyes el
beszélés hirtelen átvált, az utolsó félmondatban első személybe, úgy hogy már vég
kép nem tudjuk, ki kiről beszél. A katona önmagáról, az író vagy az orvos a katoná
ról, az író vagy az orvos önmagáról. S következésképpen: az értés és a nem értés, 
a titok és a reveláció pozitív, illetve negatív pólusai közt habozunk ( +  «-» —). Tovább 
bonyolítja a képletet az, hogy a szöveg nem zárja ki annak lehetőségét, hogy a meg-; 
halt katona lelke vagy szelleme tör így végre ki az élet labirintusából, sőt, annak 
lehetőségét sem, hogy a város végső fokon az emberi élet kínzó labirintusának a 
szimbóluma, a katona halála pedig az emberi megszabadulás egyetlen lehetőségének 
a szimbóluma. A regény utolsó soraiban így, mintha az élet és halál, az emberi tehe
tetlenség és szabadság, rabság és megszabadulás érték-kettőssége is benne viliódznék

A negatív és pozitív értékeknek ez a bonyolódó rendszere átvezet minket az érték- 
konfliktus jelenségéhez.

még mindig nem jutunk ki a szabadba ( —), 
de a hosszú folyosók mozgást, előrehaladást 
is sugallanak (+ )
önmagukba visszaforduló előrehaladást 
ütközünk ( —)
a kapu: (+ )  érték, a lépcső: ( — [-) érték 
Többszörösen pozitív érték, mert a regény
ben most nyílik meg először az utcák labi
rintusa, sőt: egyszeriben a végtelen, a ha
tártalan tér nyílik meg előttünk [+]2.

6. Érték-konfliktus

Vizsgálataink szerint az irodalmilag értékes regények mintegy 25—30 százaléka 
érték-konfliktussal zárul. A XIX. században éppúgy, mint a XX-ban, bár lehetséges 
— további elemzések döntik majd el —, hogy más jellegű értékkonfliktusok dominál
tak akkor, mint most. De mi is az, hogy: az érték-konfliktus? Induljunk ki egy 
egyszerű példából.

— Ha a pozitív hős legyőzi a negatív hőst vagy a negatív világot, akkor a végső 
értékkicsengés természetesen pozitív:

+  >  -  =  +

— Ha a negatív hős vagy a negatív világ győzi le a pozitív hőst, az önmagában 
még nem okoz érték-konfliktust, mert ilyenkor az írók, láttuk, lázas sietséggel, más 
értéktartományokból származó értékekkel, például erkölcsi értékekkel, végül is 
pozitívra transzformálják a cselekményszinten bekövetkezett bukást:

+ < -  =  [V —]M  +
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— H a viszont a pozitív hős harcol a negatív világ ellen, de e harc során ő maga is 
bűnt követ el (Hardy Tesse például kétségbeesésében meggyilkolja a férjét), akkor 
már nem lehet őt fenntartás nélkül glorifikálni a negatív világgal szemben : tisztázat
lan, bizonytalan, megoldatlan értékszituáció keletkezik. A Hardy-regényben például

az indító szituáció : . +  <->• — 
a záró szituáció: (+  — ) «-* —

— S a  képletet szinte tetszés szerint lehet tovább bonyolítani. Styron Házam 
lángra gyullad című regényében például a főhős, Cass (+ )  (tekintsük egyértelműen 
pozitívnak, bár már eleve nem egyértelműen az) meggyilkolja ( —) a barátját, a 
zsarnokoskodó és kíméletlen milliomosfiút ( —), mert azt hiszi, hogy az megölte 
( —) közös szerelmüket, s így a bosszú valamiféleképpen jogosult volna (H— ). 
De kiderül, hogy nem ő ölte meg, s így a félig-meddig jogos bosszú egyszeriben 
gyilkossággá minősül ( —), a pozitív hős negatív hőssé ([ +  ] —), a leány megölésében 
ártatlannak bizonyult milliomosfiú viszont negatív hősből ha nem is pozitívvá, de 
legalább semlegessé ([ —] ~ ). Vagyis a kettejük közötti végső érték-egyensúly, illetve 
érték-egyensúly-hiány így fest:

[ +  ] - < - » [ - ]  ~

— S mi történik akkor, ha egy negatív hős (Üvöltő szelek: Heathcliff; Vipera
fészek: Apa; Galavjov család: Juduska) küzd egy pozitív vagy jellegtelen pozitív- 
negatív világ ellen, de a szenvedélyek és szenvedések ereje intenzitásban messze 
a jám bor s jelentéktelen hétköznapi világ fölé emelik, sőt, bizonyos fokig még emberi- 
leg-erkölcsileg is megtisztítják? Ezt az értékviszonyt már csak egy hármas képlettel 
lehet leírni:

M — <-»M(H— ) Az erkölcsileg negatív hős szemben áll az erkölcsileg
pozitív-negatív világgal

V +  ♦-» V — A vitálisán pozitív hős szemben áll a vitálisán negatív
világgal

[M - ]  +  *-* M (+  —) Az erkölcsileg negatív hős megtisztul, s így áll szemben
a változatlan világgal

— Aránylag egyszerű eset ehhez képest a Hiúság vására, ahol, bár a pozitív és 
negatív értékek szakadatlanul váltakoznak (szinte minden pozitív értéket megkérdőjelez 
az irónia: +  | | —, és minden negatív értéket felold, már-már pozitív értékké minősít 
a humor: — || +), egészében véve az Amália — Dobbin kettős valamivel pozitívabb 
színezetű, mint a Becky—Joos kettős. A regény utolsó soraiban azonban váratlanul 
megbillen, „megperdül” ez az értékviszony, s Becky kap valamivel pozitívabb színe
zetet. midőn ő kedvesen rámosolyog Amáliára és Dobbinra (akik nem kis mértékben 
épp neki köszönhetik boldogságukat), de azok felhúzott orral vonulnak el előtte.

— Ennél jóval bonyolultabb értékváltás, gazdagabb értékpergetés, értékvillódzás 
figyelhető meg számos nagy regény befejező soraiban. Például Ford Madox Ford : 
A jó katona című regényének befejezésében. A történet közismert. Edward, a „jó
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katona” , szerelmes gyámleányába, Nancy-be. De meg akarja óvni magától, s elküldi 
valahová Indiába. A regény legvégén távirat érkezik a leánytól, Edward a táviratot 
elolvassa, átadja barátjának, az írónak, elővesz a zsebéből egy kést, és így szól:

Viszontlátásra, öregfiú! Ideje már megpihennem egy kicsit. — Nem tudtam 
mit mondani rá [folytatja az író]. Legszívesebben azt mondtam volna, hogy: „Isten 
áldja!” — mert én is szentimentális vagyok. De eszembe jutott, hátha nem ezt írja 
elő az angol etikett, így aztán besiettem a távirattal Leonórához. Nagyon örült neki.” 
Ezzel a regény befejeződik. De már a korábbiakból tudjuk a következőket:

— A táviratban ez áll: „Épségben megérkeztünk Brindisibe. Remekül érzem 
magam. Nancy.” Ez, mindennapi értelemben véve jó hír (+  érték).

— Edward számára viszont az utolsó csepp a pohárba, a lehető legrosszabb hír 
[ +  ] —, úgy látszik, mert tudjuk, hogy mihelyt barátja otthagyja, megöli 
magát ( — érték).

— Abban a pillanatban öli meg magát, kétségbeesve, midőn felesége bent olvassa 
a táviratot, és „örül neki” , (-<->  + értékkontraszt).

— Tudjuk, hogy a lány, midőn a férfi halálhírét veszi, megőrül ( — érték).
— Az író, akinek legjobb barátja a férfi és aki reménytelenül szerelmes a lányba, 

mindkettőjüket elveszti ( — érték), de hűségesen ápolja a beteg lányt 
(+  érték).

— Leonora, Edward özvegye, könnyen s ízléstelenül hamar új férjet talál magá
nak s éli világát ( — érték).

S mindez a sok ellentétes előjelű érték nem időben követi egymást, nincs időben 
széthúzva, hanem az idézett utolsó sorokban, Edward öngyilkosságának pillanatában 
szinte egyszerre villan föl, mert minden időben később bekövetkezendő mozzanatot 
már jóval korábban megismertünk. ([+ ] — л — л ( — «-*•+) л — л — л + л ~ ) 

— Nagyjából hasonló technikával dolgozik Semprun is A nagy utazásban. A regény 
alapvető pozitív értékei : a hősi halál, az eszméért, az emberiségért, az igazi hazáért 
való mártírhalál, a bajtársiasság, a szolidaritás: mindezek az értékek lebontódnak, 
lerombolódnak, értéktelenné válnak, illetve: lebontódnának, lerombolódnának, 
értéküket vesztenék, ha Semprun megtartotta volna regényében az események való
ságos időrendjét. Mert attól a pillanattól fogva, hogy kiszabadulnak a táborból 
(a táborból, amely a másokért és az eszméért vállalt szenvedés és mártírhalál 
szimbóluma), megindul az értékek eróziója.

17. lap: az eisanachi kocsmában senki se törődik a táborból szabadultakkal, 
mindenki éli a maga hétköznapi kis életét. A világ máris napirendre 
tért annyi millió ember szenvedése és halála fölött. [ +  ] —

75—78. lap: A francia vöröskeresztes lányok egyszerűen képtelenek s nem is 
akarják tudomásul venni a táborban történt borzalmakat. [ +  ] —

79. lap : Ironikus utalás arra, hogy a háború után természetesen meg fog
szűnni a fasizmus Spanyolországban. (+  | | —)

97—98. lap: A zsidó asszony, akit Gérard megmentett, akivel az üldözöttek 
közösségét érezte, nem emlékszik rá. [ +  ] —

101. lap: Kiderül, hogy az a Franciaország, amelyért Gérard maquisard-ként
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harcolt, s amelyért elvitték a haláltáborba, nem hazája, nem fogadja 
be, idegenként kezeli, megalázza. [ +  ] —

106. lap: Az egymásért önmagukat föláldozó bajtársak a háború utáni első 
napon szószátyár és hencegő „öreg frontharcosokká” változnak. [+] — 

108. lap: Kiderül, hogy a megszabadulás nem jelenti az életet, mert a foglyok 
50 százaléka meg fog halni. [ +  ] —

113., 116. lap: „Akkor hiába csináltuk végig a háborút” , Franciaországban 
minden marad a régiben. [ +  ] —

123. lap : A táborból szabadultak rettegést keltenek a legyőzöttekben. Nincs 
béke. [ + ] —

127. lap: Két hónap múlva mindenki mindent elfelejtett már, éli az aranyifjak
életét. [ + ] —

128. lap: Senki sem tudja, és senki sem tudhatja, hogy mit éltek át a halál
tábor lakói. Szenvedésük nem válik másokban értékké. [ +  ] —

141. lap: A bajtársak elhagyják: „Végleg egyedül maradtam.” [ +  ] —
139. lap: Nem a hősökből és a bátran szenvedőkből, hanem a legocsmányabb 

fogolyból lesz Gaullista tábornok. [ +  ] —
143. lap: Az új nemzedék, a fiatal német lány nem akar emlékezni s nem is 

emlékezhet semmire. [ +  ] —

Ha ezek az értékromboló, a pozitív értékeket negatívvá minősítő ([ + ]—) mozzanatok 
mind a regény végefelé bukkannának föl, a táborból való szabadulás időpontja után, 
akkor a regény végső kicsengése erősen negatív, már-már cinikusan negatív volna. 
Semprun azonban mindezt az értékromboló tényezőt jóval korábban, jóval a halál
táborba való érkezés, vagyis a jelképes hősi halál pillanata előtt iktatja be regényébe, 
s ezzel erősen csökkenti, már-már semlegesíti relativizáló, értékromboló, értékdeval
váló hatásukat. Az értékeket viszont, a bátorságot, a bajtársiasságot, a hősi halál 
vállalását a regény legvégén, az utolsó lapokon, a haláltáborba érkezés pillanataiban 
lobbantja föl a legintenzívebben, s ezzel megfordítja a dolgok sorrendjét: nem az 
emberfeletti értékeket devalválja a hétköznapok közönyössége — ahogy az a való
ságban történt -  , hanem megfordítva, a hétköznapi értéktelenséget és értékromboló 
közönyt értékeli föl a regény végén a pozitív értékek apotheózisa :

■ [- ]  +

De korántsem válik romantikussá, patetikussá a pozitív értékek e végső győzelme 
mert emlékezetünkben ott él még mindezen pozitív értékek majdani devalválódásá
nak lehetősége, anélkül, hogy e davalválódást újra teljes intenzitásában átélnénk, 
— s így végül tudatunkban a pozitív és negatív értékek egymást szakadatlanul vál
togató s átminősítő láncolattá állnak össze:

[ +  ] - 1  +]  - ]  + ] - ]  +
Az értékeknek ez a sajátos váltakozása, struktúrája — amellett, hogy nélkülözhetet
len szerepet tölt be a regény üzenetének, jelentésének továbbításában — egyik 
gazdag forrásává válik a műből sugárzó esztétikai élménynek is:

[ + ] - ]  + ] - ] + ] - ]  + Il F +
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7. Lehetőségek, feladatok

Az elmondottakkal talán sikerült valószínűsíteni azt, hogy az irodalmi művek érték
szintjének elemzésére kidolgozható egy aránylag egyszerű metodika. Alig esett azon
ban szó arról, hogy az értékszint elemzése milyen konkrét eredményeket ígér, milyen 
feladatok megoldásában vehet részt. Befejezésül legalább futólag utalunk még a lehe
tőségek közül néhányra.

Hasznos szerepet tölthet be mindenekelőtt az irodalomtörténetírásban. Hellyel- 
közzel utaltunk már rá, hogy a regényvégi értékszerkezet jellegzetesen más és más 
a különböző irodalomtörténeti korokon s irányzatokon belül, s így alapos vizsgálata 
segítségünkre lehet az irodalmi korszakok és irányzatok pontosabb meghatározásá
ban, egymástól való elhatárolásában, az irodalomtörténeti fejlődés törvényszerűségei
nek feltárásában. Eddigi felmérésünk is kimutatta már például, hogy a XIX. század
ban jóval több regény zárult a cselekményszinten pozitív értékkel (V +  ), mondjuk 
úgynevezett happy endinggel, mint a XX. században, a XX. századi regényekben 
viszont jóval nagyobb szerepet kap a negatív cselekvésértékek más értékekkel való 
pozitívra minősítésének technikája: [V -]  (M +  л E +  л K +  л F + ).

Kimutatható az is, hogy a romantikus regényekben jóval lassúbb a pozitív és 
negatív értékek váltakozása, mint a realista kor regényeiben. Differenciáltabban 
elemezhető e módszerrel az a közismert tény is, hogy a romantikus regényekre általá
ban az egyszerű, kétpólusú értékkontrasztok a jellemzők:

+  <-> -

a XX. századi regényekben viszont gyakoriak a több pólusú, bonyolultabb érték
szerkezetek ; Styron említett regényében például a következőképp ábrázolható e több 
pólusú s állandó mozgásban lévő értékrendszer:

Cass, a pozitív hős © j------- ------------- >- © a „gyilkos” milliomost
I megöli !

i akkor viszont 1
Cass egyszerű gyilkos © -<-------------------- 1 ~  nem a milliomos a lány gyilkosa

Lehetséges azonban, hogy az egyszerűbb, illetve összetettebb értékzárlat nem vagy 
nemcsak irodalomtörténeti korokhoz, hanem minőségi szintekhez is kötődik. Például, 
hogy a pozitív értékek halmozása a regények zárlatában elsősorban a lektürszintű 
regényekre jellemző, a bonyolultabb értékszerkezet pedig a magasabb szintű regények 
sajátja. Az értékszerkezet elemzése ebben az esetben nemcsak az irodalomtörténet, 
hanem az irodalomkritika és az irodalomesztétika körébe is belevágna.

S hasznos módszernek bizonyulhat az eszmetörténész és a szociológus kezében is, 
mert bizonyára fontos adalék volna a társadalmi értéktudat fejlődésének és rétegző
désének meghatározásához, ha tudnánk, hogy a különböző korszakok (vagy olvasó
rétegek) regényeiben melyik értéktartomány dominál : a vitális, a morális, az anyagi, 
az érzelmi, a közösségi, az érzékeléssel kapcsolatos ? S az, hogy vajon a [ +  ] — irányú 
vagy a [ —]+  irányú értékminősítések gyakoribbak? A két- vagy több pólusú érték
szerkezetek? A homogén értékegyüttesek vagy az értékkonfliktusok?
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Folytathatnánk még a lehetőségek talán kissé utópisztikus felsorolását, de utal
junk inkább a közvetlen előttünk álló, elvégzendő, s részben már elvégzett, konkrét 
feladatokra. Nyilvánvaló, hogy mindenekelőtt ki kell terjeszteni az elemzőmunkát 
a regény egészére; nem úgy, hogy a regények teljes szövegét végigdaráljuk az e tanul
m ányban kidolgozott elemző módszerrel, mert e munkának nem volna se vége, se 
hossza. Eddigi kísérleteink arra vallanak, hogy az említett irodalomtörténeti, eszme- 
történeti és szociológiai problémák megoldása szempontjából megbízható és szigni
fikáns eredményeket kapunk már akkor is, ha a regényeknek mindössze néhány alap
vető mozzanatának értékstruktúráját tárjuk föl:

a) A regénybefejezések értékszerkezetét.
b) A  regény kezdetek értékszerkezetét.
c) A kezdő és záró értékszerkezet egymáshoz való viszonyát, azonosságát vagy el

térését, eltolódását, kontrasztját.
d) A  regény főhősének vagy egy-két legfontosabb szereplőjének érték-képletét, 

abból indulva ki, hogy minden hős értékszerkezete, értéke
— pozitív és negatív tulajdonságokból
— pozitív és negatív cselekedetekből
— pozitív és negatív emberi viszonylatokból
— pozitív és negatív utalásokból, reájuk vonatkozó értékítéletekből

épül föl.
e) A regényhősök egymáshoz való viszonyának változó értékstruktúráját. És eset

leg, bár ez már jóval bonyolultabb feladat:
f )  A főhős (vagy valaki más) szempontjából mért pozitív és negatív értékek válta

kozását a regény eseménysorozatában.
E m unka mégannyira szerény eredményei sem lesznek talán teljesen érdektelenek 

most, hogy nap mint nap azt halljuk, s magunk is a magunk bőrén érezzük, hogy 
az értékek válságának, zűrzavarának, a régi s az új értékek harcának korszakában 
élünk. A régi s a mai értékek, értékrendszerek föltérképezése mindenképpen időszerű, 
ha ugyan nem sürgős feladatnak látszik.

JEGYZETEK

1. Az értékszint feltárása terén még csak az első, óvatos kísérleteknél tart az irodalomtudomány- 
Figyelemre méltó például azoknak a Propp kutatásait továbbfejlesztő szovjet és francia etnog* 
ráfusoknak, illetve szemiotikusoknak a munkája, akik pozitív és negatív értékű cselekmény* 
mozzanatok alteráló láncát mutatták ki az orosz varázsmesékben. Fontosak Osgoodnak és tár
sainak kutatásai, akik negatív és pozitív értéktartományokra próbálták osztani az ember szeman
tikai univerzumát. Beépíthetők lesznek majd az értékszintkutatásba azoknak a szimbólum- 
s mítoszelemző munkáknak az eredményei is, amelyek kettős szimbólumokkal, pozitív s negatív 
értékű archetípus-párokkal (élet — halál, fény — sötétség, mélybe ereszkedés •** magasba emel
kedés, rend «  káosz stb. dolgoznak. S azoknak az elsősorban regényelméleti és dramaturgiai 
munkáknak az eredményei, amelyek néhány ellentétpárban fedezik föl az irodalmi mű legfőbb 
mozgatórugóit (feszültség növekedése -*-» csökkenése, dinamizálás — késleltetés, fabula szüzsé), 
és igy tovább. Érdekes szempontok merülnek föl egy közelmúltban megjelent magyar tanulmány
ban is (Veres András: Arany János Kertben című versének szerkezeti sajátosságairól. ITK 1970).

Néhány korábbi munkámban futólag már utaltam én is az értékmozzanatok létére és szerepére. 
Például arra, hogy a regényekben a hősök jellemzésében a pozitív és negatív értékek bizonyos 
törvényszerűség szerint váltakoznak, vagy arra, hogy a különböző korokból való s különböző
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típusú drámákban (Shakespeare, O’Neill, Beckett) különböző a +  és — értékek váltakozásának 
jellege és sűrűsége. De mindezek még csak az első próbálkozások, s a rendszeres munka még 
hátravan. — A szociológusok viszont már komoly eredményeket értek el egy-egy társadalmi 
réteg vagy akár olvasóréteg értékvilágának fölmérése terén.

2. P  — a Percepcióval kapcsolatos értékek tartománya
kellemes — kellemetlen színes — színtelen
édes — keserű kényelmes — kényelmetlen
ízes — ízetlen sima — érdes
jóízű — rosszízű zenei — zajos
friss — áporodott világos — sötét
tiszta — piszkos „túlságosan . . — megfelelően

stb.

F — a Forma-érzékeléssel kapcsolatos értékek tartománya
szép — csúnya dallamos — dallamtalan
megformált — megformálatlan szabályos — szabálytalan
rendezett — rendezetlen szervezett — szervezetlen
arányos — aránytalan ízléses — ízléstelen
ritmikus — összevissza kecses — esetlen
művészi — művészieden csinos — csín-talan
fenséges — ronda

E  — az Érzelmekkel kapcsolatos értékek tartománya
gyönyörűséges — fájdalmas szeretett —; gyűlölt
felpezsdítő — lehangoló vonzó — taszító
boldog — boldogtalan vágyat kielégítő — meghiúsító
jókedvű — szomorú biztonságos — bizonytalan
érzelmekben gazdag érzelmekben szegény oldott — feszült

stb.

V — Vitális értékek, tevékenységgel kapcsolatos értékek tartománya
erős — gyenge megfontolt — meggondolatlan
sikeres — sikertelen határozott — határozatlan
bátor — gyáva óvatos — hiszékeny
ügyes — ügyetlen szorgalmas — lusta
aktív — passzív termékeny — terméketlen
gyors — lassú pihent — fáradt
nagy — kicsi rugalmas — merev
magas — alacsony fiatal — öreg
építő — romboló egészséges — beteg
támadó — védekező élő — halott
épülő --  ( pusztuló születő — elmúló
hatalmas --  ' hatalom nélküli emelkedő — eső
mozgó — mozdulatlan örök — múlandó
fejlődő — visszafejlődő célravezető — céltalan
szerencsés — szerencsétlen hatásos — hatástalan
reményteli — reménytelen irigylésre méltó — szánalmas
fontos — lényegtelen biztonságos — veszélyes
okos — buta müveit — műveletlen

stb.

К — a Közösségi élettel kapcsolatos értékek tartománya
szociális — aszociális híres — ismeretlen
társas — magányos megbecsült — megvetett
törvényes — törvénytelen bőkezű — fukar
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együttműködő — versengő gazdag — szegény
hűséges — hűtlen szolidáris — aszolidáris
hasznos káros retrográd — progresszív
jó hírű — rossz hírű barát — ellenség
szabad — tilos öntudatos — öntudatlan
szabad — rab
önkéntes — kényszerű közösséghez — közösségen

tartozó kívüli
stb.

M  — a Morális értékek tartománya
jó — rossz becsületes — becstelen
önzetlen — önző ártatlan — bűnös
kíméletes — kíméletlen kegyeletteljes — profán
jóhiszemű — rosszhiszemű megbocsátó — bosszúálló
tisztelettudó — tiszteletlen bűnbánó — megátalkodott
erkölcsös — erkölcstelen

stb.

I  — az Ismerettel, megismeréssel kapcsolatos értékek tartománya
igaz — hamis egybehangzó — ellentmondó
érthető — érthetetlen összefüggő — összefüggéstelen
egyszerű — bonyolult tisztázó — zavaró
áttekinthető — áttekinthetetlen bizonyos — bizonytalan
megoldható — megoldhatatlan következetes — következetlen
logikus — illogikus föltáruló — bezáródó
racionális — irracionális azonos — nem azonos
nyilvánvaló — rejtett valószínű — valószínűtlen
új — régi törvényszerű — véletlen
megszokott — szokatlan objektív — szubjektív
meglepő — közömbös érdekes — érdektelen
lehetséges — lehetetlen gyakori — ritka
létező — nem létező lényeges — lényegtelen
hiteles — nem hiteles érvényes — érvénytelen

stb.

A — az Anyagi javakkal, tárgyakkal, eszközökkel kapcsolatos értékek tartománya ’
hasznos — nem hasznos szükséges — fölösleges
olcsó — drága jó — rossz
ritka gyakori tartós romlandó
használatlan — használt erős — gyenge
sok — kevés új — régi

stb.

Megjegyezzük a következőket :
1. Mindezeknek a mellékneveknek az értéke relatív, kontextustól függően mindegyik lehet 

pozitív, negatív vagy semleges értékű.
2. Önmagukban általában semleges értékű szavak (piros — zöld, éles— tompa, nyílt — zárt, mély 

— sekély, könnyű — nehéz stb.) kontextustól függően pozitív vagy negatív értéktöltést kap
hatnak.

3. A melléknév-párok helyett vagy mellett főnevekkel és igékkel is meghatározhatók és rendszerez
hetők az értékek.

4. Egy-egy értéket jelölő terminus vagy terminus-pár több értéktartományban is felbukkanhat 
(jó — rossz: M és A; bátor — gyáva: V és M, és így tovább.)

5. Az érték-jegyzékek természetesen csak tájékoztató jellegűek, kiegészítendők és javítandók.
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S O M O G Y I  Á R P Á D

Kántor Sándorról
„Nem az énekes szüli a dalt, 
a dal szüli énekesét ”

(Babits M.)

Az életrajzi adatok szerint 1894-ben született Karcagon. Az elemi iskola elvégzése 
után inasnak ment egy helybeli fazekasmesterhez, Á. Kovács Jánoshoz. A század első 
éveiben vagyunk. Szegény ember fia az időben úgy léphetett ki a rideg paraszti sorból, 
hogy iparosnak állt. Apjáról, édesanyjáról tőle tudok egyet s mást. Édesapja lóger- 
csősz volt. A lógerek nagy legelőkön terültek el a városon kívül, széna- és szalma
lerakodó helyek voltak. Jártam én is — éppen az ő emlékezései nyomán — jó néhány
szor a déli „lóger”-ben, a hatalmas széna- és szalmakazlak városában, melynek szélei 
a Kunlaposon át a nádudvar és hortobágyi pusztára visznek. A csősz kis nádasházban 
lakott, szűkös körülmények között. A szilaj pásztorok, betyárok, pákászok, csőszök 
világáról még szemtanúktól hallott Kántor Sándor. Ilyenkor képzeletemben, ha 
a régi világról vagy Móricz Rózsa Sándoráról beszélgettünk, az ő szülőházában 
láttam őket megelevenedni a tüzelős ól végében levő szabadkéményes tűzhely körül.

Karcagon nem volt fazekasművészet. Jelentős népművészet Mezőtúron, Tisza
füreden és a fekete cserepéről híres Nádudvaron volt. A jobbágyfelszabadítás nyomán 
gazdagodó parasztság jelenti a népművészet virágzásának társadalmi alapját. Karca
got szegény nép lakta. A Nagykunság székhelye volt, ugyanott székelt a kunkapitány, 
amolyan atamánféle. Területe, a Nagykunság nádas, vizes, zsombékos vidéke, amely 
csak a Tisza szabályozása után vált művelhetővé. „A karcagi nádas határ / nem terem 
egyebet nádnál”, mint a korabeli népdal mondja. Bizony a nagykunok szilaj pásztorok, 
pákászó, halászó, madarászó nép volt. A Tisza szabályozása után megindult a birtok
tagozódás, s az én gyermekkoromra már szegénységet szült szörnyű külvárosokkal.

Hogy Kántor Sándor fazekas lett, az véletlen. Édesapja adhatta volna más iparos
hoz is. De hogy művész lett belőle, törvényszerű, 1927-ben találkozik Győrffy István
nal, a magyar néprajz tudós professzorával. Ő biztatja az akkorra már kitűnő fel
készültségű mestert a tiszafüredi, kihalóban levő fazekasművészet felújítására. 
Miskakorsót, tányérokat, tálakat, butellákat hoz neki mintául. Már az első munkák 
sikert hoznak a fiatal mesternek. Hamarosan önálló művek jelennek meg a Miska- 
korsó mellett: a karcagi bíró és a kisbundás asszony. Sajátjává lett a füredi szín- és 
formavilág. Csodálatos minták, írókával rajzolt fekete kakasok, szép madarak, de 
nonfiguratív, dekoratív formák is feltűnnek tárgyain. Elindult azon a fejlődési úton, 
amely egészen máig vezet. Győrffy Istvánnak jó szeme volt. A népművészet világá
ban nőtt fel, apja szűrszabó volt Karcagon. Nemcsak elindította, de figyelemmel is 
kísérte, segítette, tanította felfedezettjét.

1938-ban ismertem meg Kántor Sándort. A mellettük levő utcában laktunk. 
A Bethlen utca 8. számú ház ma is élénken, pontosan él emlékezetemben. Sógorom, 
aki nála volt fazekassegéd és nála is tanult, vitt el hozzá. Tizenkét éves gyerek voltam, 
otthon kis figurákat gyúrogattam, főleg lovakat. A Kántor-ház egyszoba-konyhás- 
kamrás, nádas ház volt. Telis-tele kész és félig kész edényekkel, kártevés nélkül alig 
lehetett mozogni benne. Kedves arcú, halk szavú emberre emlékezem, aki felnőttként
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fogadott. Adott egy újságbeli képet Izsó Miklós Búsuló juhászáról, és biztatott, hogy 
azt mintázzam meg. A kis szobrot még ma is őrzöm. Ettől kezdve minden szabad 
időmet nála töltöttem, a nyarak jó részét is.

Ez a ház egy kerékagyig érő sáros utcában van, ahol akkor a járdát néhány sor 
tégla jelentette, és este petróleumlámpa világított. Csak később épült fel a kertben 
egy nagyobb műhely, amely lassan kisebb méretű üzemmé fejlődött.

K ántor Sándor nagyon elütött környezetétől. Jól öltözött volt. Paszpolos, szürke 
kalapjára ma is emlékszem. Kinn a szabadban alszik télen is, hóban fürdik és torná
zik. Akkoriban Tolsztojt és Zolát olvasott, és szívesen mondta el gondolatait. Egyéb
ként kevés beszédű, csak lényeges dolgokról szeret beszélgetni. Abban az időben az 
égetőkemence még a szabadban volt. Sokszor üldögéltem mellette, míg rakta a tüzet, 
és nézegettük az edények állapotát, a kémlelőnyüásba dugott fenyőpálcika lángjánál. 
Én akkor még nem jártam Budapesten. Kántor Sándortól hallottam először műtermek
ről, múzeumokról. Néhány alkalmazottal együtt dolgozott az egész család. Lassú 
bácsi az agyagot taposta, Somogyi Zsiga korongozott, a szépen éneklő Simon István 
és Kovács István agyagot szűrt az udvaron. Kántor Sándor és a felesége, Margitka 
néni meg a lánya írókázott. A mester ilyenkor mindig hallgatag volt. Énekelni egyszer
egyszer hallottam kint a kertben, kemencerakás közben. Régi dalokat meg egy-egy 
katonanótát. Mikor nagyobb lett az üzem, akkor sem változott ez a meleg, kedves, 
családias hangulat. Kántor Sándor nem költözött el Karcagról, pedig ott nemigen 
tudták, hogy kicsoda, holott akkor már országos hírű embernek számított.

Úgy látszik a tehetség próbája a mindenféle emberi és művészi viszontagságok 
elviselése. Kántor Sándor esetében megrémül az ember, ha végiggondolja azokat 
a bajokat-gondokat, amiket legyőzött. Hogy csak az őstehetségkultusz ostobaságát 
és a népművészet kispolgári hozsannázását említsem a harmincas évekből. Ekkoriban 
már nagyon sokan megfordultak nála. Egy tányér mintájának dicséretére szemérmes 
mosollyal válaszolt. Voltak előkelőek, hatalmasok is a látogatók között, akik értettek 
a népművészethez. Ha valaki érkezett, mesterünk abbahagyta a munkáját. Sok lelkes 
diák, edénykereskedő, Pesten házaló cigányasszony és utcabeliek ha jöttek, türelmesen 
magyarázott, sőt gyakran bemutatót is tartott nekik korongon.

Jól viselte a borzalmas cikkek áradatát. Csendes, megbocsátó, sohasem bántó 
humoros megjegyzésekkel olvasta őket. Kifinomult ösztönnel mozog a szellem vilá
gában, biztosan különbséget téve a lényeges és lényegtelen között, mindig saját fel
adatához igazítva a gondolatot. Akaratlanul is Veres Pétert juttatja eszembe, aki lég
vonalban alig harminc kilométerre ugyanilyen körülmények között írta első műveit.

A felszabadulás után töretlenül megy tovább művészi pályáján. Újabb néprajzi 
tájak jelennek meg művészetében. Emlékszem, amikor az ötvenes évek elején otthon 
jártam , egy pásztói tányért mutatott. Hamarosan integrálja ennek változatát, de 
a szép dudi-sárga mezőtúri szilkék is feltűnnek munkái között. Szélesedik a skála: 
Mezőcsát butelláit saját maga költötte ritmusokkal újítja meg. Sőt később még az egri 
ásatásoknál talált söröspoharak is megihletik. Megtartja eredeti formájukat, szép 
mintájukat, új funkcióba helyezi őket, készleteket hoz létre belőlük. Nála soha sincs 
szó öncélú művészkedésről. Ha szerkeszt, mindig valóságos funkcióra gondol, úgy, 
ahogy virágkorában a népművészet.

Hallatlan munkabírású. Az a csodálatra méltó benne, hogy amikor már többnyire 
azt hitték, hogy elérkezett művészete tetőpontjára, mindig meglepetésre volt képes.
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A brüsszeli világkiállításra olyan kompozíciókat készített, amelyek nagyobbak voltak, 
mint a fazekasművészet fénykorában született figurális edények. A feladat egy ki
állítás díszítése volt. Én ezekben a figurákban látom művészetének csúcsát. Csikósok, 
gyönyörű barna lányok, menyecskék, kocsisok, kofák és állatfigurák : ökrök, tyúkok, 
csirkék. Alaphangvétele a fazekasművészet fénykoráé, de a figurális ábrázolás tér
formái vannak jelen. Kántor biztos érzékkel megy a maga útján. Nem szobrokat készít. 
Nemes, dekoratív figurák ezek. Nem öncélúak, pontos funkciójuk van. Önálló téri 
elemként jelenhetnek meg, és funkciójuk is egyértelmű: többnyire gyümölcs- vagy 
virágtartók. A kocsist például több változatban is elkészítette. Vörös mellénye és 
barna kalapja van. Előfordul, hogy füredi minta fut körül az alsó részen. A legszebb, 
ahol az alsó rész fehéren marad és hosszanti, cserépszínű karcolással érzékelteti a régi 
bő gatya karakterét. A figurákon a minták elvesztik önálló életüket egy magasabb 
rendű dekoratív megjelenés szolgálatában. A díszítő mintákkal szabadon és mesterien 
bánik, a fazekasművészet szín- és formavilágát mindig a megjelenítés érdekében 
használja.

Azt hiszem, éppen Kántor Sándor életműve bizonyítja legjobban, hogy milyen 
értelemben dőlt el a vita a népművészet jellegét, társadalmi szerepét és jövőjét illetően. 
A fazekasművészet szerves része lett társadalmunk életének. Egyre szélesebb körben 
használják modern enteriőrben is. De gyakran látni ünnepélyes alkalommal Kántor
tányérokkal teríteni, a bort Miskakorsóból önteni. Vendéglőink általában nem a leg
jobb ízléssel használják, nem terítékként, hanem valami „magyaros” díszítésként, 
jó magasra téve a falon. Én annak is örülök, hogy jelen van, majd itt is továbblép 
az ízlés. A társadalom értelmesebb, műveltebb része jó  ízléssel él vele, és ez nagy dolog.

Gazdag, változatos, jelentős életmű a Kántor Sándoré. Gyűjteményes kiállítása 
a Műcsarnokban számadás is. Néprajzi tájegységek hatása szerint csoportosított. 
Nem ártott volna néhány eredeti füredi tányért, Miskakorsót, mezőtúri szilkét is 
kiállítani. Ezek jelezhetnék a felújítás, az integráció és az újjászületés izgalmas folya
matát.

VIHAR BÉLA

A szavak  titkáról
Csakugyan lefordíthatatlan-e a vers, azaz valóban nem ültethető át egyenértékűen 
az eredetiről egy másik nyelvre? Hiszen szótári értelemben a kifejezések tartalma 
valamennyi nyelven megegyezik, így például az asztal, Tisch, table, sztól azonos 
jelentésű. Ami pedig a költemény zeneiségét illeti, ennek közvetítését rangos mű
fordítóink mesteri hűséggel megoldják.

Akkor mi az az egyedi jelleg, ami mégsem közvetíthető? Több költő és műfordító 
barátomnak fölvetettem ezt a kérdést, s kivétel nélkül mindannyiuk válaszának
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lényege az volt, hogy a nyelvek eltérő struktúrája következtében a költemény érzelmi, 
hangulati része a legjobb esetben is csak megközelítőleg tolmácsolható. Ha pedig 
így van — s ezt senki nem vitathatja —, akkor mi az, ami egy-egy nyelv természeté
nek, mondat- és szókészletének olyan megkülönböztető jegye, amelynek közvetítése 
nehéz és sokszor reménytelen vállalkozásnak tetszik? Mi határozza meg tehát azt 
a nyelvben megnyilatkozó, sajátosan nemzeti elemet, hogy az asztal szavunk mégsem 
teljesen ugyanaz, mint a németnek a Tisch, franciának a table, orosznak a sztól?

Egy nagy olvasmányélmény, Hankiss Elemér Az irodalmi kifejezésformák lélek
tana című tanulmánya bátorított fel, hogy az ezzel kapcsolatos gondolataimat — a meg
oldás igénye nélkül — fölvessem, és kimunkálását — ha érdemes — a szakemberek, 
esztétikusok figyelmébe ajánljam. Erre lírikus voltom mellett talán feljogosít az is, 
hogy néhány évvel ezelőtt Párbeszéd az idővel címen egy új ritmuselmélet körvonalait 
villantottam fel.

Az előzőekben már jeleztem, hogy a szónak logikai-nyelvtani, ritmikai tartalma 
mellett van egy olyan, a líra szempontjából lényeges tulajdonsága, ami más nyelven 
alig közvetíthető, vagy egyenesen visszaadhatatlan. Véleményem szerint ez a tulaj
donság a szó elemeihez, a szótagokhoz fűződő a s s z o c i a t í v ,  képzettársítási 
sorozat, s ezt a legtöbb szavunkban benne lappangó, a szóíveket átsugárzó jelentése
ket nem is annyira tudatosan, mint inkább ösztönösen érzékeljük. Úgy lehet, éppen 
ez az asszociatív többlet alkotja a szavak és összességében valamely nyelv „lelkét” , 
ami — ismétlem — nem vagy csak kisrészt érvényesül a fordításban. E titok letéte
ményesei a költők, a nyelvművészek, akik ennek ismeretében mérlegelik, értékelik 
a szavakat, és keverik ki belőlük a vers mágikus összetételét. íme néhány bizonyító 
példa :

A csillag szavunk jelentésétől függetlenül is, mindkét szótagjával az ékszerek 
csillogását, vibrálását, a szárnyaló illanást, madarak, sugarak röptét láttatja velünk. 
A kettős / feszültsége feloldva az a hang lágy partjára hanyatlik, hogy a pillanat 
és a végtelen idő, tér egymásba rajzó képzetét rebbentse fel bensőnkben. Nyilvánvaló, 
hogy merőben más képgyűrű veszi körül a Stern, etoile, zvezda szót. Érdemes lenne 
ezeket összevetni elemzés végett. Bizonyára izgalmas eltérések és párhuzamok adód
nának.

M it tartalmaz a hajnal szavunk? Asszociációs hullámában női haj zuhataga libeg, 
a mély csöndben elhangzó kozmikus sóhaj, a suhanó hajó látványa rejtőzik, és távo
labbról a dal szó emléke dereng fel.

Ilyen módon a legtöbb szóban, mint valaminő filmmontázsban, egymásra másolód
nak, uszályként csatlakoznak, „átúsznak” a különböző képek. Némi merészséggel 
azt mondhatnám, hogy e módszer valamelyest hozzásegít bennünket a szavak mik
roszkopikus szerkezetének feltárásához, emocionális értékük meghatározásához. 
A kék  melléknevünk például az ég, a tenger látomását idézi, míg hangzásával ugyan
csak az ég, vég, féktelen, rég, lég, béke stb. szó húzódik mögötte.

E feltevés értelmében valamennyi szó egy-egy képkompozíció. Versbe illesztve 
jambikus, trocheikus lejtésével muzsikáló festmény. A szavak több rétegű sora 
pedig, hol megfejtve, hol megfejthetetlenül, valaminő tárlatlátogatás zenei kísérettel. 
Agysejtjeink mechanizmusa ezt a bonyolult és áttételes folyamatot olyan észrevét
lenül és önállósággal dolgozza fel, olvasztja egységbe, mint ahogy akaratunktól 
független a szív dobogása, a tüdő légzése.
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Kísérletképpen lássuk a Szeptember végén első sorának asszociációs képletét: 
Még: ég, rég, múlandóság (nyílnak a: messzi röppenő nyíl) völgyben: tölgy / a kerti 
virágok: viruló táj, fa ág.

Feltűnő, hogy e szókapcsolatok számos esetben alliterálnak, sőt gyakran rímelnek 
egymással. S ez korántsem véletlen. Az asszociációk sorát a hangok, szótagok egye
zése indítja el, s gyakran éppen a rímek lökődnek felszínre. A szó rendesen két asszo
ciációs hullámkört ver fel, egy tartalomhoz kapcsolódót és egy hangzásbelit. Az 
utóbbit többnyire a rím hívja elő. A rím ugyanis, mint lehetőség, benne van a szóban, 
s várja előhívását. Ilyen vonatkozásban a szavak rímigényéről beszélhetünk. Az össze
rímelő szavak egybecsengésükkel, az egymáshoz fűződő, az olykor rejtett rokoni 
kapcsolatokat tárják fel. A rímek ennek tudatosítói, ha nem is mindig. Azt is mond
hatnék: a rímekben egymásra találnak, csókot váltanak a testvérvoltukra ismerő 
szavak. Úgy gyanítom, hogy ez a rímhatás lélektanának egyik törvénye.

Mindehhez még azt, hogy a jelenségeket megnevező és kifejező szó nem csupán 
racionális és hangulati, akusztikai, továbbá vizuális reflexet és asszociációs sort vált 
ki. Egyidejűleg a szó mint a valóság jelképe, egy további jelképben, a betűben jelenik 
meg, vagyis nemcsak halljuk, hanem képzeletünkben valósággal olvassuk tipográfikus 
alakzatukat. E betűjelek, szóképek ugyancsak hangulati hatást keltenek: az öblös 
а, о, a szemként fürkésző e, a magasba szökkenő k, l, a lefelé hurkolt д stb., de még- 
inkább a teljes szókép szintén hozzájárul lírai töltésük asszociációs áramkörének 
kialakulásához. Tudomásom szerint a hazai hagyományos verselemzés — Fónagy 
Iván, Hankiss Elemér ilyen irányú eredményeitől eltekintve — nemigen foglalkozott 
e tényezőkkel.

Ennyit vázlatosan és vallomásul, mesterségbeli tapasztalatom alapján, a szavak 
belső szellemi összetételéről, rétegződéséről, s végső soron anyanyelvűnk géniuszáról.

A G Á R D I  P É T E R

Á llásfog la lás v a g y  k iá tk ozás?
Passuth László regényírásáról

A hallgatás: beleegyezés

Életműve már csaknem 30 éve viták kereszt
tüzében áll, s egy időben, például a 60-as 
évek első felében néhány igényes írás is foglal
kozott e megoldhatatlannak látszó rejtéllyel. 
De az utóbbi években a viták egyre inkább 
a szélsőséges indulatokkal teli szóbeliség régiói

ba szorulnak, könyvtárosok és népművelők 
tanácstalan gesztusaival, olvasásszociológiai 
statisztikák és könyvkiadási mutatók hatal
mas kérdőjeleivel kísérve. Míg egyrészről 
divat a szerző tudásának, egyéniségének 
tisztelete ürügyén elvtelenül dicsérni e regénye
ket, addig a marxista kritika kezd egyszerűen 
nem tudomást venni a Passuth-életmü fel
vetette (de ennél sokkal tágabb) problémákról.
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Az a gondolati-elméleti igénytelenség, amely 
szellemi életünknek még mindig egyik súlyos 
rákfenéje, éppen itt okozza a legtöbb kárt. 
Az értékes irodalom melletti elkötelezettség 
címén nem szólni egész kulturális fejlődésünk 
egyik sarkalatos feszültségéről ; a bestseller 
önmagában tartalmatlan kategóriájával el
mosni a giccs és a történelmi belletrisztika 
eszmei-esztétikai lényegét; az ízlésbeli és 
könyvkiadás-politikai realitások orvén le
mondani e realitások radikális meghaladásá
nak igényéről, — nos ez az, amit némi teatrali
tással már-már a fegyverletételhez hasonlíthat
nék.

De nem voluntarisztikus offenzívát hir
detek, hiszen — s éppen ez a döntö különbség 
Passuth 50-es évekbeli elhallgattatása és mai 
művelődéspolitikánk között — semmiféle, 
mégoly indulatos, elvi, sőt — úgymond
— „címkeragasztó” kritikának nem lehet 
célja az adminisztratív közbelépésre való fel
hívás. Akkor egészséges a szellemi közélet, 
ha a kritika következetes elvisége és az ízlés
fejlesztés, a népművelés egy-egy előrelépése 
(de lépése) találkozik egymással; az utóbbi 
érveket kap az előbbitől, s a kritika a reális 
helyzet megismerésében a közművelődés elért 
eredményeire támaszkodik. Ha a kritika 
funkciózavarban szenved: a könyvtárosok, 
pedagógusok is dezorientálódnak, a realitás
ból való kiindulást összekeverik — a keserű 
lemondás vagy a sznob arisztokratizmus pozí
ciójából — a realitások apológiájával. Aligha 
becsülhető tehát túl az „írástudók felelőssége”. 
S távol álljon tőlem a sommás ítélkezés, annak 
letagadása, ami eredményt (mind a kritikai 
elemzés, mind az olvasóvá nevelés terén) 
elértünk, de ha most erre helyezném a hang
súlyt, ha néhány kiváló tanulmányra hivat
koznék a több tucat igénytelen cikk helyett, 
akkor hamis kompromisszummal jelezném 
a helyzetet. Legutóbb például e folyóirat 
hasábjain is jelent meg egy érdekes esszé 
Lóránd Imre tollából (1969/10.), de ez sem 
célkitűzésében, sem gondolati elmélyültségé- 
ben nem azt adta, amit a téma kínált; noha 
szellemes leírásai, kitűnő észrevételei sok rész
igazságra mutattak rá. Az alábbiakban jó
magam sem tartok igényt a megváltó szerepére, 
e póz helyett legföljebb csak arra vállalkozom, 
hogy néhány nagyon réginek tűnő, már sokszor 
eltemetni látszott gondolatot (nem eredeti 
új felfedezéseket tehát) fölvessek Passuth 
regényeinek apropos-jára, de — remélhetőleg
— nemcsak egy életműre vonatkozó érvényes
séggel.

Stílus és világkép

Aligha van felelőtlenebb kritikusi módszer, 
mint a kiragadott részletek hamis általánosí
tása, hogy szakmai zsargonnal szóljak, a mikro- 
és makrostruktúrák összekeverése. Most mégis 
megteszem azt a bűnös lépést, hogy egy szöveg- 
részlet idézésével és elemzési kísérletével indítok, 
mert meggyőződésem, hogy a stílussajátossá
gok konvergálnak az egész művek, sőt alkal
masint az életmű totalitásának legfőbb sajá
tosságaival. Passuth talán legnépszerűbb 
regényéből az Esőisten siratja Mexikót c. 
könyvéből való az alábbi részlet, mely a spa
nyol királynő, Izabella halála utáni helyzetet 
és Hemando Cortés, a conquistador „el
hivatottsági önfelismerését” hivatott össze
kapcsolni és művészileg megjeleníteni:

„Megállt minden Hispániában. A hajók 
megvárták a gyászt, az élet megmerevedett 
azokon a napokon, amikor megindult a halott 
Izabella gyászmenete, gyalogszerrel koporsót 
cipelő nagyurak harminc napja alatt, miként 
ezt egy burgundi képfaragó sötét, csillogó 
bronzba formálta . . .  ahogy viszik kámzsába 
öltözött hercegek, püspökök és grófok a déli 
végekről észak felé a halott felejthetetlen 
Izabellát. . .  s a  népek messze-messze utakra 
elébe mennek, letérdelnek, és fülüket a földre 
hajtva hallgatóznak, mikor ér el hozzájuk 
a bevont dobok fekete szava, s mikor hinthet
nek virágot az országot keresztüljáró gyász
menet elé. Hernando állt a határban, és nézte, 
mint távolodik el a ködös, párás reggelben 
a hűségesek gyászmenete, míg szemével a 
madarakat követte, amint hosszú, elnyúlt 
ék alakban szállnak a tenger felé.”

A három pont ( . . . )  tipográfiai külső- 
legessége, a hosszú mondatok sokasága ön
magában még nem stílusértékű. Uralkodó 
mozzanatként az egész életműben azonban 
eleve valamiféle elomló, andalító, bizsergetö, 
de se nem kiélező, se nem feloldó hangulatot 
árasztanak, mindenekelőtt azért, mert egy 
közvetlenül kitapintható nosztalgikus-elégikus 
világszemlélet stiláris kifejezői. Passuthot 
különös erővel vonzzák a pusztulástémák, 
akár a római birodalomról, akár az indián 
társadalomról, akár a bomló olasz reneszánsz
ról vagy éppen Erdélyről legyen szó. A pusztu
lás nála azonban nem elsősorban társadalma
kat, egyetemes emberi értékeket sorvaszt el, 
hanem külsőségekben megragadható „kultú
rákat” , a civilizáció tárgyias szféráját. Erős 
— s tiszteletre méltóan széles —- művészet- 
történeti, kultúrhistóriai érdeklődése eszté-
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tikailag itt a visszájára fordul: megakadályozza 
a korok igazi, tehát társadalmi s főleg népi 
dinamikájának szuggesztiv ábrázolásában, s 
helyette régészeti, festészeti, művelődéstör
téneti kuriózumok dominálnak. Az idézett 
szövegrészből is funkciótlanul ugrik elő a 
burgundi képfaragó: mintha a kor intenzív 
átéléséhez szükséges lenne tudnunk, hogy 
e jelenet megörökittetett. Passuth valójában 
egy művészi alkotást ír át prózába, ahelyett, 
hogy a valóságot formálná hiteles művészetté. 
S hogy a bevont doboknak fekete szavuk van? 
Nos, kell-e bővebb stilisztikai magyarázat 
e költői kép itteni prózabeli képtelenségére? 
S ennél már csak a távolba nézés elhivatott
ságot sugalló közhelyjelenete különb: az
egyszerre kétfelé nézés (illetve szemmel köve
tése) képzavara, ha egyedileg mégoly meg
bocsátható véletlen is, ebben a kontextusban 
már jellemző erejű.

Sárkányfog című magyar témájú regényében 
Grecóról hallunk hosszabb és motiválatlan 
betétet; a Sasnak körme közt c. regényében 
pedig arról értesülünk, hogy a szereplő 
Wesselényi nádor fiatalkori pajzán históriáját 
Murány vára elfoglalásáról Gyöngyösi uram 
szépen megénekelte; — mintha ez a közlés 
ténylegesen hozzájárulna az igazi történelmi — 
művészi hitelességhez. De a legszembetűnőbb, 
már-már groteszk példa a kultúrtörténeti 
„jóltájékozottság” esztétikai kudarcára az 
Esőisten egy mozzanata, melyben a spanyol 
martalócok mexikói elcsodálkozását irja le: 
„minden szem szomjasan rátapadt a vörös
barna, szörnyű arányú várostoronyra, mely 
legmonumentálisabb épület volt az általuk 
ismert egész világban. Ha valaha láttak volna 
gúlát, valamelyikük járt volna a piramisoknál
— most mutogathatott volna, s idézhette 
volna Cheops nevét.” Hát istenem, nem volt ta
lálkozásuk az egyiptomi piramisokkal ! De mi
ért fontos ez itt? Művészileg nagyobb anakro
nizmus ez, mintha azt írta volna, hogy egy fel
hőkarcolószerű várostoronyra bámultak rá.

Mindezek a — még sokáig bizonyítható
— mikrosajátosságok átfogó érvényre emel
kednek a művek eszmei, kompozíciós, alak
formálási disszonanciáinak összefüggésében. 
Ekként lesz jellemző a Passuth-könyvekre egy 
szélsőséges kultúrhistoricizmus, melynek le
nyűgözően gazdag áradása kiválóan megfér 
a giccs olyan elemeivel, mint pl. a visszafojtott 
„illedelmes”, de valójában fülledt erotika, 
a romantikns-illúziós szépségkultusz stb. 
így lesz a már eleve hamis extenzivitás-igény
ből papirosízű álösszefiiggés-rendszer: mély

társadalmi—politikai érdekközösség és széles 
történelmi tabló helyett a rokoni és diplo
máciai kapcsolatok külsőségei jelentik az 
európai beágyazottságot, melyet egyesek 
annyira dicsérnek Passuthnál. „Carlos már 
levetette a gyászt, melyet sógoráért, Mohács
nál elesett Lajosért viselt” — olvassuk fölös
leges betétként az Esőistenben ; a Sárkányfog
ban pedig Párizs, Bécs, Prága, Madrid és 
Erdély már-már egy panoptikumszerü forgó
színpad színterei. Művészregényei is, minden 
tárgyi hitelességük ellenére, nélkülözik a tár
sadalmi-emberi érvényességet, s műelemzö 
esszékre és dekoratív mozaikokra esnek szét.

A nemzet és az emberiség sorsdöntő vagy 
kisebb jelentőségű fordulópontjai már-már 
pletykaszerűen tárgyalt, de mindenesetre fel
színes, a klikk-politika szintjén zajló esemény- 
sorozattá devalválódnak; a személyes sorsként 
átélt nemzeti tragikum (pl. a magyar figurák
nál) szentimentális-íraizált nosztalgiává 
alakul át. A széles geográfiai és művelődés- 
történeti tájékozódás Így redukálódik egzotiz- 
mussá, tudóskodó bennfentességé, ténydoku- 
mentációvá; az eleven történelmi figurák 
pedig történelmi mezben csetlő-botló, fejlődés 
és jellem nélküli statisztákká.

Aligha értjük meg Passuthot és népszerű
ségét azonban, ha csak a „formai” ellentmondá
sokat látjuk, s nem észleljük ezek világ
szemléleti vonatkozásait is. Egy „kultúr- 
pesszimisztikus” múltnosztalgiával találjuk 
magunkat szembe, amely ügyesen ötvöződik 
a szemérmes kispolgári dekadencia és a sznob 
müveltségkultusz számos elemével. Nos: ez 
Passuth „skatulyája”.

Történelmi regény vagy áltörténelmi bellet- 
risztika ?

Bármennyire közhely (de „szégyenlős”, csak 
félve és nagy ritkán emlegetett közhely); 
a passuthi regény egészében az értékes irodal
mon kívüli szférába tartozik. Ha kategoriálisán, 
a tudományos esztétika nyelvén akarnánk 
meghatározni e regények lényegét, akkor 
— valószínűleg — a belletrisztika és a giccs 
(sokat vitatott) fogalmai lennének a legjobban 
használható elnevezések. Lehetetlen, hogy fel
idézzem a giccshez és belletrisztikához kap
csolódó polémiákat, definíciókat, csak utalok 
Lukács rendszerére, amelyben szerves helyet 
kap ez a két kategória is.

Passuth egész életművét nem sorolnám 
a giccs termékei közé: a gyökeresen hazug, 
illuzionista világkép és „művészi” módszer
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nála nem gerince a műalkotásoknak, de a giccs 
számos eleme mégis — óhatatlanul — betör 
regényeinek atmoszférájába. S nem véletlen, 
hogy éppen azokban a regényekben a leg
erősebb a giccs jelenléte, amelyek aktuális- 
mod;iM témájúak, s nem történelmi és művé
szettörténeti igényűek (Eurázia,A lombard kas
tély, Felhő és oázis, Idegenek).

Passuth regényeinek lényege a bellet- 
risztika „művészi” módszere. Ez a belletrisz- 
tika magán viseli az értékes irodalom számos 
külső jegyét, de képtelen gyökeresen túl
haladni e kellemesség mindennapi és nem 
esztétikai szféráján. A kor emberi—társadalmi 
dinamizmusa csakúgy hiányzik belőle, mint 
az egyetemesség igénye. így — ezek helyett
— történelmi kuriózumok és közhelyek virtuóz
dekorációjának, valamint egy elvont, mora
lizáló általánosságnak (az adott esetben 
„kultúrnosztalgiának”) a művészi közepet 
nélkülöző kettősségét kapjuk. Nem igaz az, 
hogy Passuthnál élethűen jelennek meg a 
korok: a művészi-társadalmi hitelesség
ugyanis nem azonos a dekoráció, a nevek és 
az események tárgyszerű felvonultatásával. 
Hiszen nem másban, mint a történelmi 
szükségszerűségek igazi társadalmi-népi 
összetevőinek írói feldolgozásában rejlik a 
történelmi hitelesség, és emellett lényegtelen 
az egyes részletek, a lokálkolorit tárgyi hiteles
ségének foka. Ezért nem képesek Passuth 
művei igazi mély élményt kiváltani az olvasó
ból; a felkavaró katarzist az újdonságisme
retek, hangulati benyomások, freskóképek 
feletti pillanatnyi öröm kellemessége pótolja.

Passuth belletrisztikája azonban történelmi 
belletrisztika, s a történelmi külső még alkal
masabb arra, hogy leplezze, eltakarja az ál
esztétikumot. Passuth történelmi belletriszti
kája nem egyedi, elszigetelt jelenség, hanem 
szervesen beleilleszkedik a történelmi regény
— Lukács György által feltárt — fejlődési 
sorába. Történelmi regényei késői és sajátos 
magyar típusai annak az európai regény
metamorfózisnak, amely oly gyors üteművé 
vált 1848, majd az első világháború után, 
szembeszökő művészi tükröződéseként a 
polgári társadalom és ideológia egyre mélyülő 
válságának. Fölösleges itt még csak jelezni 
is e társadalmi és művészi folyamat állomásait, 
mindezt Lukács monográfiája (A történelmi 
regény) elvégezte.

Paradox módon Passuth történelmi regény
eszménye verbálisán azonos a marxista fel
fogáséval, amikor így nyilatkozik:

„Az irodalmi műfajok Között egyébként

— szerintem — nem lehet semmiféle rangsort 
felállítani, s a történelmi regény meghatározá
sában Lukács Györggyel értek egyet, aki 
szerint a történelmi regény nem más, mint 
a múltban játszódó társadalmi regény. Az író
nak rendkívül szélesen és alaposan kell ismerni 
az ábrázolt kor társadalmi, gazdasági, vallási, 
filozófiai redőzetét, irodalmát és gondolkodás- 
módját, s ebben a közegben kell mozgatnia 
szereplőit, akik nem lehetnek piedesztálon 
ágáló, romantikus hősök, csakis hús-vér 
emberek” . (Élet és Irodalom 1969. 13. szám.) 
Sajnos a regényíró Passuthnál a nyilatkozóhoz 
képest az „antirealizmus diadalát” kell kons
tatálnunk. A hősök emberi tulajdonságai 
éppen nem a megformált történelmi—tár
sadalmi lét talajából fakadnak, hanem fordítva: 
az alakok, a tények, a művészeti kultúrhis- 
tóriai adalékok akarják elhitetni velünk a lég
kör eredetiségét.

A történelmi regény dekadenciájának éppen 
a széles népi motiváció, az emberi—társadalmi 
hitelesség eltűnése, a jelen és múlt dialektiká
jának múltnosztalgikus szétválasztása a vele
járói. Az I. világháború után életrekapott 
nagy történelmi regénydivat a tudomány és 
művészet agnosztikus összekeverésével olyan 
torzszüleményeket hozott létre — elszegényítve 
a művészet társadalmiságát —, melyekre egy
részt a tényékhez való görcsös tapadás, más
részt a tényeknek dekoratív sallangokkal 
történő felcicomázása jellemző, leplezve az 
emberi bensőség hiányát. S voltaképpen így 
jött létre az „önálló” történelmi regény mű
faja, mely szembeállította magát a társadalmi 
regénnyel. Nos ennek a folyamatnak egy 
kevésbé szélsőséges s éppen ezért megtévesztő, 
de tipikus formája a passuthi regényírás, az 
elemzett folyamaton belül egy kulturált— 
tárgyias—humanisztikus változatot képvisel. 
A negatív tendencián belül tehát egy viszony
lagos pozitívum e belletrisztika — s köszön
hető mindez az író tiszteletreméltóan hatalmas 
tudásának és emberi becsületességének, amely 
megóvja őt a történelemhamisítás durvaságai
tól (tudományos-tárgyi és nem művészi érte
lemben, mint láttuk).

És végül

Ahogy Szerb Antal megfogalmazta: össze
csapó kultúrák gazdag színjátékát kapjuk 
Passuthtól. S e színjátékból „érezni, hogy 
elvágyódik innen, a múlt költőibb, lélekben, 
pompában és nemes pátoszban gazdagabb 
tájaira” (Magyar Csillag 1943. II. kötet
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49—51. 1.). Mos, félreértések elkerülése végett 
ezt Szerb 1943-ban írta, s nem elsősorban 
direkt politikai állásfoglalást értett e megfogal
mazáson, jómagam sem aktualizálásként, 
politikai denunciálásként idézem. Hiszen 
minden világképi (és esztétikai) negatívuma 
ellenére Passuth regényírása nem sorolható 
kulturális tömegtermelésünk kiirtandó pro
duktumai közé. Lóránd Imre (idézett cikkében) 
igen találóan fogalmazott, amikor Passuth 
kapcsán ,,a szocialista állapolgársággal több
nyire összeegyeztethető nosztalgiák” ki
elégítéséről szól. Sőt: a művelődési és Ízlésbeli 
realitásokat figyelembe véve nemcsak azt kell 
látnunk, hogy e történelmi belletrisztika nagy 
tömegigényt elégít ki és sokakat elvon az 
értékes művészi alkotásoktól, de azt is, hogy 
jelentős rétegeknél a ponyvától, az egyértel
műen káros giccstől az igazi irodalomig vezető 
át egyik állomását jelentheti. Esztétikumon

kívüli eszközeivel pedig vitathatatlanul jelen
tős szerepet tölt a történelem és a művészetek 
— mégoly ellentmondásos — megszerettetésé
ben, a népszerű ismeretterjesztésben. (De ez 
már nem irodalmi, esztétikai, ízlésszociológiai 
kérdés, s ismeretterjesztési, műveltségterjesz
tési hatékonyságát is részletesen meg kellene 
vizsgálni. Érzésem szerint itt is sok ellentmon
dás akad.)

A cél nem az, hogy a Passuth-életmü 
az ízlésük, műveltségük igényesebbé válásának 
útján meginduló rétegek végállomása, hanem 
hogy csak átmeneti állomása, radikálisan meg
haladható és meg is haladott közbülső stációja 
legyen. S ehhez a pedagógusok, könyvtárosok, 
népművelők, a tömegkommunikáció áldozatos 
és hihetetlen türelmet igénylő munkája mellett 
szükséges a következetes kritika is. Az állás- 
foglalás és nem a kiátkozás.

CYNOLTER KÁROLY

Két film
Ingmar Bergman: Rítus

Egy ötven év körüli bíró dolgozószobájában, 
ügyiratai között variete-színészfotókat nézeget. 
Aztán megjelenik két férfi és egy nő. A mutat
ványosok. Ellenük folyik a vizsgálat. A vádlot
tak fokozódó nyugtalansága növeli a törvény- 
széki tisztviselő gyanakvását, megkérdőjelezi 
az ügy egyszerűségét. A bírót először a köteles
ség, a munkamorál vezeti. Mindent tudni 
akar. A kihallgatások során az övétől lé
nyegében ismeretlen világ, életlehetőség tárul 
fel előtte. A cinizmus, az immoralitás, a züllés, 
a talajvesztettség, az életélvezet bűnökkel teli 
s csömörbe fulladó, a féktelenség, mindent 
szabad, mert lehet világa.

Az átlagembert szimbolizáló Íróban olyan 
kíváncsiság ébred, amely már túlmutat az 
ügyön. Egyenként rendeli magához a mutat
ványosokat. A kihallgatás során hatalmába 
keríti a vágy is: részt venni ebben az életben. 
A fiatal férfinak már-már partnere lesz, a nőt

pofonokkal kényszeríti szeretkezésre, dolgozó 
szobájában adatja elő a kárhoztatott jelenetet. 
S ekkor már nem a vizsgálatot vezető bíró 
többé: nyugalma, emberi méltósága egyként 
oda. A mutatvány után, talán annak szándékol
tan erős effektusai következtében, meghal. 
Az új bíró pénzbírsággal sújtja a színészeket, 
akik ezt könnyedén kifizetik s továbbállnak.

Milyenek Bergman emberei, az e filmbeli 
négy is? Szenvednek a félelem, a szégyen, 
a megalázottság érzése miatt: emberi méltó
ságuk maradékát is föladják; megalázzák 
önmagukat, cinikusan beszélnek még a gyil
kosságról is. Keresnek valami bizonyosságot 
e megmozdult, veszélyeztetett világban; a 
vallás vigaszába menekülnek; ateisták, állít
ják a miszticizmust, és hideg számítók, ker
getik a pénzt, és kifogynak a pénzből, unat
koznak és megalázzák magukat narkotikummá 
süllyedt szeretkezéssel. Azt hiszik, önzetlenül
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élnek hivatásuknak, munkájuknak; családi 
életük nincs, de vannak „kísértetóráik”, élet- 
lehetőségeiket a féktelenségig tágítják, meg
fáradtak és megcsömörlöttek ; a fiatal férfinál 
és a nőnél is homoszexualitássá fajul a barát
ság; igazi barátság, szerelem után vágya
koznak; rádöbbennek arra, hogy csak az 
érdek fűzi össze őket ; szembenéznek a sorsuk
kal, és menekülnek önmaguk s a magány elöl; 
patologikus esetek és látszólag egészségesek, 
az élet csak megtörténik velük és cselekedni 
próbálnak; emberiek és embertelenek.

Űj filmjében a rendező azt a strucc-embert 
ábrázolta, aki bűvös kört húz maga köré, és 
mindent kizár belőle, ami nem felel meg titkos 
játékainak. S ha az élet — a Rítusban a művet 
záró produkció — áttöri ezt a kört, a játékosok 
kicsinyek lesznek, szürkék, nevetségesek. 
A régi Bergman-filmekben ekkor a hősök új 
varázskört, új védelmet próbálnak kiépíteni 
maguk körül. A Szégyen (1968) és a Rítus 
hőseinek ez már nem lehetséges. Amikor 
az átlagembert szimbolizáló bíró rádöbben 
életének jelentéktelenségére, amikor azt látja, 
hogy eddigi emberi méltósága csak külsőség, 
hivatásszeretete kegyetlenség; amikor a 
vizsgálat során a „tudni”, „kíváncsinak 
lenni” s „részt venni” pszichológiai lépcsőin 
eljut a művészetet jelképező rítus — mutatvány
hoz, akkor döbben rá arra, hogy az ő élete 
is olyan rohadt, beteg, mint azoké, akik felett 
ítélkezni készül. Ez az ember már nem próbál
hat új életlehetőséget. A rendező teljes joggal 
ítéli halálra.

A film képi síkján csak arc és alak jelenik 
meg, legtöbbször premier plánban. A sekond 
plánok csak a háttér jelzésére szolgálnak. 
A színterek : a bíró dolgozószobája, a színészek 
öltözője, a hotel szállodája s egy nagyvárosi bár 
— ritmikusan ismétlődnek. A műzáró kis- 
totál tönkrezúzza a premier plánban mutatott, 
önköréből kitörni nem tudó embert Bergman 
képnyelven csak embert, arcot és alakot mond 
a nézőnek, gondolatai többi részét a szóra 
bízza. Kép és szó interferenciája: ez a Rítus 
legnagyobb rendezői bravúrja. S az ökonomi
kus funkcionalitás, amelyben a mondanivaló 
hordozójává válik: színész, köznapi ruha és 
megtervezett kosztüm, zene, hanghatások, 
s egy ősi dramaturgiai eszköz: a retardálás. 
A film műfaját tekintve legközelebb a drámá
hoz s ezen belül a tragédiához áll, de sok lírai 
elem is jellemzi. Bergman a legszemélye
sebb mondanivalóját rendezte filmmé. Ezért, 
hogy a vallomást kicsikaróból megtört gyónóvá 
váló bíró eltorzult vonásai mögött felsejlik

az alkotóé. Ezért, hogy a néző is végigjárja, 
éli és szenvedi a vizsgálatot vezető törvény- 
széki tisztviselő kálváriáját.

Nehéz a film mondanivalóját egyértelműen 
megfogalmazni. Ha az utolsó jelenetet úgy 
értelmezzük, ahogy a bíró; tehát a mutat
ványosokat művészeknek fogadjuk el, akkor 
a film a művészet „változtasd meg az életed” 
gondolatát közvetíti a nézőhöz. Szinte minden 
eleme az igen és nem, az emberi és az ember
telen, az egészség és a betegség összecsapását 
hordozza. A film epizódjaiból egy ember 
önmegismerésének a drámája bontakozik ki. 
Ezért éled újjá Bergman kezében a ma 
már avultnak számító novellafűzérszerű 
szerkesztésmód. Törvényszerűnek fogadjuk 
el a cselekmény elmondásának ezt a formáját. 
A címmel megjelölt, ismétlődő szürke kép
síkok, amelyek elválasztják a vizsgálóbíró 
szobáját a színészek szállodájától, öltözőjétől 
s a bártól, e funkciójuknál többet mondanak. 
Olyanok ezek a ritmikusan váltakozó, egy
mástól szerkezeti elemmel elválasztott szín
helyek, mint a nappalok és az éjszakák válta
kozása. Ezért sugallhatják még a képsorkere
tek is az életet.

De csak az egyes ember életét. S csak egy 
bizonyos réteg arculatát tükrözi a film. Arra 
gondolni, hogy ilyen az ember: ez mélységes 
pesszimizmust jelentene, s a rendező szándéká
val is ellentétben állna. Az igaz, hogy a tár
sadalmi ember csak hiányával, csak szorongá
sával, nyugtalanságával ürességével van jelen 
e filmben. Korunk is csak a hősök életstílusá
ban, csak külsőségekben s a talajt vesztett 
moralitásban van jelen. Ez az oka annak is, 
hogy csak a kérdésig jutott el a rendező: 
milyen az ember? Milyen a művészet? Mit 
ér korunk embere és művészete?

A Rítus nyújtotta válasz semmiképp sem 
általánosítható. Bergman hisz a művészetben, 
ezért tudta művének leszűkített szemlélet- 
módja mellett is kitűnő műalkotássá rendezni 
gondolatait, személyes líráját; de csak a mű
vészetben hisz. Ezért művének értéke is le
fokozódik a keresésre. Az emberibb ember 
és a művészet utáni vágy ábrázolására. Ahhoz, 
hogy olyan művészettel ábrázolja a társadalmi 
embert, mint az individuumot, vissza kellene 
nyernie hitét az emberben.

Bunuel: Viridiana

Nem a címadó, jámbor főalaknak, hanem 
a film alkotójának, illetve kulcsfigurájának,
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Jorgének a világnézetéről akarok elsősorban 
szólni. Azért is joggal tehetem ezt, mert 
Bumtel e filmjét, amelyet 1960-ban forgatott 
Spanyolországban, s amelyet 1961-ben a 
cannes-i fesztiválon érdemesnek tartottak 
az Arany Pálma-díj felére, részletesen elemez
ték folyóirataink. (Filmvilág, 1970. X. 1.; 
Filmkultúra, 1970/4.)

Magam jószerrel egyként nem értem a film 
kitüntetését s a hazai bemutató után megjelent 
dicsérő méltatásokat. A Viridiana értékének 
vitatható voltát jelzi ugyan a Filmkultúra, 
de nem elég határozottan. Pedig az értékelés 
alapja nem a film ilyen vagy olyan művészi 
fokú és erejű képsorai, hanem a kifejezett 
mondandó, gondolat, végső fokon a képsorokká 
vált világkép, világnézet kell hogy legyen. 
Ez pedig nem más, mint az eldologiasodott 
ember, a filmben a fattyú-Jorge meztelen és 
embertelen cinikussága.

A tétel kemény. Vádnak súlyos. Bizonyí
tani fogom. Lássuk először a szubjektív be
nyomás tanúságát. A film kiábrándító. Több 
mint pesszimista. Letaglóz. Ha elfogadjuk 
a rendező álláspontját, ha azonosulunk vele: 
elveszi hitünket az emberben. Ha tetszik: 
az EMBERBEN. A köznapi cinizmus diadala 
ez a mű. S minél „gyönyörködtetőbbek” 
a képsorai, képzőművészeti, biblikumi vonat
kozásai, minél hatásosabb az atmoszféra
teremtő erejük, minél érettebbek a rendezői 
megoldások, az egész annál taszítóbb a szá
momra. Mint a tudományosan, számítógépek 
segítségével megtervezett, kitűnő szakemberek 
közreműködésével végrehajtott, a nyomozó s 
a társadalom csodálatát és ámulatát is kiváltó 
bűntény.

De ilyen produktum a művészet világában 
nagyon ritka. S e tételt nem kérdőjelezi meg 
a Viridiána. Ugyanis, ha objektívan vizsgáljuk 
a vértelen cselekmény tengelyére, egy banális 
példázat logikája szerint egymásra sorjázó 
képsorokat, akkor észrevesszük, hogy nem
csak az alakok elvont celluloid figurák, hanem 
a film képszimbolikája is elkoptatott, paralel 
futó képsorai pedig kimódoltak. S mennyire 
vontatott, esetleges, nem indokolt vagy át
látszósága miatt ellaposodó s helyenkénti 
vontatottsága miatt unalmassá váló itt minden !

Az első képsor egy zárda zárt négyszöge. 
Itt találkozunk először az átszellemült arcú 
ifjú novíciával, Viridiánával; akit nem sok
kal fogadalomtétele előtt nagybátyja magához 
kéret. A leánynak Don Jaime az egyetlen 
rokona, ő adta a pénzt neveltetésére. A továb
biakban a helyszín a beteg lelkű, habókos

nagybácsi kastélya, parlagföldje, virágzó 
fái — hogy természeti szép is legyen a filmben. 
Jaime elhatározását, hogy unokahúgát lássa, 
feleségül kérje, kísérletét, hogy álmában meg
erőszakolja — csupán patologikummal in
dokolja Bunuel. A sikertelen akció következ
ményeit is. Don Jaime felakasztja magát, vég
rendeletében vagyonát, úgy látszik egyenlően 
megosztva, Viridiánára és házasságon kívül 
született fiára, Jorgé re hagyja. A nagybácsi
— mivel a rendezőnek nincs már rá szüksége
— távozik a vászonról, mint a kolostor is.

Viridiánával új életlehetőséget próbákat
Bunuel: még szerzetesnő sem volt, de nem is 
lesz, mert a végrendelet a koldusszegény noví
ciát vagyonos földbirtokosnővé teszi. S vala
honnan, az „élet sűrűjéből” mellécsöppen az 
energikus, felvilágosult Jorge: aki csodaszép 
barátnőjével beköltözik az ódon, gyertya- 
világítású kastélyba; s hozzákezd a birtok s az 
épület korszerűsítéséhez. Miért nem teszi le 
Viridiána a szerzetesi fogadalmat, miért nem 
hagyja vagyonát a rendre — főnöknőjének 
a látogatása nyilván ezt célozza —, miért nem 
lesz apáca? A dolog praktikus oldalát látjuk 
ugyan, a rendező mégis azt a közhelyet vála
szolja, hogy az exnoviciát „megérintette 
az élet”.

S ez épp olyan buta közhely, amilyen Viridiá- 
nának a későbbi életvitele. Az a próbálkozása, 
hogy a környék lumpenkoldusait jobb élet- 
körülmények közé juttassa. Viridiána tevé
kenysége a katolicizmus megfelelő s elvulgari
zált tételeinek megvalósítása a gyakorlatban. 
Jorge életvitele pedig az ökonomikus prakti
kum közhelyeinek a példatára. Ami a két 
alakban közös, azt több képben is rögzíti 
a rendező. Amilyen ostoba és korlátolt 
Viridiána az emberekkel, olyan érzelgős 
Jorge az állatokkal kapcsolatban. (A szekér 
alá kötözött kutya megvásárlására gondolok.)

Miért tűnik el a filmből dráma, tragikum, 
még hevesebb szóváltás nélkül is Jorge gyönyö
rű, Viridiánánál sokszorta vonzóbb nőiségü 
barátnője? Mert a sötétben minden tehén 
fekete. Mert Jorge racionális terve : az egy akol 
és egy pásztor; s ezt a célját csak a társörö- 
kösnővel történő házasságkötéssel érheti el a 
legsimábban. S addig? Addig szekszuális igé
nyeinek megfelel Ramona, a házvezetőnő; 
aki nem tudni miért, de szárnyát a földig 
hullajtja előtte, s aki ismét nem tudni, miért, 
szó nélkül engedi el azt az embert, aki eled
dig férje vagy élettársa volt, aki feltehetően egy 
kislányt is nemzett neki. S a rendező e meg
alázott férfi távozását kamerájával úgy kíséri,
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hogy még csak sejtetni sem sejteti a távozó lel
kében dúló vihart.

A lumpenkoldusok megváltásának az ak
ciója orgiába torkollik. Ez a film tetőpontja. 
S talán a legtaszítóbb képsora is egyben. Pár
huzamaira érdemes csupán felhívni a figyelmet. 
Amit a félbolond földbirtokos nem mer 
erkölcsi kontrollja miatt megtenni Viridiáná- 
val, az itt vagy majdnem, vagy egészében 
megtörténik.

Ha valami segít, az a pénz-bün-eröszak 
szent hármassága. S ezzel elérkeztünk e tra
gédia nélküli dráma végkifejletéhez. A koldu
sok elkergetése után az exnovícia megtörik, 
s egy este kopogtatásával zavarja meg Jorge 
s Ramona szerelmi gyönyörűségek előtti vagy 
utáni kártyázását. Ő lesz a harmadik a játék
ban. Pontosabban: vagyona s nem emberi, 
női értékei miatt az első. S amikor ebben a 
jelenetben csak a kihasznált és eldobott ház
vezetőnő kezét láttatja egy pillanatra szekond 
plánban a rendező, akkor valóban művészi 
élményben részesít.

Különben olyan közhelyes Bunuel Viri- 
diána c. filmje, hogy még a jó példázat szint
jére sem ér el. Ugyanis nem a cinikussá válás 
folyamatának a tragikumát, nem egy hit 
elveszítésének a drámáját és okait mutatja 
meg, hanem ennek az életvitelnek a diada

lát. S e felfogásbeli hibát tükrözi a film kom
pozíciója, a szereplők indokolatlan megjele
nése és eltűnése, motiválatlan cselekedetük, 
kialakult s alig változó jellemük, maga
tartásuk. S mit se számít az, ha a Viridánát 
alakító színésznőnek s még jó néhány szerep 
lőnek a játéka valóban emlékezetes, művészi. 
A rendező módszere rokon a szürrealista írók
kal, festőkkel. Hogy mit keresett Bunuel, 
leszállva az ember ösztönvilágába — nem 
érdekel. Azt tudom, hogy ami az ösztönvilág 
mocsarából felszállva a kezében maradt, s 
amit láttatott, az minden,csak nem igazgyöngy 
Ragyogása, ha van is néhol, talmi fény, s nem 
a kifejezett gondolat, világkép sajátja.

A film végén máglya lobban. A tűzben 
szenvedést jelképező, de virágból font tövis - 
koszorú lángol. Az öncélú aszkézis, szenvedés 
hiábavalóságát példázza. De e filmben ez 
a szimbólum szinte minden emberi önfeláldo - 
zás kudarcát jelzi egy réteg cinikus, ökonó - 
mikus prakticizmusa ellenében. S ez éppúgy 
a néző félrevezetése s hibás általánosítás, 
mintha Bunuel az istenkeresés vagy a misztika 
megdicsőítésére vállalkozott volna.

Ezért tartom embertelen, tehát rossz mű
alkotásnak a Viridiánát. Világnézete, alkotó i 
módszere s a fent jellemzett, a filmben meg
nyilvánuló tartalom-forma egysége miatt.

C S Ű R Ö S  MIKLÓS

Jehuda bar Simon emlékiratai
(Kodolányi János regényéről)

A Jehuda bar Simon magányos csúcs Kodo
lányi kései nagy művei közt. A harmincas 
évek elején az író szakított a rövidebb elbe
szélő formákkal, hatalmas méretű regényeket, 
ciklusokat írt — ez az 1952-re datált karcsú, 
szigorú ökonómiájú kisregény az egyetlen 
kivétel. Emlékiratformája s az ebből sugárzó 
bensőségesség, vallomásszerűség ugyancsak 
elkülöníti e korszakának mind történelmi, 
mind társadalmi regényeitől. Egyetlen lelki 
problémát körüljáró és végső gyökeréig ki
hámozó gondolati és művészi koncentrált
sága, realista-parabola jellege, a mondandót 
csak sugalló, de az értelmezést az olvasóra 
bízó módszere mind egyszeriségét, társtalan- 
ságát bizonyítják írója övr jében. Nagy mű,

de első látásra nem „tipikus” Kodolányi-mű 
Az efféle ellentmondások magyarázata, fel 
oldása többnyire az író életében rejlik : meg - 
rendítő privát vagy társadalmi élmények 
csalnak ki olykor a művészből váratlan, tán 
önmaga számára is meglepő hangokat, nem 
innen, hanem túl a — legjobb értelemben vett 
— mesterségbeli jártasságon, rutinon. A Je
huda bar Simon is ilyen mélyről feltörő hang, 
tisztító hatású testi-lelki szenvedések sejlenek 
körülötte és könyörtelen önvizsgálat.

Jehuda-Júdásnak, a Jézust eláruló későbbi 
apostolnak feljegyzéseit írta meg Kodolány ; 
fikciója szerint ezek az emlékiratok az áru Ы 
előtt keletkeztek, sőt az előtt, hogy Jézus 
megismerte, majd tanítványul választott
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volna Jelűidét. Az Újszövetségben Júdás 
egyetlen pillanatra, az árulás pillanatára kerül 
előtérbe, az evangélistákat — az egy Márk 
kivételével — még öngyilkos halála sem érdekli. 
Kodolányi nem ezt a pillanatot tanulmányoz
za, hanem a lélek szerkezetét, amely lehetővé 
teszi a majdani bűnt, s e szerkezet genezisét, 
kifejlődését. A hagyomány megörökítette tett 
a sorsban és alkatban rejlő tendenciát aktuali
zálja, ennek elemző kibontása révén Kodolányi 
is pszichologizálja a mítoszt. (Hasonló mód
szerrel él később Mészöly Miklós a Saulus- 
ban.) Sors és jellem ebben a felfogásban alig 
szétválaszthatóan összeforrott, a kettő együtt 
és egymásban adja a személyiség egészét; 
az, amiről tehet, amiért egyénileg felelős 
Jehuda, mélyen benne gyökeredzik abban, 
ami számára változtathatatlan adottság. A meg
értés és elítélés egyensúlya, a leheletfinom 
disztinkció a determinált és az egyéni választás
tól függő mozzanatok között, s mindez Jehuda 
egyes szám első személyben előadott szövegén 
átcsillogtatva, egyik csúcspontján mutatja 
Kodolányi emberlátó és értő művészetét meg 
stiláris kifejező erejét.

A Jehuda bar Simon emlékiratainak persze 
csak tanulságai etikaiak és lélektaniak, a mű
nek magának semmi köze a tudós fejtegetés
hez, a pszichologizáló esszéhez. Hús-vér 
emberek elevenednek meg a sorsa sötét mélyeit 
már sejtő Júdás számvetésében, ilyen ő maga 
is, a szerencsétlen és sokakat szerencsétlenné 
tevő. Megrendítő lapokat ír szokatlan szüle
tésének — lábbal előre jött a világra, „ahogy 
mást a sírba visznek” — következményeiről, 
a kitaszítottság, a magány gőgjéről meg kín
járól, amelyekben bicegő lába miatt bőven 
van része. A nyomorék gyanakvásáról és kép
mutatásáról olvasunk, aki hatalomra, boldog
ságra szomjazik, de egy percig sem hiszi, hogy 
tulajdonságai, személyisége révén birtokukba 
juthat. B. Hagy László joggal utal ezzel kap
csolatban Gorkij Klim Szamginjára, akiben 
a testi hiba szintén oka, forrása, később talán 
szimbóluma a belső deformáltságnak. — Egy 
másik emléksor a család végzetszerű szét
hullásának élményét rögzíti. A két gyermek 
megszülése után meddővé váló anya élő jel
képe a külső-belső romlásnak, elátkozottság- 
nak. A kor ismeretszintje csak metafizikus 
magyarázatot tud adni: valami ősi bűn üt 
vissza tragédiájában, a gonosz lélek szállta 
meg méhét. A kiégett szemű, elhanyagolt 
külsejű, arcába csüngő hajával tétován him- 
bálódzó fiatal asszony és a körülötte pusztulás
nak induló ház, gazdaság látomásos erejű

leírása így a démonit, a rosszat idézi, amelynek 
hatalma meghaladja az emberét. — És meg
jelennek a kisregényben a külső élet képei, 
egy etnikailag és társadalmilag sokszorosan 
összetett világ hétköznapjai. Időszámításunk 
első évtizedeiben Izrael a római birodalom 
része, a politikai vezetés a rómaiak kezében 
van, a társadalmi és kulturális elit zömét pedig 
a betelepült görögök alkotják. Az „emlék
iratokban” látható a zsidó köznép a jeru- 
zsálemi vallási ünnepen s az oda vezető moz
galmas csoportos utazáson ; az előkelő pogány 
filozófusok, amint a peripatetikus módszer 
szerint ligetben sétálva fejtegetik igazságukat, 
ha lehet, kirekesztve belőle a titkon gyűlöl
ködő zsidókat; a szektás bölcs halász, aki 
a csónakjában hancúrozó gyerekeknek beszél 
a világ közelgő megújulásáról a Hal jegyében. 
A cirkuszban sziklaizmú atléták produkálják 
magukat, a városok utcáin málhákkal, áruk
kal rakott tevekaravánok vonulnak. Jehuda 
nagybátyjában megismerjük a szélsőséges 
héber nacionalisták, a „Túlzók” egyikét, 
a tudós Gamaliélben a békés ellenállás, a nem
zeti önvédelem szellemi útja hirdetőjét. Néhány 
villanásnyi képben megörökítődik a korszak 
nemi erkölcse : tíz-egynéhány éves arab ágyasok, 
a nyilvánosházak alázatos vagy nyegle szajhái, 
művelt görög hetérák és szemrevaló cseléd
lányok közt válogathat a férfiember, ha nem 
éri be feleségével. Az „életképek” kapcsolása 
természetesen laza kissé, az elsősorban saját 
sorsát vizsgáló-magyarázó Jehuda asszociációit 
követi; de épp ez a körülmény teszi őket 
könnyeddé és tömörré, sohasem kulissza
szerűvé. Nem a múlt búvára vagy az idegen- 
vezető, hanem a kortárs érzékeli a bomladozó 
antik világot. Helyszín és kor távolságában 
semmi keresett egzotikum, semmi naturalisz- 
tikus különösség. Olyan múlt ez, amelyben 
az egyszeriség összefér az általánossal, amelybe 
belerajzolható a 20. századi ember szorongató 
ügyének ábrája. Míg Kodolányi többi tör
ténelmi müvének az ábrázolt korszakból 
kibontott eszméjét, mondandóját mintegy le 
kell fordítani a jelen nyelvére, analógiák útján, 
a megváltoztatandók megváltoztatásával al
kalmazni korszerű gondjainkra, a Jehudában 
nincs szükség erre a transzpozícióra. A múlt 
itt egyúttal jelen, az egykori igazság közvetle
nül mai is.

Ezt az ősi-mai igazságot két nagyszerű 
jellem ellentéte revelálja, a műben felvonul
tatott alakok hierarchiájának és a kompozíció
nak két fókusza: a széthulló, az életében is 
halott Jehuda, és a teljes ember, a halálában
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is élő Judith. Jehuda kereskedő. Számára ez 
nemcsak foglalkozás, hanem egész lelkét 
mélyen meghatározó karakterisztikum; az 
anyag e tárgyak vonzásában él, mert elveszí
tette a lelket, önmagát is, másokét is. Mély 
összefüggése van az emberek iránti gyanak
vása, bizalmatlansága és az anyagban, a gaz
dagságba vetett hite között. Hiányzik belőle 
a könnyedség és stílus, hogy a gyűlölt-irigyelt 
görögök pompás, kulturált életét élje, nem 
bízik abban, hogy a nők önmagáért szeressék; 
azért gyűjt, hogy a finom életet és a boldog
ságot a vagyon révén mégis megszerezze. 
Bravúros módon ábrázolja Kodolányi az el
vont lehetőségek és a konkrét életvitel ellent
mondásait Jehuda életében. A magány, a hon
talanság perceiben tisztább életformák után 
áhítozik, lehetőségeket mérlegel élete meg
változtatására. Képzeletben a szabadság 
szituációjába helyezi magát, ahol választhat 
a kínálkozó életformák között. „Öt-hat 
lélek vitázott bennem. Gazdagnak lenni, úgy 
élni, mint a ögrögök, példát mutatni a fajtám
nak, hogy legyen okos — mondta az egyik. 
Elvonulni a világtól, a tó partján élni, halászni, 
gyermekeket nemzeni, egyszerű életre oktatni 
őket — sürgetett a másik. Békén élni a hódítók
kal, a gójimmal, menteni, ami menthető, 
őrizni és hirdetni a törvényt — unszolt a har
madik. Lázadni, ölni, gyújtogatni, bosszút 
állni, pusztítani a betolakodottakat s minden
kit, aki szolgálja őket •— tüzelt a negyedik.” 
A „lelkek” e vitájában Jehuda szubjektív 
kétségei öltenek testet önmaga életformája 
iránt, de a valóságban mindez nem több a kép
zelet óvatos kacérkodásánál. Mert csak a tárgy
talan bensőség, a hangulat síkján utasítja el 
saját mindennapi magatartását és az abban 
realizált erkölcsöt. A realitásokhoz való 
viszonyában azonban vak ösztönösséggel 
hajtja végre a kényelmi, anyagi, egyszóval 
partikuláris érdekeitől diktált tetteket. Az örök
sége kiadását kérő öccsének a hagyományra 
hivatkozva mond ellent, de voltaképpen üzleti 
számításait félti. Idegengyűlölete nem aka
dályozza meg abban, hogy egy gazdag és elő
kelő görög céghez társuljon busás részesedés 
ellenében. S rendkívül jellemző, hogy az élet
forma-változtatás kísértései idején rendre vá
ratlan anyagi haszon téríti magához. Az ismét
lődő „véletlen” természetesen a szükségszerű
nek, a hangulatokat legyőző érdeknek inkog- 
nitója. A tartalmatlan ember képe áll előttünk, 
nincs benne uralkodó eszme, nincs a személyi
séget maga köré rendező belső mag. Az irra
cionalizmus felmagaszialja, de legalábbis

igazolja az elvont lehetőségek szabadságában 
élő embert, korlátozásnak látja az elkötelezett
séget, a tudatos választást. Kodolányi leleplezi 
a szolgaságot ebben az ál-szabadságban, az 
ürességet, szegénységet ebben a látszat
gazdagságban.

A belső tartás nélküli, döntésre képtelen 
Jehudát Judithnak, nagybátyja fiatal feleségé
nek szerelme állítja olyan reális lehetőség elé, 
amelyben megválthatná magát. A Jehuda 
bar Simon emlékiratai e hatalmas, elemi, házas
ságtörő szerelem krónikája is. Judith kései 
rokona Szép Zsuzskának. Nem etnografikus- 
samanisztikus mivoltában az, hanem szenve
délyességében, abban, hogy kompromisszu
mok nélkül vállalja, éli „a létezés alapértékeit, 
a szerelmet, a tragédiát, a hűséget” — mint 
Szép Zsuzskáról írja Bata Imre. Judithban, 
a Messiás-váró egyszerű csónakkészítő család 
leányában Kodolányi az egyetemesség szintjén 
ábrázolja újra azokat az értékeket, amelyeket 
a népben, a baranyai parasztságban fedezett 
fel valaha. Ahol a számítgatás, a kisszerűség, 
a deformált erkölcs válik uralkodóvá, törvény- 
szerű, hogy az ösztönösebb, természetesebb, 
elnyomottabb nők vállalják a tragikus szituá
ciókat, a vagy-vagyok végigélését. Judith 
konflliktusának két csomópontja van. Az egyik 
az, amikor házassága megalázó börtöne helyett 
Jehuda felszabadítónak, életadónak hitt szerel
mét választja. Ebben a döntésben benne van 
egész lénye, természete, amely megbecsülésre 
és szabad életlehetőségekre törekszik. Nem fél 
a törvénytől, mert isten akaratát látja szenve
délyében, nem törődik az emberek suttogásá
val, sem férje bosszújával. A másik döntő 
pillanat annak felismerése, hogy Jehuda sem 
méltó erre a szerelemre, hisz (karaktere belső 
törvényei szerint) kicsinyes-gyáván menekül 
előle, elhagyja őt s gyermeküket. Judith szilárd 
jelleme, hűsége a megérzett új ideálhoz, ön- 
feláldozása így csak a halálban teljesedhet be. 
Inkább vállalja ezt a konzekvenciát, mint a 
beletörődést, a visszatérést abba az életbe, 
amelytől undorodik. E tragikus végben van 
valami felszabadító, reményt keltő : hit a min
den elidegenedés ellenére mégis megőrizhető 
emberi értékekben, hit, amely közvetve, de 
határozottan a népben szunnyadó erőre, lehe
tőségre utal.

A széthulló személyiség, éspedig a polgári
kispolgári személyiség problémája mondhatni 
pályája kezdetétől foglalkoztatta Kodolányit. 
Önéletrajzi ihletésű regényeiben, novelláiban 
gyakran éppen a szüleiről, rokonságáról min
tázott figurák reprezentálják ezt a bomlást,
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vegetálást, amely „csak a tudatlanok szóhasz
nálata értelmében” élet. Mi az új tehát a 
Jehuda bar Simon problémalátásában, miért 
nem ismétlésnek hat, hanem előrelépésnek, 
új felszárnyalásnak? Mert a kritikát itt ön
kritika egészíti ki, Jehuda alakjával önmagá
ból, múltjából is megtagad valamit Kodolányi. 
Ebben az értelemben jelképes jelentősége van 
annak, hogy saját vonásairól is kölcsönzött 
Jehudának, hogy bizonyos fokig maga is 
modellje hősének. Ő is megszenvedte a beteg 
láb testi és százszorosán fájó lelki kínjait, 
az ő szülei is tehetetlenül keringtek valami 
nem értett tragédia körül. Benne is voltak 
keserű ambivalenciák, a kor dilemmái 
elől olykor a szubjektivitásba húzódott. 
Ennyiben helytálló B. Nagy László megálla
pítása, hogy ,,a Jehuda már a jól felismert 
kórkép: s az már biztató, ha tisztán látjuk 
a betegség természetét”. De mindez távolról 
sem jelentheti, hogy Jehuda az író pandanja 
volna valaminő kulcsregényben. A mű hőse 
Kodolányi teremtménye, szuverén költői láto
más testesül meg benne Más kérdés, hogy 
ennek a látomásnak némely elemei az író ön
magában felismert démonaira utalnak, ame
lyek ellen nehéz harcokat vívott, s amelyeket 
talán épp a Jehudáról szóló kisregényben 
győzött le végleg.

Másrészt új és egyszeri az a mód, ahogyan 
Kodolányi a Jehudában a történelemhez és 
a mítoszhoz közeledik. A magyar népélet

régi századait, a tatárjárást, Géza korát meg
örökítő regényeiben a rekonstrukció, a kor
szak egészének feltámasztása a célja, s ezen 
belül megkísérli átszuggerálni a 20. századi olva
sóba a régi korok transzcendencia-élményeit. 
A vízözön- és Gilgames-mítosz feldolgozásá
ban más utat követ: az ősi kataklizmákat 
nagy szimbolikus képekké stilizálja át, s e 
képekbe modern élmények analógjait rejti. 
A Jehudában nem rekonstruál és nem stilizál, 
hanem költ. A mítosztól itt csak az „áruló” 
alakjának legáltalánosabb körvonalait kapja, 
s talán azt a művészileg gyümölcsöztethető 
szemléletet, hogy a típus plaszticitását mitikus 
előzmények-párhuzamok fokozhatják: Jehu
dában például a sánta Hephaistoshoz s a 
vagyon üldözte Polykrateshez való hasonló
ság ötlik fel, harcias nagybátyja Makkábi 
Jehuda reinkarnációjának hiszi magát. De 
ezzel Kodolányi ki is lép a mítoszból. A Jehuda- 
történet domináló eleme a pszichológia, 
a széppróza modern „emberkutató módszer” 
lesz. így a típus és a mitikus példa kapcsolata 
is új tartalmi jelentőséget kap: a dekadencia 
széteső, dezintegrált embere a vizsgált típus, 
s ennek jellemzését dúsítja, elítélését nyoma- 
tékosítja a Júdáshoz való hasonlóság. A múlt, 
a mítosz itt a tágabb jelen, amelyben korunk 
nem alaptalan szorongása és — hisszük — 
mégis igazolódó reménye az örök emberi 
dolgok rangjára emelkedhet.
(Magvető, 1969)

KÁLNOKY LÁSZLÓ

Lángok árnyékában
Keveset író, ritkán szóló lírikus Kálnoky László. Nagyszabású műfordítói életműve 
„árnyékában” különösen feltűnő verseinek kis száma. Mindössze három verses
könyve jelent meg ez ideig: Az árnyak kertje 1939-ben, több mint másfél évtizeddel 
később a Lázas csillagon című válogatott gyűjtemény, s most a Lángok árnyékában, 
mely az utóbbi tíz esztendő termését gyűjti egybe. A kritika mostohán bánt a költő
vel ; fél kezünkön megszámlálhatnánk a művészetét elemző, említésre érdemes íráso
kat. így nem lehet meglepő, hogy az olvasói köztudatban sem volt jelen idáig ér
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deme szerint; talán csak a Szanatóriumi elégia c. — 1943-ban megjelent, oly meg
érdemelt feltűnést keltő — nagy versét őrizte meg igazán az emlékezet. Persze, az is 
igaz, hogy e remeklő költemény által jelzett magaslatot hosszú ideig nem sikerült 
elérnie később ; még az őt számon tartó kritika is feltette néhány év után a kérdést : 
netán „egyversű” költő marad Kálnoky László? Természetesen nem így történt, 
ám a pálya alakulása korántsem a töretlenül egyenes fölívelés alakját mutatja; 
a költői út sokkal inkább a föntebb körözés és a meddő küzdelem, a hallgatás s 
a veszteglés egymást váltó fázisai szerint tagolódik.

Küzdelmes életutat tükröz ez az erősen önéletrajzi ihletésű poézis, mely elsődle
ges élményköreit tekintve hosszú-hosszú éveken át keringett — az alkotó egyik nem
rég megjelent prózai írásából idézve az önjellemző meghatározást — a személyiség 
„testi-lelki nyavalyáinak zárt körében” . Kálnokynak úgyszólván alkati vonásává vált 
a visszahúzódás, az „én” szűkebb övezeteibe való bezárkózás; művészi érdeklődése, 
világhódító szándéka — noha megvolt benne az egyetemes életszemlélet igénye 
— csak ritkán törte át a személyes bensőség-élmények límeszeit. Mivel ihletforrása 
között különös rangot s szerepet kapott az emberi szenvedések súlyos élménye, 
alkotói világképe drámai-tragikus alaphangoltságú lett, életlátása már-már egy- 
neműen borúlátó, enyhület s oldottság nélküli, mindegyre a létérzés szomorúságait, 
sugárzó, fájdalmakról valló. A reménytelenség érzetének költőjeként szól Kálnoky 
a Lázas csillagon legtöbb — 1939 és 1956 között fogant — költeményében. A „re
ménytelen” többféle változatban sűrűn fordul elő a versekben, úgyszólván kulcs
szónak mondható, mely maga köré gyűjti a rokon többieket is, a szintén gyakorta 
ismétlődő, a lélek állapotait, a vallomástevő érzelemvilágát oly híven közvetítő 
alapfogalmakat, képeket és kifejezéseket. Betegség, magány, végzet, szenvedés, kín, 
pusztulás, szorongás, űr, bú, unalom, halál — szakadatlan visszatérnek ezek a szavak 
és egyben motívumok ebben a lírában ; mintha valamely romantikus — létfilozofikus 
ihletésű —, igencsak borúlátó életszemléletet kifejező poézissel volna találkozásunk. 
„Betegség, szenvedély lábbal tiport, hozták a férfikort” (Férfikor) — így összegezi 
a költő a folyamatot, mely az egyéniség mélyeiben végbement, s a vallomásra indító 
alaphelyzetet kialakította. A betegség, testi szenvedés, halálos megpróbáltatások 
fogták szorítóba az embert, szinte változhatatlanul meghatározva a személyes sorsot 
s általa az érzelmek mozgását, a kedély állapotait, az életérzést, a világszemlélet 
formáit is. Hiteles beszámolók vallanak erről a sorscsapásról, a leigázó kínok át
éléséről (Kórház, Bordaműtét, Utolsó napom, A gyógyulás hegyén, Szanatóriumi 
elégia). A „szenvedély” , melynek hatalmáról az idézett szentenciózus összefoglalás 
ugyancsak megemlékezik, hasonlóképp a hiábavalóság-érzetet, a kisemmizettség- 
tudatot felfakasztó élettényként vágott bele az életút alakulásába; része volt a magán
élet eme tartományának is a „földön éltem át a poklot” végletes megkeseredettségé- 
nek rögződésében — olyannyira, hogy az egyik számadásszerű nagy vallomás 
(a Jegyzetek a pokolban című leltárvers) egyenest így emlékezik: „ . . .  de legtöbb 
kínt hozott a szerelem” ; s ezt a tételes konstatálást az e körbe tartozó feltárulkozá- 
sok egész sora előzi meg s hitelesíti. A befalazó szenvedések, az egyéni sors nyomasztó 
élettényei, az életrajzi fedezetű s eredetű szorongató élmények tagadhatatlanul 
összeszűkítették a költői szemhatárt, mondhatni : megbénították a világba hatolásra 
képesítő gesztusokat, elapasztották a valóságfelfedező és élethódító kedv belső 
energiáit. A személyiség önkörébe zárult, az intim bensőség lett a költői figyelem
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alfája s ómegája. Mégis — emberségének megvédett épségét demonstrálja ez —, 
az elszigeteltség és magánosság megkövülni látszó helyzetében is volt ereje s elszánt
sága a fasizmus támadásainak éveiben felszólalni a barbárság, a zsarnokság ellen, 
tiltakozni humanista eréllyel — megküzdve szkepszisével, csüggedéseivel, csömörével 
is —, állva az „őrült-század zavarában”, az emberre törő szörnyűségek ellen (Baka 
utca, Intermezzo, Hírek az éterben, Egy modern zsarnokhoz). Itt az „én” kilép a 
magánélmények, szigorúan személyes érdekű tapasztalások zárt köréből; a versek 
eszmeköre új elemekkel gazdagodott. De aztán újra törés, lehorgadás következik; 
egy-egy időre — évekre — az alkotói kedv is el-elapad; amihez persze a személyes 
bajok mellett azt is hozzá kell számítanunk, hogy a kultúrpolitika szemléleti hibái 
a fordulat éve után Kálnokyt is taszították, hallgatásra kényszerítették. Nem jött 
tehát oldódás; a bezárkózás tendenciája szabta meg a pályaívet.

„Csak befelé fordulhatok, magamba” (Jegyzetek a pokolban) — fogalmazta 
a költő az önítéletet, s az eszmélkedés valóban ezt az irányt követte. Az 50-es évek 
elején keletkezett versek mindinkább „a létezés rémségeiről” beszélnek, állítják 
„a teremtés kudarcát” ; a lírikusnak alig van szava másról, mint a végzetes magányra- 
ítéltség, „a lét kínja” , a halál aktusában „ránk váró gyalázat”, az „egyetemes roppant 
sírüreg” ijesztő látomása ; úgy vall magáról valóban, „mint akire az ítéletet kimond
ták” . A költeményeket elárasztotta a mostoha sorsát vállaló és vallató lélek sűrű 
szomorúsága, az agnosztikus keserűség. Kálnoky folyvást a reménytelenségbe ragadt 
lélek, a rossz közérzet, a teljes lemondás szentenciáit nyilatkoztatta ki, létfilozófiai 
tételeket fogalmazott. Ez a létbölcseleti szándék azonban nem tudott megvalósulni 
igazi művészi erővel, esztétikai hatékonysággal. A fáradó reflexiók csupán a pesszi
mizmus közhelyeit hordozták, valóságos gondolati izgalmuk kevésnek mutatkozott; 
a tételfogalmazás gépiessége, a kinyilatkoztatásszerű fogalmazások, az ismétlésszerű 
variálás, az időnkénti terjengősség az átlényegítő erő fogyatkozására figyelmeztettek. 
Csökkent ezekben a költeményekben a „szenvedély hőfoka” , a „gondolati és érzelmi 
feszítőerő intenzitása” — melyet egy későbbi vallomásában maga a költő is a jelen
tékeny líra egyik elsőrendű kívánalmaként említ. A monoton panaszok túlságos 
„dramatizáltsága” , a nem ritka érzelmes önsajnálat, az „eltökélt pesszimizmus” 
(Vas István) a modorosság veszélyeit idézte fel, s távlattalanná formálta ezt a lírát. 
Érthető hát, hogy a szerző maga minősíti utólag ezeket az időket s a következő 
két-három évet a lírikusi pálya „szellemi mélypontjának”.

A Lángok árnyékában tanúsítja: nem lett derűsebb Kálnoky László világképe, 
nem csökkent a szenvedésélmények iránti fogékonysága, érzésvilága most sem har
monikusabb. Létszemléletén ma is ott van a megkeseredettség stigmája, a szorongató 
sejtelmek változatlanul kísértik; elnyomhatatlanul előtörő élménye a halálbizonyos
ság, a bekerítettségtudat, a pusztulás és szüntelen romlás látható és rejtett folyamata; 
érzi az ellenséges erőkkel harcba szálló végső esélytelenségét; „a létezés rémségei” 
most is vonzzák képzeletét. Nem ritka ebben a kötetben sem — a gyűjtemény egyik 
legnagyobb költeményének címét kölcsönözve — a „de profundis”-helyzetek 
ihletése. Most is sokszor mélyre zuhan a vallomástévő, „már-már öröknek hiszi 
az éjszakát (Az ősz) a csüggedés végletes pillanataiban; a szigorú illúziótlanság 
kegyetlennek mutatja a világ alapdolgait, az „egyre táguló önismeret” (Születés
napomra) kíméletlen és kiábrándító életjelenségekre, sorstényekre figyelmezteti. 
Veszteségekre, vereségekre emlékszik a tudat, az „eltűnt idő” fájdalmát is érzi;
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átéli az egyedüllét lidérces élményhelyzeteit, a magány fullasztó légszomját, amikor 
is a rémképeket látónak „magánya csordogál szürke arca árkaiban” (Kétségbeesés), 
üzen a  romlás, s arcokat sem talál az ijedt tekintet (Álmatlan éj); feltör a mélyből 
a bizonytalanság állapotában a szorongásos félelemérzet: „A biztonság unalmas / 
nyúltornyából néha előmerészkedsz, /  s késpengeélű éjszakában / botorkálsz, hogy 
m egtapogasd/ a zsákutca végében a falat” (Zsákutca). A zuhanás és elveszettség 
félelme indítja fohászra az „üres egek szökevény hatalmai”-hoz az életért, kapaszkodó
kért, élni segítő erők segítségéért (Együgyű könyörgés). Most is feltűnik az „elrontott 
teremtés” képzete; az „öregedőben” léthelyzete a már bizonyosan sejthető csapdákra 
tereli figyelmét, s mintegy szuggerálja a bekerítettség, az alternatívák hiányát jelző 
sorsérzés állapotát — s a  konzekvenciát: „ . . .  Tudja, bekerítették. Visszatérni / nem 
lehet m ár. Jobb, ha magát megadja, /  s eltűri, ami elkerülhetetlen” (Várakozás). 
Az ő „Megnyugvásba a halálra készülő szituációját jelenti, az egykedvűség jegyében 
fogant számvetést. — Többször fest a képzelet balsejtelmes atmoszférával, valami 
megfoghatatlanul szorongató fludiummal átitatott tájképeket; a leíró jellegű évszak
versekben, természetlátomásokban kivált az ősz és az alkony motívumai jelennek 
meg szuggesztíven ; figyelme akkor fordul legszívesebben azelementumokhoz, a tárgyi
természeti szférához, amikor az élet „egyre haldoklásgyanúsabb” színekben tűnik fel, 
am ikor az egyetemes enyészetre utalnak a jelenségek. — A búcsúzkodó, emlékekkel 
leszámoló vallomásokban, a szerelemélmény nyilatkozásaiban is ott kísértenek még 
„a démoni, formátlan szenvedély” támadásai (A megalázott) ; a felülkerekedés 
és leszámolás nyomában ott sajog a hiány, a veszteség érzése. — Bár az összeszedett- 
ség állapotában a lélek eljut egyfajta sztoikus-rezignált győzelemvevés emelkedett
ségéig vagy olykor a dac, az ellenszegülés, a tiltakozó-fellebbező erély kinyilvánításáig 
(pl. Hamlet elkallódott monológja) ; s bizonyos oldottságot, szellemes támadó kedvet, 
friss szatirikus indulatot bizonyít a bornírtság különféle formáit gúnyosan megfrics
kázó Kancsal világciklus, — azért a személyiség belső világáról, életérzéséről s világ
látásáról az egész kötétet átvilágító erővel az olyan költemények vallanak legmélyeb
ben, m int a De profundis igen keserű önarcképe : „ . . . Már egyre tűrhetetlenebbek / 
a klozettkefe-bajuszok / a répabunkó orr tövében, / a képernyőn úszó lepényhal- 
arcok / és elvitorlázó fülek. / Egyre jobban riasztanak / a koponyán belüli omladékok. 
/ Egyre többször állok meg, és tűnődöm / hamuba írt betűk fölött. / Ha nincsen fül
tanú, /  egyre gyakrabban hallatom / a megcsonkított cédrus jajszavát.”

Az élményanyag, az átélt szituációk természete s a lélek hangoltsága lényegében 
nem sokat változott tehát. Líravilágának atmoszférája, vallomásainak hangneme 
azonban így is észrevehetően módosult a Lázas csillagon zárófejezetét alkotó költe
ményekhez képest. Elsősorban talán a lírikusi magatartás elmozdulása játszott 
itt fontos szerepet. Korábban — úgy tűnt fel — a vereségeiben belefáradt ember el
ejtette minden fegyverét, teljesen feladni látszott bármifajta küzdelmet, mert a töké
letes hiábavalóság kényszerképzeteinek nyomása alatt megbénult, megdermedt 
a bajvívó kedv, még a védekezés reflexe is. Végül már csak a reménytelenség képzeteit 
és igencsak elhasználtnak mutatkozó tételszerű gondolatait forgatta a költő, elöntötte 
verseit a kizárólagos szólammá erősödő panasz, a lamentáció. A tehetetlenség be
vallása, végérvényesnek állítása és egyetemes emberi helyzetmeghatározó tényezőként 
való feltüntetése szabta meg a kedvetlen-csüggeteg filozofálgatásba csúszó — szer
kezetileg is fellazult -  költemények érzelmi és gondolati ívének irányát. A Lángok
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árnyékában tanúsága szerint Kálnoky mindenekfölött azért volt képes túlhaladni 
ezt a nem kis mértékben líraellenes állapotot, mert a korábban teljesen passzív és 
ernyedt tartást, a meghátrálást és a kizárólag panaszkodásra képesítő belenyugvást 
megfellebbezi. Nem valami látványos átváltás formájában ugyan, de az összeszedett- 
ség bizonyítékait is felmutató önépítés hosszú időre terjedő folyamatának eredmé
nyeként — kinyilatkoztatások nélkül, inkább rejtetten-közvetetten — felülbírálja. 
A „föl nem adható s meg nem nyerhető” harc menetében, ütközeteiben látjuk a baj
vívó személyiséget, továbbra is magányosan és lelkében sok keserűséggel, az arcon 
kevés győzelmi jellel, de a meddő siránkozás egyhangú fájdalmassága nélkül, az el 
nem múlt gyötrelmek ellenére is ajzottabban. Ez a jó jelű feszültség és koncentráltság 
megkeményítette a versbeszédet, felszabadította a szerkezetképző és képalkotó 
leleményt is, általában a költői invenciót. Lírája frissebb lett, elevenebb, villogóbb, 
mint az emlegetett előző periódusban. Vas István, a Lángok árnyékában-t elemző 
portréigényű kiváló kritikájának summázataként Kálnoky László könyvét a „ki
vételes, nagy verseskönyvek” közé helyezi. Ebben a maradéktalanul felsőfokú minő
sítésben némi túlzást érzünk. Úgy véljük, ezt az igen magas rangot nem éri el a kötet, 
— egyenetlenebb, egészében erőtlenebb, esztétikumában s világhódító érzelmi
gondolati tartalmában kisebb intenzitású annál, hogysem a nagy költészet kiemelkedő 
példájaként határozhatnánk meg. De ezt a szigorúbb mércét állító vélekedés is ki
mondhatja, hogy a Lángok árnyékában Kálnoky versművészetének komoly gazdago
dása, a költő pályájának legjobb fejezete, mely igényességével, a válságból való ki
emelkedés bizonyításával további emelkedést ígér. (Szépirodalmi, 1970)

F ülöp László

HEINRICH WÖ L F F L I N

M űvészettörténeti a lap foga lm ak
Az első világháború második évében, 1915-ben jelent meg először ez a mű, s 1922-ben 
már a hatodik, 1963-ban a 13. kiadását érte meg. Tudományos műnél szokatlanul 
nagy szám, már ez önmagában is jelentőségére utal. Pedig megjelenése pillanatában 
sem volt minden tekintetben „modern”-nek nevezhető: egyáltalán nem érintette pl. 
a Geistesgeschichte, a szellemtörténet divatja, amely pedig Unger Hamann-ról írt 
könyvének eszmetörténeti metódusával (megjelent 1908-ban) az irodalomtörténet
ben Dilthey nyomdokain s a neohegelianizmus hullámain ekkorra már nagy népszerű
ségre jutott. Lényegében ugyanekkor született meg pl. Lukács Theorie des Romans-a, 
az irányzat egyik főműve. Igaz, a művészettörténetre csak a háború utáni években 
alkalmazzák a szellemtörténeti módszereket, elsősorban Max Dvorak nyomdokain, 
de a német nyelvterületen ebben az időben már a levegőből is szellemtörténeti 
„bacilusokat” szívhatott be a szellem- és történettudományokkal foglalkozó legtöbb 
szakember.

Wölfflin nemcsak ebből az egy szempontból, hanem több más tekintetben is 
inkább egy előző tudományos korszak lezárójának tűnhet az olvasó szemében. Saját 
maga is régen, immár lcb. 3 évtizede publikál, amikor megjelenik összegező célú 
elméleti műve, melynek tárgya és példatára is jórészt megegyezik előző műveiével,
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csak célja más: elméletibb s két művészettörténeti korszak, a 16. és 17. század, ha úgy 
tetszik, a reneszánsz és barokk kutatásából elvont művészettörténeti alapfogalmak 
kifejtésével magát az egész tudományt akarja biztosnak tűnő elméleti alapra helyezni. 
De éppen ez az a többlet, amely munkáját nemcsak az előző művészettörténeti kor
szak lezárójává, hanem új korszak megnyitójává, megjelenése óta vitatott és mégis 
megkerülhetetlen alapkönyvvé teszi.

Röviden foglaljuk össze legfontosabb mondanivalóit. Szerinte a művészettörténet 
két korszakának, a reneszánsznak és a barokknak összevető elemzése arra kell 
vezesse a megfigyelőt, hogy két egyenlően értékes, de sajátos és egymástól teljesen 
különböző művészeti korszakról van szó esetükben. Ezt a felismerést, mellyel Wölfflin 
és Dehio nemzedéke meghaladta még szerzőnk mesterének és a bázeli művészettör
téneti tanszéken elődjének, Burckhardtnak felfogását is, önmagában is jelentősnek 
kell mondanunk a 19. század középső évtizedei polgárságának reneszánsz-központú
ságához viszonyítva. Eddig ugyanis a barokkot a reneszánsz klasszikus művészete 
eltorzulásának tekintették. De a polgári realizmus fokozatos felbomlása és az imp
resszionizmus kialakulása hozzá kellett szoktassa a Wölfflin által oly sokszor em
legetett ,,szem”-et, a látást a barokk festői kvalitásainak elismeréséhez, mint ahogy 
később Dvorákot a háború utáni expresszionista hullám vezette el az addig lekezelő- 
leg emlegetett manierizmus sajátos értékeinek felfedezéséhez.

A két korszak egymástól gyökeresen különböző stílussajátságainak leírására 
Wölfflin öt ellentétes értelmű fogalompárt használ, s bár ez a műve is, mint a többi, 
tele van az egyes konkrét képzőművészeti műalkotások elemzésére szolgáló finom 
megjegyzésekkel, sőt a művek struktúrájának legfontosabb elemeire, szerkezeti fel
építésére vonatkozó, sokszor zseniális megállapításokkal, mégsem nyújt egyetlen 
kimerítő műelemzést sem, hanem inkább elvont alapfogalmai hasznosságának 
illusztrálására hasznosítja a képeket, szobrokat, a reneszánsz és barokk architektúra 
remekeit. Az öt fogalompár közül az első a reneszánsz képzőművészeti műveinek 
linearitását, plasztikusságát állítja szembe a barokk festőiségével. A második a rene
szánsz műveknek a már felfedezett perspektíva-törvények ellenére is alapvetően 
érvényesülő síkszerkezetét, egymás mögötti síkrétegekben való felépítését állítja 
szembe a barokk mélységbe törő, a síkokat áttörő és feloldó jellegével. A harmadik 
az érett reneszánsz műveinek zárt, teknotikus jellegét, szigorú szimmetriáját és az 
arányosság felfedezett törvényeihez (aranymetszés stb.) való ragaszkodását, a rene
szánsz képkeretének lezáró és struktúrát meghatározó funkcióját állítja szembe 
a barokknak azokkal az arányosság-törvényeket csak burkoltan érvényesítő, lát
szatra atektonikus és pl. a képkeret összefogó jellegét feloldó eljárásaival, melyeket 
összesítve nyitott formáknak nevez. A negyedik a sokszerűséget és az egységet, 
illetve pontosabban, mivel minden értékes műalkotás szerves egység, a reneszánsz 
kompozíciójának sokszerű egységét, egymásra utalt, de mégis önmagukban is meg
álló részletekből összetevődő voltát állítja szembe a barokk szerkesztés fő motí
vumokra komponált s a mű minden egyéb részletét dinamikusan azoknak alárendelő 
„egységes egységűével. Végül az ötödik a világosság és homály ellentétpárjában 
a linearitás és festőiség kategóriáival legszorosabban összefüggő korsajátosságokat, 
a reneszánsz fénykezelés abszolút s a barokk relatív világosságát hangsúlyozza.

A könyv rendkívüli gondolatgazdagságából ez a rövid vázlat még sejtetni is csak 
keveset tud. De most lássuk kissé részletesebben a helyét a művészettudományok
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fejlődésében. A műelemzések iránti nagy érzék, az empirikus megfigyelési készség 
Burckhardtnál nevelkedett, a művészettörténeti fejlődés wölfflini felfogása pedig 
sokban adósa a múlt század tudományosságának, elsősorban a romantika által 
kiteljesített historizmusnak és a pozitivizmusnak. S ezek művészettörténeti alkalma
zása sem kizárólag az 6 érdeme: Riegl Stilfragen-je előbb alkalmazza következetesen 
a művészettörténeti korszakok elvi egyenrangúságának elméletét, s ugyancsak nála 
lényegében együtt van Wölfflin ellentétpárjainak egyike a taktikus (másoknál haptikus, 
vagyis a tapintási érzékhez szóló) s az optikus (tehát elsősorban a látási érzék sajátos
ságait megvalósító) művészeti korszakok megkülönböztetésében. S az, hogy Wölfflin 
a látás sajátosságainak fokozatos történelmi átalakulására vezeti vissza a művészet- 
történeti fejlődést, integráló korszakokból fokozatos fejlődés útján differenciálódó, 
fejlettebb eszközökkel dolgozó korok létrejöttét vezeti le a látás és a technika imma
nens fejlődése alapján, szintén a pozitivizmus oksági láncolatára emlékeztet. Fiedler 
és Hildebrand művészetelméleti formalizmusa is erősen hozzájárult szinte kizárólago
san formai érdeklődéséhez, a sokszor bírált wölfflini formalizmushoz. Maguk az 
alapfogalmak sem általános művészetelméleti, csak művészettörténeti alapfogalmak, 
tehát megjelölésükben is egy olyan tudományhoz kapcsolódnak, melyet a század- 
forduló körüli pozitivista divat idején erősen empirikus jellegű tudománynak tekin
tettek.

De jelentősége is épp ebben van : egyrészt a pozitivizmus szociologizáló és pszicholo- 
gizáló érdeklődésével szemben a művészet formai sajátosságaira, másrészt az eddigi, 
a részletekben elvesző módszerekkel szemben a nagy korösszefüggésekre irányította 
a figyelmet. Ennyiben a hasonló törekvésű szellemtörténettel legalábbis párhuzamos 
műve tendenciája, ha közvetlen érintkezésről nem is lehet beszélni. De semmi
képpen sem véletlen, hogy fellépése oly mértékben hatott magára a szellemtörténetre 
is, hogy annak egy új ágát, a német Stil- und Formforschung-ot segített kialakítani. 
Másrészt elsősorban Walzel közvetítésén keresztül, aki először alkalmazta a wölfflini 
kategóriákat az irodalomtörténetre, befolyásolta a Walzelt olvasó orosz formalis
tákat s rajtuk keresztül az elmúlt évtizedek szinte valamennyi műközpontú irányzatát. 
De a művészettörténetben is elszabadította az alapfogalom-kutatás áradatát, a 20-as 
évek tudományosságát döntően befolyásolva metodológiájában.

Nemcsak pozitív hatásáról beszélhetünk. Igaz, hogy elméletileg igényességre 
kényszerítette a korábban empirikusabb jellegű művészettudományokat, de az egyes 
korstílusok polarizált lényegének szembeállításával — amilyen polarizálásra egyéb
ként is hajlott kora, gondoljunk csak Spengler kultúrkör-elméletére és az ún. hullám- 
elméletre — olyan módszertani zsákutcába vezetett, ahonnét csak az elmúlt év
tizedek óriási új művészet- és irodalomtörténeti anyagfeltárásai, komplex módszerei 
vezethették ki a tudományt, mindenekelőtt a szociológiai jellegű vizsgálatok alkal
mazásával, melyekre Wölfflin még elődeinél, pl. Rieglnél is kevesebb energiát for
dított.

Bármily sok szempontból tekinthetjük is meghaladottnak a könyv eredményeit, 
módszerét és szemléletét, mégis tudománytörténeti jelentőségű s még ma is élvezettel 
olvasható könyvet jelentett meg magyar nyelven először a Corvina, s ezért csak 
örömünket fejezhetjük ki, s várakozásunkat a hasonló jelentőségű egyéb művek 
megjelentetése iránt. ( Corvina, 1969)

Csetri Lajos
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Fodor András:
Másik v ég te len

A válság, melyet Fodor András előző kötetei
vel kapcsolatban sűrűn emlegettek kritikusai, 
s amely nem enyhült, az „Arcom útjai” c. 
kötetben, úgy látszik, a költő legutóbbi, 
„M ásik végtelen” c. kötetében éri el tetőfokát. 
Túlzás volna azonban továbbra is a „válság” 
szóval illetni azt az életérzéssé, világlátásssá 
állandósult lelkiállapotot, amely alapvetően 
határozza meg új kötetének arculatát. Kár 
lenne bármiféle kategória skatulyájába kény
szeríteni ezt az alkotói közérzetet — az el
idegenedés divatos fogalma éppenhogy tév
útra vezetne bennünket egy olyan költővel 
kapcsolatban, aki éppen az idegenség, a világ- 
és ember-idegenség ellen emeli fel a szavát 
— helyenként megrázóan szép versekben, 
sorokban.

Továbbra is a szeretet utáni vágy hangja 
csendül ki legerősebben költészetének egyre 
differenciálódó akkordjaiból; az emberi kap
csolatok éiőn-melegen tartásának igénye, a 
jóság, a humanitás hatósugarának kiszélesítése 
az emberi társadalom szféráira. Az emberben, 
az emberi társadalomban való hite azonban 
erősen megtépázódott az évek során, s ha itt- 
ott még fel is csillan belőle valami, a kötet 
egészét a harmóniavesztett világban magánosán 
bánkódó, reménytelenül egyedül maradt ember 
élmény- és gondolatvilága határozza meg. 
A kötet verscímei híven tükrözik ezt az alap
hangot: Magány; Száműzetés ; Nyugtalanság ; 
Kényszerképzet ; Hajsza; Szorongás ; A romlás 
évadai — hogy csak a legjellemzőbbeket említ
sük. Mindezt természetesen nem tekinthetjük 
negatívumnak — a költő érzéseivel vitatkozni 
merőben felesleges és értelmetlen lenne. Annál 
is inkább, mivel ez az alkotói magatartás mintha 
kedvezően befolyásolná Fodor András köl
tészetének fejlődését a költői kifejezés, mód
szer síkján.

Fodor András első kötetét az „ösztönös 
harmónia” (Pomogáts Béla) uralja, amely 
a népdalszerű, erősen zenei formák által 
is kifejezésre jut. Ahogyan ebbe a harmóniába 
egyre disszonánsabb hangok vegyülnek,

ahogyan ez az egyértelmű, csaknem ellent
mondás nélküli líra egyre ellentmondásosabbá, 
bonyolultabbá válik, úgy változik — ter
mészetszerűen — a szemlélettel egyidejűleg 
a költői kifejezés, az eszközök. Kicsit durván 
leegyszerűsítve ezt a változást, ill. fejlődést: 
a konkrét, dologi szemléletű költészetet, az 
egyértelműség fázisát fokozatosan egy elvon- 
tabb szemléletű, tehát több értelmű, általáno
sabb érvényű költészet váltja fel. Legutóbbi 
kötetében ez a szemlélet dominál helyenként 
a mindenáron-modern képek hamis felhang
jaival, de lényegében előrelépést jelentve az ezt 
megelőző kötethez képest.

A kötet legjobb versei a költő reményt 
vesztett, elbizonytalanodott világlátását, végső 
kétségbeesését példázzák. (A romlás évada; 
Az elitéit). Ezekben a versekben találta meg 
a költő azt a kifejezési formát, mely az elvont 
gondolatiságot és a konkrét, tárgyias szem
léletet sikeresen olvasztja össze — magasabb 
minőséget hozva létre a költői kép síkján; 
melynek elsődleges anyaga a természeti való
ság, maga a természet, mely Fodor egész alka
tához talán a legközelebb áll az öt körülvevő 
világ dolgai közül.

A Romlás évada c. vers a természeti való
ságot, mintegy az ember belső valóságának tü
körképét ábrázolja — az emberi lélek válto
zásainak intenzitását így hatalmas erők, 
energiák sokszorozzák:

Megjött a romlás évada, 
árasztja rám a keserűséget.
Az ég lombja kiszikkad, 

vacog a bizalom,
és beváltatlan marad az ígéret.

. . . Esők bicsakló szálaiba kötve 
a végső hit leroskad.

Az elítélt c. vers alapszituációjából is egy
idejűleg, egymástól elválaszthatatlanul bomlik 
ki az őszi természet és a költő megmásít
hatatlan árvaságának egymásra kopírozott 
képe:

Még vagyok, élek! Kiáltana vissza 
a szó végső joga.
Ki hallanál Pillámra fagy a tó 
didergő horganybádoga.
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És a megbékélés, a remény pillanatait is 
mintha a természet változásai ihletnék — nem 
csupán illusztrációként kapcsolódván a költö 
érzelemvilágának hullámzásaihoz:

És hirtelen egy búcsúzó kar ága, 
félszeg remény, a váltamra tapad: 

egy homlokon 
a kín tükörbe sűrűi, 
gyógyítva néz a tiszta boltozat.

( Remény)

Az Esteledő és az Elállt a szét c. versekben 
is a természettel összeolvadó, a természet 
nyugalmában megbékélő költő szólal meg 
— az utóbbinak végső kicsengése tompa rezig- 
nációba fullad •— /  . . .  parázstüskékkel fel
ragyog / az irgalmas közöny. / — ezt azonban 
szinte semlegesíti a vers nyugodt zeneisége, 
a „fülelő csönd”, a „fanyar könnyűség” 
finom harmóniája.

A romlás évada — ez a cím rendkívül jellem
ző a kötet élményvilágára. Minden életmozza
nat a romlás, a pusztulás — a halál állandó 
jelenlétét tükrözi; az ember életét állandó 
veszélyérzet és félelem hatja át egy olyan 
világban, ahol „Két rettegés kereszttüzében 
/ ropog a biztonság fala”. A külvilág bőven 
szolgáltatja a rettegés és félelem létjogosult
ságának bizonyítékait; „roncsoló mérgek, 
sugarak”, gyilkos járművek veszik körül az 
embert, aki maga is a romlás, a pusztulás 
csíráit hordja magában: „Itt minden arc 
a romlás képlete” . (Száműzetés)

A modern ember érzelem- és gondolat- 
világa feszíti ezeket a verseket; a nagyvárosi 
élet kiszolgáltatottsága, magánya, melynek 
állandó velejárója valami — bármely pillanat
ban bekövetkezhető — tragédiától való rette
gés. A szemlélettel együttjáró, a modern, 
„elidegenedett” embert kifejező képanyag 
azonban nem egykönnyen adja meg magát 
a költőnek — sokszor nem tud túllépni a képek, 
dolgok egyediségén; érdektelenné, peri
ferikussá szűkíti a vers tárgyát (Először a 
város; A merénylő, Két lány; Hajnalban, 
három lánnyal; Életveszély; Változás; Szoron
gás). Néha puszta leírás marad a vers — még 
szokott, „kifejtő” (vagyis a konkrétumból 
az elvontat kibontó-magyarázó) módszerével 
sem lépi túl a konkrétumot, amely ilyenformán 
egy egyedi eset jobb-rosszabb közlésévé 
degradálódik. Ezzel általában együtt jár 
az élőbeszéd közvetlenségét utánzó, kötetlen 
versforma — amely olykor mesterkéltté válik

a költő kezeiben. Fodor András költői alkatá
nak, úgy érzem, sokkal jobban megfelelnek 
a kötött formák; ezekben mondandóját 
is kénytelen erőteljesebben összefogni, tömö
ríteni, s ritkábban esik az érdektelen szószapo
rítás hibájába.

A pusztulás, a romlás, a szeretetlen, félelmet 
ébresztő külvilág ellenében a költő saját 
magát szegezi szembe — a szeretet jelszavát 
tűzve harci lobogójára. „A pusztulással hety
kén tusakodni,/magadra venni még egy életet, 
/ vigyázz, ropog a csont kötése, szakad az 
Ízület.) (Vigasz)

A lehetetlent is megpróbáló, az árral 
szemben úszó, maga s mások boldogságáért 
küzdő költő tiszteletre méltó attitűdje azonban 
sok helyütt értelmetlennek tűnő önfeláldozás
ba, önmagáért való mártírságba torkollik, 
mely — úgy tűnik — csak magának a költőnek 
okoz kielégülést. Legalábbis kénytelen ezt 
gondolni az ember, amikor olyan sorokhoz ér, 
mint: „Nevetséges, mért nem tudok mást, 
csupán, hogy jó és jobb legyek, / hogy míg 
nyugalmam igaza világít,/ parázsló vasból 
metszi glóriáit / fejem köré a gyűlölet” ; 
vagy pedig: „ . . . e l  is tűnődöm boldogan; 
/ mily különös szép hajsza ez, / hogy mindig 
többet kell szeretni.”

Az érzések valódiságához, a költő legjobb 
szándékaihoz, ahhoz, hogy valóban „meleggé 
akarja bűvölni a világot”, nem férhet kétség. 
Ebben az esetben is a költői kifejezés az, amely 
nem mindig képes anyagát a megfelelő módon 
közvetíteni. A „jóság” és a „szeretet” több
szörösen hangoztatott, a többieken számon- 
kért érzés, illetve magatartásforma is mintha 
egy kicsit a levegőben lógna; hol túlságosan 
egyedi, periferikus módon vetődik fel — (pl. 
a költőnek nem köszön valaki az utcán), hol 
pedig már szinte megfoghatatlanul általános
ságban emlegeti a költő. („Keserű sóvárgás 
fogott el / a létező jóság után — amelyről / 
— azt mondják — nem divat beszélni”). (Bol
dog asszony).

Egyedit és általánost szerencsés kézzel 
vegyít a költő — többek között — a ,,Szám
űzetés c. versben: a sors, a csaknem remény
telennek tűnő harc mindenáron való vállalá
sának itt nincs semmiféle hamis mellék- 
zongéje:

Váltamra nő az éj, az évek puttóra.
Tudom, hogy nem lesz könnyebbé soha . . .
. . . Egy bűnöm volt, hogy mindig rátaláltam, 
kísértő hivságok között is 
az utolsó igazra Sodomában.

4* 51



S végül a Szökik az ég c. versben találhatjuk 
meg ennek az érzésnek legmagasabb rendű, 
átütő erejű költői kifejezését; mesterien ki
aknázva az idő-fogalom többértelműségét, 
és — nem véletlenül — megint csak a természet 
képeit tágítva általános érvényűvé:

Visellek mégis, nem tudsz letarolni, 
ádáz idő.
Tükröd vagyok. Sok ostoros ütésed 
Arcomra nő.

Csitulj meg, állj meg, legyek
menedéked,
én megbocsájtanék,
Futnak idétlen-süketen a felhők.
Szökik az ég.

Befejezésül — s összegezésképpen — el
mondhatjuk, hogy Fodor András új kötete 
nem jelenti egy költői korszak lezárását, sem 
egy végérvényesen újnak a kezdetét. Foly
tatása — minden szempontból — az előzőek
nek, s magán viseli az útkeresés nehézségei
nek, buktatóinak nyomát. A lényeges az, hogy 
a költő akar, és képes is — mint azt néhány 
nagyszerű verse bizonyítja — állandóan 
alakuló világlátásához új költői szemléletet, 
módszert kialakítani ; megszüntetve-meg- 
őrizvén kezdeti költészetének nagy erényeit: 
a népies-zenei formákba öltöztetett har
móniát, a természettel való azonosulás képes
ségét, a realitás szeretetét. Erről a termékeny 
talajról elindulva, költészete egyre nagyobb 
magasságokat hódíthat meg magának — már 
ezt a könyvet is egy jelentős emelkedés doku
mentumaként olvashatjuk.
( Szépirodalmi, 1970)

E rdődy Edit

Szæ teô EiM-s
Krúdy Gyula

„Arcok és vallomások”-sorozat

Sok művész élete gyakran színesebb, gaz
dagabb, mint a művei: szinte külön regény. 
Vannak viszont alkotók, akiknek bármennyire 
is érdekes, fordulatos az élettörténete, — a 
műveikből áradó feszültség és szellemi légkör 
szintje, a művészi átalakítása, varázslata jóval 
felülmúlja azt. Meglepődve kell tapasztalnunk, 
hogy ismerős és önmagukban jelentős élet, 
rajzi tényeik és élményeik földeríthető egyéni 
tapasztalataik csak részlegesen vagy alig

motiválják művészetük átalakító folyamatait. 
Ilyenkor próbálunk — különös buzgalommal
— alkotóműhelyük titkaiba férkőzni, és 
szemléletük rejtélyeinek, esztétikájuk nyílt 
és lappangó törvényeinek nyomára jutni. 
A többszörös kíváncsiságnak mindig ilyenféle 
összetetten várakozó hangulatával veszünk 
kézbe például egy-egy Ady vagy Krúdy életé
vel s munkásságával szembesítő könyvet, 
így most is Szabó Ede kis kötetkéjét Krúdy 
Gyuláról. A szerző alapos és tudatos ismerője 
az életműnek, s nem is először ír róla. Éppen 
ezért nemcsak arra törekedett, hogy minden 
fontosabb életrajzi tényt, dokumentumot elénk 
tárjon, hanem arra is, hogy ehhez a mélyebbre 
törő kíváncsiságunkhoz is kulcsokat: indító 
ötleteket és adalékokat adjon.

Krúdy életének és művészetének minden 
említésre méltó mozzanata sorra kerül — meg
felelő arányokban — Szabó Ede jól megírt 
és szerkesztett szövegében s jellemzően ki
választott idézeteiben. Családfa és gyermek
kor, családi emlékek és nyíregyházi meg 
szepességi élmények, s a már kamaszkorban 
jelentkező elbeszélői és publikálási „meg
szállottság” . A rövid debreceni és nagyváradi 
újságíróskodó közjáték, majd a régen áhított 
Pestre érkezés és itt másfél évtizedes — művek
ben termékeny, az egyéni írói hang megtalálá
sában viszont hosszadalmasan küzdelmes
— időszak az érett alkotói periódusokig. 
Mindez sokat jelent az írói „nyersanyag” 
és életkeretek leltározása, tudatosítása tekin
tetében. S persze el nem hanyagolható a fő
várossal ismerkedő, a különböző pesti negye
dek hangulatát magába sűrítő Krúdy lak
helyeinek, életformájának meghitten intim 
nyomozása sem. Fontos egymást követő két 
házassága, családi élete történetének felvázolá
sa is. Végül pedig el nem kerülhető különös 
bohém életformájának bemutatása, sőt szük
séges a szembenézés a róla szőtt legendákkal: 
virtuskodásaival, kalandjaival, mámoros éj
szakáival.

Érdeme Szabó Edének, hogy nem bonyoló
dott bele e legendák részletes ismertetésébe, 
illetve hitelességük bizonyító vagy kétségbe
vonó eljárásaiba. Mert végül is Krúdy életé
ben mégsem az volt a lényeges, hogy hány 
napig tudott egyfolytában inni, dorbézolni. 
S hogy miként kényszerítette visszavonulásra 
vagy dobálta ki egy-egy kocsmából, mulató
helyről a fennhéjázó katonatiszteket. Sokkal 
inkább az, hogy élete folyamán milyen renge
teget írt, alkotott. Hogy mindennapjai közép
pontjában éppen az írás, az alkotómunka
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állt. Ezt a munkát pedig — minden látszat 
ellenére — korántsem ösztönös véletlenek 
szabályozták. Éppen ellenkezőleg: írói mun
káját folytonos készenléttel, állandóan mon
dandóival bíbelődve és a tudatos elképzelések 
igényével végezte. Miként erről a húszas évek 
közepén maga is vallott; s e vallomását kellő 
nyomatékkai Szabó Ede is idézi: „Bizonyára 
akkor is írnék, ha ez nem volna szükséges 
a létfenntartásomhoz. Vannak a napnak 
bizonyos órái — rendszerint a kora reggelek

amikor nem is tudnék már egyebet csinálni, 
mint íróasztalhoz ülni. (Délután nagyon nehe
zen dolgozom, este soha, korán lefekszem.” 
Néha, nagyon csendes éjszakákon, hallani 
vélem Óbudáról a kakasok kukorékolását. .  . 
Ilyenkor rendszerint azon szoktam gondol
kozni, hogy mit fogok írni felkeléskor; leg
többször az első mondatokat is pontosan 
kigondolom, hogy szinte készen ülök le az 
íróasztal mellé.”

Krúdy jelentőségét, értékelését illetően 
sokáig zavarban volt, így ellentmondásosan 
ítélkezett az irodalomtörténetírás. Volt idő, 
amikor elsősorban csak az emlékekbe, a 
múltba menekülőt látták benne. Az írót, aki 
fájdalmasan panaszolja és megszépíti a haj
dani nemesi világ elmúlását, a dzsentri pusz
tulását. Máskor különös írói újdonsága kapott 
hangsúlyt. A Proustéhoz hasonlatos művészi 
felfedező volta: érzékenysége, a tudatban el
keveredő idősíkok játékára, képessége a sze
mélyes időérzékelést követő gondolattársítá
sokra és elbeszéléskomponálásra. Ma már 
előbbre vagyunk, túl a végletes értékeléseken. 
Nemcsak őszies tónusú és nosztalgikus lírai- 
ságát, nemcsak zeneien újszerű szemléletét 
és szerkezeteit érzékeljük, hanem műveinek 
kora életformája abszurditását bőségesen 
megjelenítő groteszk elemeit is. Ráéreztünk 
lírája többszólamúságára, s mind szemlélet
ben, mind motivációban ellentpontozó mű
vészetére. Röviden szólva: Krúdy egy olyan 
világot akart kifejezni, amelynek eszményei 
már lerombolódtak, és amely egészében már 
cseppfolyóssá vált. Hiszen ő maga is állandóan 
dédelgette a tervet az összegező műről, vala
hogy ekképpen: „Nagy-nagy regényt szeretnék 
írni, amelyben benne volna mindaz, ami eddig 
megjelent könyveimben itt-ott szétszórva 
benne van. Egy igen nagy regényt arról a 
korról, amelyet átéltem, amelyet saját szemem
mel láttam létrejönni és elmúlni. Benne az 
ó-Magyarország, benne az új-Magyarország, 
és a legújabb Magyarországból csak annyi, 
amilyen lapidáris egy sírfelirat szokott lenni.”

E tervezgetés és folytonos alkotás közben 
persze az eszménytelenség nyomasztó lég
körével magának is állandóan küszködnie 
kellett. S olykor már-már szinte ő is bele
nyugodott ebbe az állapotba, máskor mégis pró
bált megkapaszkodni valamilyen emberi-tár
sadalmi távlatokban.

Annyi bizonyos azonban, hogy nem az 
üressé vált nemesi életformát aranyozta be, 
nem a nyírségi urak elmúlásán siránkozott. 
Némi futó s néha elmélyülő együttérzésen 
túl Krúdyt taszítja, fölháborítja ez a pök
hendi gesztusokkal takargatott és tartósított 
végvonaglás. Szemléletének valódi összetevői
re olykor közvetlenül ő is rámutatott: „A 
Nyírség az a hely — írta N. N. című regényé
ben — , ahol legtovább volt agaruk és vizsla
kutyájuk a tönkrement gavalléroknak, és ahol 
mindig-mindig emlékeztek a régi uraságra, 
elkótyavetyélt tekintélyre, ősi birtokra és 
fennhéjázó nemességre. Itt mindenki a múlt
jából akart megélni. . .  Máshol már bele
törődtek az emberek, hogy vége a régi világnak, 
dolgozni, tanulni, igyekezni kell, hogy meg
élhessünk. A Nyírségben még mindig a követ
választást várták, a Takarékpénztár körül 
sompolyogtak értéktelen váltókkal, az öregek 
a fiák házasságától remélték sorsuk jobbra- 
fordulását, vagy egy százesztendős családi 
per eldőltétől. . . Kártyáztak, ittak, vetél
kedtek, cifra kocsin jártak, hajdút tartottak, 
párbajoztak, barátkoztak, hangosak voltak 
a kurjantásaik, de már mindenki tudta, hogy 
vége a világnak.” S közelebbi elemzések révén 
hasonlóan ellentmondásos, de közben a lénye
get is megragadó eredményekre jutnánk, 
ha a szepességi városok kisembereinek világát 
vagy a pesti kavargásban mozgó átmeneti 
egzisztenciák életformáját felidéző műveinek 
mondandóját fognánk faggatóra. Az ilyen
fajta elemző vállalkozásokhoz jó kezdeti 
fogódzókra lelünk Szabó Ede frappánsan 
összeállított dokumentumai között. „Rossz 
álom volt minden, amit Pestből látott” — írja 
Rezeda Kázmérról egy helyütt Krúdy. S ezek 
a rossz álmok, a nyomasztóan torz és groteszk 
képek műveiben érzékelhetően éppen úgy 
jelen vannak, mint az eszménytelenség ször
nyetege ellen harcoló író emberi vágyakat, 
szenvedélyeket megszépítő lírája.

Krúdynak a maga s egész nemzedéke életé
ről, emberi vállalásáról átfogó — persze erő
sen rezignált, de a lényegében igaz — látomása 
volt. Erről egyik hajdani diáktársához írott 
levelében maga is beszélt: „Mi azt a korszakát 
éltük Magyarországnak — akár csak a kis

53



Nyíregyháza akácfás utcáin - , amikor olyan 
horizontok mutatkoztak ifjú lelkünk előtt, 
amely horizontokra nem érkezhetünk el. 
De talán nem is egészen a mi egyéni hitvány
ságunkból, hanem a történelmi végzetnek 
akaratából. . .  A mi nemzedékünk, bár 
jobb sorsra volt érdemes: elmúlik, mert nem 
tehetett semmit a katasztrófák idején, lelkünk 
szárnyát levagdosta az idő.” Egész életművét 
áthatotta a küzdelem ezzel a megakadt és 
tragikus kátyúkba fordult magyar történelem
mel. S „lelke szárnya” olykor és egyre 
többször „le is vagdosta az idő” — gyakran 
szárnyalt magasba: az élet erejét és szépségét 
hirdetve mégis. Az ő teljes sors-értelmezését, 
Szinbádban megtestesített életelvét talán 
éppen Ady Endre egyik strófája jellemzi leg
tömörebben :

Volt egyszer, sokszor, volt talán ezerszer, 
Hét mérföldes csizmájú hős, derék 
Királyfi, ki szabad mellel elindult 
És, himm-hámm, elnyelték a mesék.

Birkózó emberi-írói bátorsága, s történetei, 
művei éppen ezt az elpusztíthatatlan mesei 
királyfit elevenítik fel. Akit a meséi elnyelnek: 
lírába, hangulatokba oldanak szét, de éppen 
így őriznek meg példás szépségben és érző 
emberségben. (Szépirodalmi, 1970)

K o c z k á s  S á n d o r

K ét könyv  
a  m ű vészeti 

avantgárd  e-ról *
A magyar könyvkiadói szokásokat tekintve 
viszonylag gyorsan készült el Lützeler 1967-es 
könyvének fordítása. A bonni professzor 
írása is azoknak az — egyébként különböző ér
tékű és ideológiájú, de egyaránt standard 
— összefoglaló munkáknak a sorába tartozik 
(Haftmann, Hofmann, De Micheli, Read, Seu- 
phor, Vallier stb.), melyek magyar kiadása 
többnyire Kiég várat magára.

Lützeler nagy körültekintéssel veszi védel
mébe az absztrakt festészetet: kijelöli fogalmi 
státuszát és sajátos lehetőségeit, rámutat 
történelmi előzményeire és határaira, meg
vizsgálja az ellene felhozott vádakat, tipologi
zálja és értelmezi alkotásait. Induljunk el

,  . ; , l ...

a könyv végéről: „Hogyan nézzünk absztrakt 
képet?” — kérdezi a szerző. Már korábban is 
elmondta, igen helyesen, hogy „egy absztrakt 
képet is csak a nézés türelmes gyakorlása 
által” vehetünk birtokba (67. 1.), amit azon
ban most állít, nemcsak a néző számára út
baigazítás, de a könyv olvasóját sem hagyja 
kétségben Lützeler nézeteit illetően. Eszerint 
egy kifejezési tartományon belül bár, de mégis 
a szemlélő szubjektumtól függ az absztrakt 
kép jelentése (190. 1.). A szerző maga mond le 
arról, hogy képmagyarázatainak objektív 
érvényét elismerjük?

Úgy vélem, a nem ábrázoló művek eseté
ben is beszélnünk, kell a helyes interpre*ációról, 
mely a helyes képleíráson alapul. (Más prob
léma, ha egyes művekben épp a többértelmű
séget tárja fel elemzésünk; ettől még nem 
változik meg az illető mű jelentése!) „Az 
a magyarázat a legigazibb — mondja, fel
tehetőleg Sedlmayr nyomán, Lützeler — mely 
képes a képet összes formai vonásával együtt, 
belső egységként megragadni.” (119. 1.)
Tökéletesen igaza van, ezt a vállalását azon
ban nagyon sok finom és eredeti meglátás 
mellett sem mindig sikerül teljesítenie. Egyik 
jellemző „félreinterpretálása” Kandinszkij 
„Lefelé” c. kompozíciójához kapcsolódik 
(157. 1.): kapuként értelmezi a központi 
motívumot, majd megállapítja, hogy a kapu 
„éppen keletkezik . . .  maga a teremtés folya
mata épül fel úgy, mint egy kapu; a kapujelleg 
mint az élet egyik lényeges vonása jelenik meg” . 
(!) Mindez elkerülhető lett volna, ha a motí
vumot jobbra lejtő lépcsőnek fogja fel.

A keletkező forma a könyv kontextusában 
egyike az absztrakt festészet négy alaptípusá
nak. Az elemi, a játékos és a rendeződő formá
val együtt a keletkező forma sem pusztán 
hangzatos típuselnevezés. Lützeler azt a 
területet térképezi fel itt, melynek megragadá
sára — szerinte — csak az absztrakt művészet 
képes. A „gondtalanság”, a „teremtés”, 
„világképződés” vagy „pusztulás”, a „küzde
lem” nem találhatja meg igazi kifejeződését 
a régi korokban — csak a fogalmi szintnek 
megfelelő elvontsági fokon lehet bemutatni 
őket. Jogos e probléma felvetése, de a meg
oldás visszájára fordítja a „Können” és a 
„Wollen” Riegl által megfogalmazott össze
függését. Mintha Courbet „akarná, de nem 
tudná” teljesen érzékeltetni az alvás, az el- 
engedettség hangulatát — erre csak Miró 
lenne képes! Lützeler a tétel megfordítását is

* Heinrich Lützeier: Absztrakt festészet ; Herbert Frank: Az avant garde támogatói

54



alkalmazza: a régi művészet is az absztrakció
hoz, a jelekhez folyamodik, ha ábrázolni 
akarja az ábrázolhatatlant (pl. a teremtés 
folyamatát). Mit szóljunk így a középkor 
csodálatos angyal-figuráihoz? Természetes, 
hogy az absztrakció figyelme elvont sujet-k 
felé fordul, ám túlzás vele szemben kijátszani 
a régi művészetet, mondván: „Már kelet
kezésekor kudarcot vall a keresztény művészet, 
annyiban, hogy elismeri: a kép túlságosan 
kevés dolgot tud kifejezni.” (164. 1.) Amikor 
pedig absztrakt elemeket fedez fel a szerző 
régi korokban, mondjuk háromszöges kompo
zíciót Raffaellónál, csak azt a banális igazsá
got bizonyíthatja, hogy az „absztrakt” mű
vészet megjelölés téves, mert minden művésszet 
absztrahál.

Az absztrakt művészet fogalma körül forgó 
régi és lényegében meddő vitát idézem fel ez 
utóbbi érveléssel. Lützeler is állást foglal 
a kérdésben. Azonban definíciójának egyik 
mozzanata, „Egy absztrakt kép már semmit 
sem tükröz környezetünk tárgyias valóságából” 
(17. 1.), csupán a legtisztább geometrikus 
absztrakcióra vagy az informal-re érvényes. Sok 
absztrakt képbe igenis „bele lehet látni” 
(a szerző kifejezése) figurákat (lásd Miró) 
vagy a perspektíva reminiszcenciáit. Sőt, 
a klasszikus absztrakció egyik lényeges vonása 
épp a természethez való áttételes kapcsolat. 
Továbbá maga Lützeler elemzi az analógiákat, 
melyek az absztrakt festészet és „a természet 
rejtett arca” (Kállai E.), a mikroszkopikus 
metszetek vagy elektrofizikai ábrák közt fönn- 
állnak. Ha a természetnek még a csíráját is 
kiirtja magából az absztrakció, mi lehet az 
értelme, a társadalmi funkciója? Lützeler: 
„ez a művészet már nem ábrázolja — és ilyen 
módon nem is alakítja — a társadalmat” . 
(193. 1.) Helyette viszont alkalmas például 
„az emberentúli és az emberfölötti dolgok” 
(164. 1.). ábrázolására. — Lützeler sikerrel 
válaszol azokra a vádakra, hogy az absztrakt 
művészet „kifejezéstelen”, „kaotikus” vagy, 
hogy az „alkalmazott művészettel” egylényegű. 
Helyesen jelöli meg a geometrikus absztrakció 
szerepét az építészetben, az ipari formaterve
zésben, az oktatásban; bizonyítja emocionális 
hatását és asszociatív erejét. Csupán a vég
következtetésben téved, mert mindaz, amiről 
beszámol: társadalomalakító tényező. Ami 
pedig az „emberentúli” jelzőt illeti, ez a 
magam részéről „eddig nem látott”-ra javí
tanám, vagyis az absztrakt művészet új vizuá
lis világot teremtő funkciójára hívnám fel a 
figyelmet.

Lützeler teóriájának egyoldalúsága leg
inkább abban nyilvánul meg, hogy érezhetően 
előnyben részesíti az érzelemtolmácsoló műve
ket az intellektuális „an sich” alkotásokkal 
szemben, sokkal többet foglalkozik az orga
nikus formával, mint a geometrikussal, még 
többet a színek kifejező erejével, a tiszta és el
határolt formák rovására (lásd különösen 
30—31., 37., 42—43., 56., 132. 1.). A szerző 
próbálja ugyan megérteni az inkább intellek
tuális irányokat, mégis jellemzők az ilyen 
mondatai: „néha túl nagy szerepet tulajdoní
tott az értelemnek, ami az egész mű eleven
ségét csökkentette . . . ” (Kandinszkij, 38. 1.); 
, , . . .  a holland művésznél hiányolhatjuk 
a formák és a színek érzékletes bőségét. . . ” 
(Mondrian, 107. 1.). Való igaz, hogy a konst
ruktivista, a geometrikus absztrakt stb. irány
zatok túlléptek a „kifejezés”-művészetén, de 
ezt éppen azért tették, hogy a társadalom életé
nek egyéb, „nem művészeti” színtereit is át
formálják.

A kis terjedelem arra kényszerített, hogy 
Heinrich Lützeler könyvéből — kissé egy
oldalúan — a vitatható tételekkel foglalkoz
zam. Mindazt, ami jó és hasznosítható (ez sem 
kevés!), fedezze fel a könyvben az, akinek 
a szerző írta: az absztrakt művészetet még nem 
értő olvasó.

*

Lützeler szívesen elidőz az absztrakció 
klasszikusainál, az utolsó 20—30 év terméséből 
csak néhány példát választ ki elmélete illuszt
rálására. Herbert Frankot viszont a 60-as 
évek elején Willem Sandberggel, az amszter
dami Városi Múzeum igazgatójával történt 
találkozás készteti arra, hogy megírja „Az 
avantgarde támogatói”-nak történetét. (Az első 
kiadás dátuma 1964.) Sandberg tipikus avant- 
garde-menedzser. 1934-ben Moholy-Nagy- 
kiállítást rendez, a háború alatt aktív ellenálló, 
aztán többek közt Karel Appel és a „Cobra”- 
csoport támogatója lesz. Még hivatalából 
távozván is csúfot űz a ,,nagyérdemű”-ből 
antiművészeti akcióján a látogatóknak el
varázsolt kastélyban kell bolyongani, mű
tárgyakon tapodni és festékeszacskókra célba 
lőni. — „A modern művészet történetét mint 
egy harc történetét” kívánta Frank bemutatni 
(251. 1.), így Lützeler témájának egyrészt 
időben történő kiterjesztéseként, másrészt 
szociologikus nézőpontú megvilágításaként is 
felfoghatjuk könyvét.

Sandberg a könyv utolsó nagy figurája 
— Zola az első. A köztük ívelő évszázad a kor
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szaknak és az adott feladatnak megfelelően 
más és más menedzsertípust hoz létre. A mű
pártolás történeti folyamatként való ábrázolása
— ez a szerző legfontosabb tette. Ha elfogad
juk ezt az aspektust, érdekes összefüggések 
rajzolódnak ki előttünk. Paul Durand-Ruel- 
nek, az impresszionisták legnagyobb gyűjtőjé
nek (az első műkereskedő, aki egyéni kiállítá
sok teljes anyagát felvásárolja) alakját fel
idézve jövünk rá, hogy politikai forradalom- 
ellenesség is támogathat forradalmi művészetet. 
(Durand-Ruel szembenállása 1789-cel =  anti- 
klasszicizmus.) Különben a posztimpresszioniz
mus már Durand számára is túl forradalmi, 
térnyeréséhez már olyan garantáltan rossz 
műkereskedőkre és önzetlen megszállottakra 
volt szükség, mint Victor Chocquet Théo van 
Vogh vagy a híres Tanguy apó. Meg egy 
gunyoros és ügyes üzletemberre, aki tekin
télyt tudott magának kivívni mind sznob 
vásárlói, mind a művészek előtt: Ambroise 
Vollard-ra. Aztán következik Daniel Henry 
Kahnweiler, aki a művész-mecénás viszonyt 
azzal reformálja meg, hogy sorsközösséget 
vállal a kubistákkal. A Picassóék egész 
termésére kötött szerződés jóval kevésbé 
jelentett kasszasikert számára, mint nyugodt 
munkalehetőséget a festőknek. Sorsközösség
— ha nem is anyagi alapokon — fűzi Apollinai- 
re-t is a kubizmushoz, helyesebben a minden
kori legújabb irányzathoz, mert ez a nyugha
tatlan művész talán az első, aki az avantgarde- 
ot szó szerint értelmezi. További főszereplők: 
Wilhelm Uhde (és a naiv festők), Herwerth 
Walden (és a Sturm), valamint a „múzeum
ellenes” múzeumigazgatók, akik Sandberghez 
hasonlóan műtárgy konzervál ás ürügyén vagy 
helyett az élő művészetre tették fel az életüket. 
Jean Cassou Párizsban és Alfred H. Barr 
New Yorkban.

Rengeteg érdekes egyéniségről, adatról, 
anekdotáról lehet még tudomást szerezni 
ebből a könyvből. És mivel az avantgarde 
története folytonos harc, megjelenik a másik, 
a konzervatív oldal is (bár távolról sem olyan 
plasztikusan, mint a felsorolt protagonisták). 
A permanens harc művészeti téren — hol 
spontán, hol ügyesen manipulált — botrányok
ban jelentkezik, és kénytelenek vagyunk 
igazat adni a szerzőnek: ,,A botrányoknak 
is megvan a maga jó oldala. Valami történik, 
vihar tör ki, és csakhamar kitisztul a lég. 
Sokkal rosszabb ennél, ha a művészet és a tár
sadalom elzárkózik egymástól és külön uta
kon halad.” (88. 1.)

Sajnálatos, hogy amilyen érdekfeszítő

Herbert Frank „botránykrónikája” — annyira 
szétfolyó is. A szerző nem koncentrál eléggé 
az alcímben megjelölt „műkereskedők, mű
bírálók, műpártolók”-ra, hanem el-eikalando- 
zik, apróságokkal traktál, és hosszasan időzik 
jól ismert művészeknél és művészettörténeti 
eseményeknél. Pedig azt hiszem, kevés olyan 
hálás „másodlagos” feladat van, mint a mű
vészet története helyett pusztán a művészeti 
élet történetének megírása. Gondoljuk csak 
el: nem lenne vajon érdekes Herbert Frank 
történetének magyar megfelelője?
( Corvina, 1970)

Веке László

ü f ah síi! Zoscsenkó
Kék könyv

Mihail Zoscsenkó, a „Szerapion-testvérek” 
elnevezésű írói csoportosulás külföldön is jól 
ismert tagja, aligha igényel különösebb be
mutatást — nevével már az Illyés Gyula által 
szerkesztett „Mai orosz Dekameron”-ban 
találkozhatott a szovjet irodalom iránt érdek
lődő olvasó, és éppen tíz éve, hogy „Verekedni 
nem szabad” címmel napvilágot látott el
beszélésgyűjteménye újabb ízelítőt adott 
eredeti tehetségéből.

A most megjelent „Kék könyv” azonban 
bizonyos mértékig mégis az újdonság varázsá
val hat, hiszen az élet bosszantó jelenségeit, 
fonákságait tollhegyre tűző humoros írások 
ebben a műben egy általánosabb történelmi 
perspektívába illeszkednek bele, és végered
ményben egy sajátos kultúrtörténetté kereked
nek, amelynek alapjain nyomon követhetjük 
az emberi gyarlóság matemorfózisát, az ős
időktől kezdve napjainkig. Az egyes fejezetek
ben bőséges kommentárokkal ellátott, jellemző 
történelmi anekdotákat olvashatunk a pénz
nek, szerelemnek, ármánynak és kudarcnak, 
valamint a „csodálatos históriáknak” a tár
sadalom fejlődésében betöltött szerepéről, 
majd ezeket követik a szovjet emberek életé
ből vett, hasonló témájú, rövid novellák.

A humorban tréfát nem ismerő író nem 
öncélúan humorizál — a szatíra fegyverével 
harcol a forradalom utáni szovjet társadalom
ban még bőven fellelhető visszásságok, kis
polgári csökevények ellen. Legfőbb segítő
társa ebben a mesélő — egy naiv, mosolyra 
fakasztó, csetlő-botló városi kisember, aki 
úgy cseveg az olvasóval a történelmi ese-
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menyekről, mintha arról számolna be, hogy 
mit látott a Városligetben.

Miután elsajátította ,,az új idők” frazeo
lógiáját, félelmet nem ismerve hülyézi le a neki 
nem tetsző történelmi személyiségeket (Didius 
Juliánus — „a bolond”, Khodrosz — „igazi 
pszichopata volt”), rettenthetetlenül mond 
ítéletet kortársai felett, akiktől tulajdonképpen 
semmiben sem különbözik. Beszédével a 
müveit, kulturált ember látszatát akarja kel
teni, ezért időnként hivatalosan fogalmaz: 
„Kénytelenek voltunk megkeményíteni szí
vünket nőtestvérünkkel szemben”, tudomá
nyos terminusokat használ: „Ha pszichológiai 
magyarázatot akarunk rá találni, a legvaló
színűbb, hogy megcsúszott a síkos rönkön, 
és a vízbe pottyant”, de lépten-nyomon ki
bújik a szög a zsákból, és ellenállhatatlanul 
nevetésre ingerel, mikor a felvett modor alól 
kibukkan igazi énje: „Rühelltem, hogy ilyen 
dáma jön az oldalamon”, „Ott, bocsánat 
a szóért, nem baktathat senki csámpásan és 
borotválatlan pofával” . Felháborodása nem 
ismer határokat, ha valamilyen igazságtalan
sággal, törvénytelenséggel találkozik. „A 
testet öltött korrupció!” — kiabálja, és hang
zatos szavakkal szólít fel mindenkit, hogy az 
ilyen jelenségek ellen „energikusan küzdeni 
kell, egész lelkivilágunk átformálásával”, 
de rögtön az is kiderül, hogy a lelkivilág teljes 
átformálása alatt ő azt érti, hogy a dolgozók 
a gyomorgörcsök elkerülése végett nem eszik 
magukat tele fagylalttal a banketten. Nevet
ségessége dacára is ennek a kisembernek van 
egy igen tiszteletreméltó tulajdonsága: ren
dületlenül hisz a szebb és jobb jövőben, őszinte 
csodálattal tekint a forradalom hőseire, akik 
megteremtették a lehetőséget, hogy az emberi 
jellem letisztíthassa önmagáról az évszázadok 
során rárakódott hordalékot — „Röviden 
szólva: nem kételkedünk az élet diadalában. 
Eltűnik minden szennyes dolog. A szélhámos
ságnak bealkonyul. Sérelmek, fájdalmak, 
könnyek és kétségbeesések feledésbe merül
nek. Felkacagnak a kisgyermekek. A felnőttek 
tapsolnak. És az egész régi világra, az egész 
múltra úgy tekintenek, mint egy szomorú 
félreértésre az emberiség hajnalán.” Bár ennek 
a kisfigurának meglehetősen homályos el
képzelései vannak mind a materializmusról, 
mind a dialektikáról, és a burzsoá filozófussal 
folytatott vitája sem mentes a komikumtól, 
mégis szeretné fellebbenteni a jövő fátyolát, 
hogy megnézze, milyen lesz, mikor „be
köszönt a boldogság, amely még a legszeszélye
sebb elmék igényeit is ki fogja elégíteni”.

Határozottan meg van győződve arról, hogy 
az emberi tulajdonságok nem a természet 
adományai, hanem „a rendszertől és a nevelés
től függően változnak”. Ezért — a harmincas 
évek szovjet emberére oly jellemző — töretlen, 
nem kincstári optimizmusért még a kissé didak
tikus részeket is megbocsáthatjuk.

Ennek a szép és igaz könyvnek az ismereté
ben csak megdöbbenéssel és csodálkozással 
tudunk arra visszaemlékezni, hogy szerzőjét 
Zsdánov 1946-ban „lelkiismeretlen csirke
fogónak” nevezte, aki „egyáltalán nem érdek
lődik a szovjet emberek munkája, erőfeszítése 
és hősiessége, a szovjet emberek magas tár
sadalmi és erkölcsi tulajdonságai iránt”, 
hanem mindig „nyárspolgári ízléstelenséggel 
a lét legaljasabb és legkicsinyesebb megnyil
vánulásaiban való kotorászást választotta 
állandó témául” .

Az Európa Könyvkiadó gondozásában
— a már megszokott magas színvonalnak 
megfelelően — megjelent magyar kiadás egy
úttal igazságszolgáltatás is a méltatlanul meg
vádolt írónak. Külön öröm, hogy Rab Zsuzsa 
funkcionális adekvátságra törekvő, a nyelvi 
jellemzés legfinomabb árnyalatait is mesteri 
tökéllyel visszaadó fordításával rendkívül 
szerencsésen harmonizálnak Gyulai Liviusz 
művészi illusztrációi. Mindez — úgy hiszem
— elég biztosíték annak kijelentésére, hogy 
a „Kék könyv” — melyben „több az öröm 
és a reménység, mint a gúny, kevesebb az 
irónia, mint az igazi tiszta szerelem és a gyen
géd ragaszkodás az emberekhez” — feltétle
nül új híveket fog toborozni Zoscsenkónak
— és vele együtt az egész szovjet irodalomnak
— a magyar olvasóközönség körében.
(Európa, 1970)

Gránicz István

W. Gofding
Az utódok

William Golding az emberi társadalom tör
ténetileg is érvényes modelljeit keresi; ehhez 
nincsen alkalmasabb anyag, mint az emberek 
társadalmi viszonylatait pőrén mutató abszurd 
helyzetek. Abszurd helyzetet választott első 
regényében, „A legyek urá”-ban, amelynek 
műformája robinzonád, a társadalmi ember 
teremtőképességeinek klasszikus polgári 
emlékműve. Csak Golding, ellentétben Defoe- 
val, katasztrófát láttat: gyerek-emberisége
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a szigeten a „társadalmi szerződés” előtti 
állapotba süllyed. A regény még így sem volt 
végletesen lemondó: a mentőhajó tisztjében 
az egész emberiség jelenik meg a belőle ki
szakadt vadak között; a kerettörténet a „nagy 
szervezet” fenntartó erejéről vall.

Golding második könyve sokban rokon az 
elsővel. A vademberség, ami „A legyek urá”- 
ban a háborús körülmények között dezorganizá- 
lódó társadalom egyik alternatívája, az a 
„The lvheritors''-Ъап az emberiségnek még 
természetes állapota.

Az őstörténetet mint témát a történelmi 
regény esztétikája (Lukács György) és irodalom- 
története (pl. E. Heinzel) nem tartja számon. 
Holott az emberiség történeti tudata és a 
spekulatív gondolkodás egykor éppen ezen 
a témán próbálta ki erejét. Az i. e. 2. évezred 
elején az akkad Gilgameä-eposzban Enkidu 
sorsa az emberiség fejlődéséről vallott nézete
ket rögzíti : állatokkal együtt élő vadember, majd 
pásztor, végül a város szervezetének tagja 
— ez nemcsak Enkidu szerelem, erő és becs
vágy kijelölte útja, hanem a városra büszke 
mezopotámiai lakosság szerint az emberiségé 
is. A héber hagyomány az i. e. 2. évezred 
végén Ádámot, Káint, Nóahot tekintette 
az emberiség kultúráját kialakító őskor kép
viselőinek; később ugyan Káinnál szembe
fordult, de az ő és nemzetsége egykori fel
találói dicsőségének nyoma ennek ellenére sem 
tűnt el a Bibliából. Hésziodosz, majd Lucre
tius a boldog aranykor utáni emberiség deka
denciájáról regélnek. A középkor nem az ő 
mitológiájukra figyelt, hanem inkább a zsidó 
apokrif irodalomban kedvelt „Ádám és Éva 
élete”-szerű iratokra; a munkásélet ősi egyen
lőségének evokatív erejű ábrázolása társadalmi 
mozgalmak ideológiájává is válhatott.

Golding regénye ebbe a hagyományba 
illeszthető, ámde nem mítoszköltés (mint pl. 
Kodolányi János ókori keleti regényei); 
mai tudásunk kincseit aknázza ki, s az emberi
ség nagy kérdéseit az emberi lét alapszintjén 
vizsgálja. Nem lehet kétséges, hogy az alap
szint igazságtartalmai ránk is érvényesek.

A regényt az evolucionizmus optimizmusa 
hatja át. Nemcsak abban az értelemben, hogy 
ez az ábrázolás nem jöhetett volna létre 
az evolucionizmus, Darwinnak, Häckelnek 
és követőinek tana nélkül, hanem oly módon is, 
hogy történései nem mások, mint fejlődés, 
a régebbi állapot meghaladása. A fejlődés 
három állomása ismerhető fel a regényben. 
Az elsőre csupán visszapillanthatunk, mint 
már meghaladottra: ez a kannibalizmus (a

barlang tűzhelye mellett elásva réges-régi 
emberi csontokat találnak; a családfő halála 
előtt kéri, ne egyék majd meg őt). A meg
haladott múltra, éppen úgy, mint a magasabb 
rendű jövőre is, Golding egy pillanatnyi 
jelenből, regénye központi hőseinek életéből 
vet pillantást. Emberei, „a nép”, szoros egy
másrautaltságban, közös érzésekben élnek. 
Alkalmi fa- és kőeszközöket használnak, rova
rokat, növényi sarjakat, nyers húst esznek, 
olykor — állati bendő-,,edény”-ben — főz
nek is, télen a melegebb tengermelléken, 
nyáron az erdős hegyek között, barlangban 
laknak. Tevékenységre csak a közvetlen éhség 
készteti őket. Természeti nép. Életük egyen
súlyát egy új nép borítja fel; az új népet az ő 
szemükkel ismerjük meg. A fán kuporogva 
figyelő régiek nem értik az új nép munkáját 
(a fatörzsek görgős szállítását, az emelőt), 
ünnepét, állatmaszkos varázsszertartását. 
Frissen kinőtt faágnak hiszik a fa törzsébe 
csapódott nyilat, úszó fatörzsnek a csónakot, 
kődarabnak az edényt, lötyögő állatnak a 
bőrtömlőt, a csont ujjának a fésűt, nagy levél
nek az evezőlapátot. „Az új nép megint neki 
játszott. Értelmetlen dolgokat műveltek a fa
rönkökkel . . . ” — az új nép munkája játék 
a szemükben, s ez nem a homo ludens látás
módja, hanem a felnőttek munkáját értetle
nül utánozva játszó gyermeké. „Különös 
emberek és kiismerhetetlen műveik” — gon
dolják a régiek: az új társadalom az ő szint
jükről kusza, érthetetlen; rendszere felismer- 
hetetlen. Az Öregember, az újak munkameg
osztását rendszerbe fogó vezető korbácsát, 
az irányító hatalom eszközét és jelvényét 
döglött kígyónak látják. Golding itt a leg
mesteribb a láttatásban: az új nép magasabb- 
rendűségét az értetlenek szemével nézzük, ezért 
a fejlődés, a távlat élményünkké válik.

A regényben, akárcsak a történelemben, 
az idő egyre gyorsul. Ahogy fogynak a lapok, 
úgy történik egyre több, úgy válik a cselek
mény pergőbbé. Ebben is evolucionista fel
fogás nyilatkozik meg!

Az utolsó két fejezet már az új népé: az író 
nézőpontot vált, a korszakváltás túlsó partjára
— mint a cselekmény is a regényben a régi 
népnek még lebírhatatlan folyó túlpartjára
— lép ki. Ekkor látjuk először a maga valójá
ban a régi népet, megmaradt egyedeit, a 
„vörös jószág”-ot, majomszerű testét, „állat- 
lan szájá”-t, nehézkes, olykor négykézláb 
járását. Nem, ezek nem majmok, hanem az 
elszigetelődött s ezért a fejlődés peremvidéké
re szorult rassz. Nemcsak Golding evolucioniz-
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musára, de árnyalatokban is helyes történelem- 
ismeretére is kedvezően vall ez a felfogás. 
Lók és Fa népe nem lett maradéktalanul 
mészárlás áldozata (noha az új néppel való 
találkozás során néhányan természetesen el
pusztultak), hanem — ahogy az újak mondják 
róluk — „ott élnek a fák alatt a sötétben”, 
ördögféle lényeknek hiszik őket, és ellopott 
gyermekük, Liku barátságos fölnevelőkre 
talál az új népnél. A humanizmus és a valós 
ismeretek interferenciájának szép példája ez 
a befejezés.

Golding életszerűvé tudja lenni az őstör
ténet tudományát. A regény központi tartalma, 
a régi és az új nép összeütközése és egymás 
melletti élete valóság lehetett, a régészek a 
Palesztinái Mugharet esz-Szkhul (egy Karmel- 
hegyi barlang, középső paleolitikus lelet
együttessel) emberi maradványait hasonlóan 
értelmezik. Az alapötletet Golding nyilván 
a negyven évvel ezelőtti ásatás eredményeiből 
merítette. Az őstörténet és etnográfia friss 
szemlélete érvényesül a regény társadalom- 
képében is. A régi nép 2—3 nemzedéket együtt 
tartó, kis létszámú, egyértelműen patriarchális 
és a páros házasságra épülő családi szervezet
ben él. A matriarchális horda társadalmáról 
alkotott múlt századi hipotézisek többé aligha 
tarthatók; Golding kiemelkedően fontos 
szerepet oszt a család női szereplőire, ők az 
élelemelosztók, a család összetartói, nem ritkán 
legokosabb tagjai, de ez természetesen nem 
matriarchátus. Egy helyütt, egy álom elbeszé
lésekor, a csoportházasságra utal — az iro
dalmi forma itt is distanciát jelez, mint a kanni
balizmus esetében: a régmúltat. Nyolctagú 
családja lényegében a „neanderthaloid” em
bernek felel meg, de Golding az egész meg
előző elöemberiség és emberiség képviselőinek 
tartja őket. Eszközeik primitívebb stádiumra 
jellemzőek. Az új nép ábrázolásának nagy 
„anakronizmusa” a vitorla: ez jóval későbbi 
felfedezés, mint a cró-magnoni ember, a homo 
sapiens fossilis megjelenése; mégis, aligha 
véletlen botlás, inkább tudatos elem: általa 
az új nép is az egész következő hosszú korszak 
emberiségének képviselőjévé válik. így bon
takozik ki a parabola: a réginek és újnak 
nemcsak küzdelme, hanem — egyszerűbben 
— találkozása és egymásmellettisége is.

A regényben az új legfeltűnőbben technikai 
oldalát mutatja. A jobb, specializált szerszá

mok (köztük a regényben is figyelmet kívánóan 
szereplő hosszú kőpenge, amely valóban a 
cro-magnoni kultúrfokon jelent meg), a táp
lálkozás és lakás — az egész életmód — fino
mabbá válása nagy teret kapnak a leírásban. 
A régi nép számára minden érthetetlen, s ha 
érintkezésbe kerül e technikával, rajtaveszt 
(mint pl. a mézből erjesztett szesszel vagy a 
csónakkal történt). A technika előtérbe állítása 
nem magyarázható kizárólag napjaink él
ményeiből: az őstörténet forrásanyaga is 
csaknem maradéktalanul technikai.

Golding őstörténeti regénye nem aktuali
záló, mint pl. a témaválasztásban rokon Th. 
Wilder-darab, a „The Skin of our Teeth” 
(„Hajszál híján”), de természetesen a mának 
szól. Láttuk, nemcsak a tárgy, hanem a téma- 
választás is ősrégi: mindig az önmagunk
kal való szembenézés korszakaiban esedékes. 
Bár az író nem fukar a régi nép iránti rokon- 
szenvében, s ebben társul nyeri meg az olvasót 
is: mégis, ahogyan az utolsó fejezetben érthe
tővé válik az új emberek gyorsabb, tagoltabb, 
bonyolultabb szavú beszéde, ahogyan érthető
vé válik korábban kuszának látszó szerveze
tük, úgy dől el a fő kérdés is. Golding emberi- 
ség-modelljében a fejlettség a meghatározó 
tényező. (Kozmosz, 1970)

K o m o r ó c z y  G é z a

H agyom ány é s  
profán liturgia*

Bojtár Endre a Lengyel költők etnológiáját 
bevezető tanulmányában, mely rövid áttekin
tést nyújt a lengyel költészet fejlődéséről, 
szimbolikusnak nevezi, hogy az első ránk 
maradt lengyel költemény, a Bogurodzica, 
vagyis az Istenszülő egyszerre volt fohász 
a Szűzanyához és lelkesítő csatadal. Ez az 
Istenanya-ének, melyet Weöres Sándor fino
man archaizáló, szép fordításában közöl az 
antológia, a grünwaldi csatától a polgári 
Lengyelország 1918-as megalakulásáig a len
gyelek nemzeti himnusza volt: egész századun
kig tartott a költészetnek ez a különös kelet
európai felhasználása — állapítja meg Bojtár.

Mert aki e félezer oldalas antológiát olvas
va, a lengyelség sajátos művészi tudata —■ s

<

* Lengyel költők antológiája (Móra, 1970); Jerzy Andrzejewski: Jő, hegyeken szökellve (Eu
rópa, 1970); Anna Kowalska: Rés (Európa, 1970)
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mögötte a sajátos történelmi helyzet — után 
nyomoz, meglepetten állapíthatja meg, mennyi
re csak a peremét érintette a lengyel szellemi
ségnek a huszitizmus vagy a reformáció, 
mennyire összefonódott a nemzeti tudat 
a vallási tudattal, aminek következményeképp 
vallási szimbólumok nemzeti szimbólumokká 
lettek (Mickiewicz prófétálása szerint például 
az újszövetség választott népe a lengyelség). 
A „lengyelnek lenni” és a „katolikusnak lenni” 
e történelmi összefonódásához a legfontosabb 
motívumot talán az a tény szolgáltatja (amit 
egyébként mindenki észlelhetett, aki Sien- 
kiewicz-regényeket olvasott), hogy a nemzetet 
fenyegető két — német-porosz és cári-orosz
— nagyhatalom támadása rendszerint vallási 
mezt öltött magára: a poroszok, sőt a svédek 
is a protestantizmus, az oroszok, a pravoszláv 
ortodoxia nevében léptek fel. S hogy ennek 
mind a mai napig mennyire mély „hagyo
mánya” van a lengyelség tudatában, azt épp 
Anna Kowalska egyik novellája illusztrálhatja 
a legjobban, melyet az ugyancsak nemrég 
napvilágot látott Rés című Kowalska-kötet- 
ben olvashatunk. Tymek, a Behunyt szemmel 
mai teenager-hőse oly felfokozottan éli át 
kamaszkori istenkereső-istentagadó válságát, 
hogy fizikailag összeroppan bele, ami az írónő 
finom lélekrajza ellenére is szinte hihetetlen
nek tűnne a történelmi háttér ismerete nélkül.

De épp e háttér magyarázza, hogy a lengyel 
költészet vallásos ihletése közel sem tud olyan 
„tiszta” , olyan meditativ, misztikába hajló 
lenni, mint mondjuk, a spanyolé. A klasszikus 
középkori misztika a lélek tökéletesedésének 
útját keresi, ezért sok benne az önmarcangolás, 
a keménység és kegyetlenség, s ezért teremtett 
néhány valóban kristályos művészi alkotást. 
A lengyel költészet ennél sokkal érzelmesebb 
és — szükségképp — sokkal groteszkebb is; 
a Szűzanya-ének, a csatadal és a nemzeti 
himnusz egységét — főként a barokk kortól
— még az is színezi, hogy a költő görbetükröt 
tart a valóság elé. De ez a görbe tükör csak lát
szat, felvett költői póz: hisz a valóság épp elég 
gnóm, s a festett angyalkák szentimentalizmu- 
sát ellensúlyozandó groteszkum nem más, 
mint a való világ nyomorúságának művészi 
megmutatása.

Az érzelmes és groteszk művészi hatások
nak ez a sajátos összejátszása még századunk
ban is a lengyel líra legjellemzőbb vonásai 
közé tartozik, hogy csak Galczyúski bölcs 
szkepticizmusát, Bialtoszewski meghitt iró
niáját vagy Harasymowicz pajzán-játékos 
szentjeit említjük. S ez utóbbi arra is jó példa,

hogyan fordul visszájára a vallásos ihlet: 
a szenteket áhitat helyett profanitás lengi 
körül, ami ismét a groteszkumot erősíti. A pro
fanitás, ez a visszájára fordult vallásos ihlet, 
érthetően jelentős tényező a modern lengyel 
lírában, még az olyan eredendően materialista 
költők esetében is, mint mondjuk, Rózewicz. 
Tadeusz Rózevicznél, aki talán a legjelen
tősebb lengyel költő napjainkban, s aki egy
szer, reméljük, önálló kötettel is bemutatko
zik a magyar olvasónak, ez a profanitás követ
kezetes antipatetizmus lesz: Rózewicz szerint, 
úgy tűnik, ma csak az antipatetizmus 
groteszk iróniája képes arra, amire hajdan 
a patetizmus, tudniillik, hogy hitelesen szóljon 
nagy és fenséges dolgokról.

S ez lehet az a pont, ahol Rózewicz és 
Andrzejewski írói-költői esztétikája talál
kozik, különösen ha Jerzy Andrzejewski leg
újabb regényét, a Modern Könyvtár sorozat
ban most magyarul is megjelent Jő, hegyeken 
szökellve című kisregényt vesszük vizsgálat alá. 
A Jő, hegyeken szökellve értéséhez és értékelé
séhez ugyanúgy ismernünk kell a lengyel 
barokk világát, mint például Mrozek meg
értéséhez Mickiewiczet és Wyápianskit; ebben 
a regényben, melyben több tucat oldalon át 
húzódik egy-egy mondat, melyben frappáns 
lélektani jellemzés és játékos mítoszteremtés 
rejlik az eposzi állandó jelzők használata 
mögött, a barokk szemlélet, a patetizmus 
paródiája egyúttal nosztalgia is. „De hiszen 
a fehérséget /  legjobb szürkeséggel leírni” 
— olvassuk Rózewicznél (Vázlat egy modern 
erotikus vershez), s Andrzejewski mintha azt 
mondaná : de hiszen az egyedüli szent és 
ünnepi cselekedet a profán liturgia lehet. 
Ami természetesen már önmagában nyilván
való ellentmondás. Csakhogy a kérdés lé
nyege nem is a liturgia, hanem épp ez az ellent
mondás. Mint ahogy Rózewicznél sem az 
erotika a lényeg, hanem a test erotikus fehér
sége és a szürkeség közti ellentmondás; és 
a mű művészi hőfoka attól függ, hogy ez az 
esztétikai kontraszt mennyiben lesz a valóság 
ellentmondásainak hordozója. Andrzejewski 
hőfokán pedig a tükör görbesége, akár a len
gyel barokk költőinél, csak írói póz: talán 
nem túlzás megállapítanunk, hogy az író 
mélyebb összefüggéseket ábrázol, mint 
korábbi, hagyományosan realista műveiben, 
amilyen például a nálunk is méltán népszerű 
Hamu és gyémánt volt.

A Jő, hegyeken szökellve magja egy különös 
párizsi vernisszázs leírása, ahol is a nagy öreg, 
a „zseniális bakkecske”, a nyolcvanéves
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Antonio Ortiz állítja ki új képeit, melyeknek 
ihletét egy ifjú nö iránt fellobbant szerelme 
adta. A zseniális festő három éves meddő 
hallgatását követő alkotói láza nemcsak egy 
ifjú festő tehetségét és szerelmét pusztítja el, 
de egy — szükségszerű — véletlen folytán 
az ihlető nö, Françoise életét is áldozatul 
követeli; s mindez kitűnő lehetőséget nyújt 
az írónak, hogy a szertartás többi résztvevőjét, 
az asszisztensek és hívők egész sorát felvonul
tassa — abban a görbe tükörben, mely értéke 
szerint méri meg az embert: mindezt lecsupa
szítva az egyes figurákról, ami felvett póz, 
aminek nincs köze a hegyeken szökellve, 
dombokat átugorva jövő emberi géniuszhoz. 
Ortiz alakjában nem nehéz felfedeznünk 
Picassót, s a regény többi szereplőjében 
Belmondót, Cocteau-t, Mauriacot vagy 
Tennessee Williamset; a lényeg azonban ez
úttal sem a kulcs, hanem a párizsi művész
világ ábrázolása, vagyis a modern művészet 
„fellegvára”, mely épp az irónia alá rejtett 
kemény társadalmi és etikai kritika, a minden 
visszásságát felnagyító szertartás, a vernisszázs- 
liturgia leírása által beszél — mégis! — a 
művész különleges, felfokozott s ezért mélyebb 
összefüggéseket érző valóságélményéről.

A Jő, hegyeken szökellve Andrzejewski sok 
kritikusa szerint új és a realizmustól elforduló 
tendenciát jelez az író fejlődésében, mely nem 
mentes a kozmopolitizmustól sem; ha azon
ban figyelmesen olvassuk a regényt, meg kell 
látnunk, hogy épp ellenkezőleg, mélyebb rea
lizmusról van szó és mélyebb lengyelségről, 
mint előző alkotásaiban. Kevesen mutatták 
meg a modem művészet és a modern művész 
drámáját ennyire összefüggéseiben, dialektikus 
egységében, s ezért van, hogy ez a szórakoz
tató regény minden filológiai pontatlanságá
val egy kitűnő Picassó-esszé is, melyben alapos 
elemzést kapunk a XX. század e nagy művész- 
egyéniségének nagyságáról és nagyságának 
ellentmondásairól.

Anna Kowalska, akit immár posztumusz 
kötettel mutatott be az Európa Könyvkiadó 
szintén a Modern Könyvtár sorozatban meg
jelent Rés című kisregényével (és néhány novel
lával), sok tekintetben hasonló kérdést vet fel, 
mint Andrzejewski. A Rés főhőse, Antoni is 
művész, de nyugdíjas művész. S Kowalska 
művész hőse nem lobban fel, nem gyúl új 
tűzre, s nem is gyúlhat: őt nem fűzi különleges 
és felfokozod kapcsolat a valósághoz, s 
művész mivoltáról, hajdani színpadi varázsá

ról sem tudunk meg sokat, talán csak azt
— szemben Andrzejewskivel —, hogy a 
művész hasonlatos a többi emberhez. A Rés 
Antonijában, mielőtt bekövetkezne véletlen, 
de nem is oly szükségszerű halála, felvillannak 
élete legjelentősebb állomásai, s e finom tollal 
rajzolt képeket szomorú ködként lengi körül 
az elmúlás, a visszahozhatatlanság. Az el
múlás mégis életszeretetet sugall, hisz Kowalska 
írása lírai emlékképek egymásba fonódása. 
És a kisregény legfőbb értéke épp e líraiság, 
mely többet jelent az olvasónak, mint Antoni 
kimondhatatlan nyugtalanságának, tépelő- 
déseinek ábrázolása, melyből a legelemibb 
drámaiság is hiányzik.

Anna Kowalska mégis — Maria D^brows- 
ka mellett — az egyik legjelentősebb lengyel 
asszony-író; s talán úgy értékelhetjük leg
inkább erényeit és gyengéit, ha asszony-írói 
mivoltát tekintetbe vesszük: törékeny finom
ságú írások találhatók a Rés című kötetben, 
mely megromló emberi kapcsolatokról, kö
zönyről és felelőtlenségről szól, de Kowalskát 
még szép szentimentalizmus fűzi ahhoz, amit 
Andrzejewski már kívülről lát: a lengyel lélek 
önmarcangolásához. S ezért írásai sokkal 
kevésbé általános érvényűek (holott sokkal 
inkább elvonatkoztat) és sokkal kevésbé 
lengyelek (holott tematikailag sokkal inkább 
azok), s ezért sokkal kevésbé profán is, holott 
metarialista. írói látásából talán épp a fenn- 
költ, a groteszk és a profán sajátos egysége 
hiányzik.

A három kötet fordítói külön elemzést 
érdemelnének, különösen a Bojtár Endre 
és Kerényi Grácia szerkesztette Lengyel 
költők antológiája gárdája: Stowacki és
Mickiewicz mellett Rónay György fölfedezteti 
a magyar olvasóval a XIX. század harmadik 
lengyel költőóriását, Cyprian Norwidot, 
Orbán Ottó Galczynskit és Jastrunt, Kormos 
István Baczynskit, de egy sor kitűnő mű
fordító közül — Weöres Sándor, Kerényi 
Grácia, Nemes Nagy Ágnes stb. — ki kell 
emelnünk Tandori Dezsőt, akinek úgy lát
szik, különleges élményt jelent az újabb lengyel 
lírával való találkozás: száz arca mögül is 
a költő Tandorit látjuk, akinek azonban sajá
tos, intim kapcsolata van a lengyel avantgarde 
költészettel. Murányi Beatrix Andrzejewski- 
fordítását is műfordítás-irodalmunk kiváló 
teljesítményei közt említhetjük, Fejér Irén 
viszont néhol — főként a párbeszédekben
— adós marad Kowalska gördiilékenységével.

P á l y i  A n d r á s
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Szántó Erika 
M egm ondod, 

ki v a g y ?
Szántó Erika nevével gyakran találkoztunk 
már a televízió képernyőjén, de 1968-ig 
kevesen tudtuk róla, hogy aktív művelője 
az irodalomnak. Ekkor Tanúkihallgatás című 
elbeszélését, egy évvel később m ár mint szá
mon tartott írónak, egy körkérdésre adott 
válaszát olvashattuk.

Hogy az aránylag gyors előretörés számára 
milyen sarkallást és egyben felelősséget jelent, 
arra épp az utóbbi vallomás a legjobb példa. 
Itt mondja el, hogy mindenfajta programot 
voltaképp „csak utólag lehet fogalmazni, ha 
az ember már műveinek vetheti a hátát. 
Addig legfeljebb elhatározhatja, hogy azokat 
az etikai normákat, amelyek szerint élni akar, 
fontosnak és nélkülözhetetlennek tartja, még 
akkor is, ha a papírral szembesül” .

Az író olyan világba vezet bennünket, ahol 
hősei állandóan a falak és korlátok útvesztő
jében keresik igazi önmagukat. Nem tudnak 
belenyugodni abba a ténybe, hogy itt és most, 
a forradalmak után, a szürke hétköznapokkal 
kell megküzdeni, hogy ezek a napok határoz
zák meg elkövetkezendő éveiket. Nem tudnak, 
csak kénytelenek megbékélni a szokvány
élettel, mert jobbat nem tudnak helyette, s ezt 
felismerve még keserűbb számukra a minden
napi ugyanaz. Ezt a kétségbeesett felismerést 
szegzi nekünk szinte minden novellájának 
főhőse; a Tíz tőmondat értelmetlenül, céltala
nul, vakon kitörő tanítónője, a Tűz természe
tének megalkudni kénytelen orvostanhallga
tója és a Mit csinálnak télen a hobók ? kerami
kusnője.

A kötet legjobb elbeszélése egy öreg néniről 
szól, aki boldog butultságban él kis hazug
ságaival mindaddig, míg elkényeztetett haj
dani svájci úriasszony barátnői unszolására 
mesélni kezdi életének rég elfeledett megpró
báltatásait. A háziasszony-gondokkal telített 
vénkisasszonyok hitetlenül hallgatják, s mint

valami kuriózumot, más világból odapottyant 
csodabogarat mutogatják a felkavart szörnyű 
emlékektől megbomlott elméjű Nüszikét. 
Az öregasszony elméjének elborulását a leg
egyszerűbb eszközökkel, visszafogottan és 
mértéktartóan ábrázolja. Azok a stílusjegyek 
— tőmondatok és egyszerű mondatok —, 
melyek első novellájában zavaróbban hatottak, 
mert inkább a stílus szegényességét bizonyí
tották; itt, ebben az elbeszélésben belesimul
nak és eggyé válnak az egyszerű öreg néni 
kedvesen buta jellemével. A mondanivaló 
és stílus egysége csak azokban a novelláiban 
valósul meg, ahol nem belső harcot vívnak 
hősei, hanem ott, ahol egy tragikus szálat 
akar csak legombolyítani fantáziájának orsó
járól. Ilyen a Tanúkihallgatás című elbeszélé
se is, amelyben a keresetlenül egyszerű stílus jól 
hangsúlyozza a fiatal lány közönyét, amelyet a 
világgal és anyjával szemben érez, akit ez a kö
zöny az öngyilkosságba kerget. Az anya kegyet
lenségének fogja fel azt a természetes ifjúkori 
befeléfordulást, ami sok teenager sajátja, amíg 
fel nem fedezi a környező világot, és saját kis 
mikrokozmoszát be nem illeszti a nagy mak- 
rokozmoszba. Ez a beilleszkedni-képtelenség 
jellemzi többi írását is. Hőseinek problémái 
inkább csak az íróé. Az íróé, aki még nem 
bízik magában eléggé, aki nem érzi magát 
elég tehetségesnek, aki nem tud magának 
mást elképzelni, mint az alkotó életmódot: 
„Azt akarom mondani, hogy tehetségtelen 
vagyok, és azt is meg akarom kérdezni, hogy 
akkor mi legyen velem, mi történik akkor, 
ha nincs semmi óriási tét többé, csak úgy 
kell élni egyik napot a másik után, hagyni, 
hogy hulljanak csak súlyuktól egymás tete
jébe. Azt akarom kérdezni, hogy akkor mi 
legyen velem?”

Erre csak egy kézenfekvő feleletünk lehet: 
fel kell térképeznie képességeinek határait, 
s ha igazságosan elvégzi e számadást — melyet 
már önmaga is sürget a Tíz tőmondat c. no
vellájában —, akkor hitelesebb, élettel-telibb, 
kidolgozottabb stílusú műveket olvashatunk 
majd tőle.
( Szépirodalmi, 1970)

Udvarhelyi András
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H orvá th  M á rto n  
H olt-tengeri 
tek ercsek

Az újabb magyar regény úgy esett át a műfaj 
immár halaszthatatlan metamorfózisán, hogy 
közben lényegében sikerült megőriznie a való
sággal való termékeny kapcsolatát Darvas, 
Cseres, Sánta, Somogyi Tóth és mások művei 
után még mindig újabb és újabb regények indul
nak ki abból az alapvető kérdésből, hogy mi 
is történt nálunk tulajdonképpen az elmúlt 
évtizedekben? Mi az igazi üzenete ezeknek az 
évtizedeknek az új generáció számára? Ez a 
kérdés a Horváth Mártoné is. Az író nem 
mondhat többé kedélyes mesét, érzelmes-indu
latos történetet sem kerekíthet; az elemzés, 
a vallatás, az értelmezés vált fő módszerévé, 
azaz intellektualizálódott az alkotás. Ahogy 
Horváth is írja: „Nincs kedvem csak úgy 
mesélni, élettörténeteket mondani.” Az ön
magában feledkező életanyag helyett a meg
vallatott, a vallomást tevő „anyag” illeszkedik 
be a mű megnövekedett tudatossággal konst
ruált tervébe. Amikor az író a kommunista 
mozgalom belső rajzára vállalkozik, ellent
mondásainak elemzésére, jelenségeinek értel
mezésére, tanulságainak felmutatására : ugyan
csak szüksége van az ún. „aktivizálódott 
müforma” alkalmazására. Láthattunk erre némi 
örekvést Mesterházi férfikor című regényében 
is, újabban méginkább Horváth Márton mű
vében.

A Holt-tengeri tekercsek hőse egy kispolgári 
családból származó, építészmérnöknek készült, 
de már fiatalon a mozgalomba került, hivatásos 
forradalmárrá vált férfi. Aktív illegális tevé
kenységet folytatott a harmincas évek közepé
től, meglakta Horthy börtöneit, a felszabadu
lás után vezető szerepet töltött be, és ha nem 
problémátlanul is: vállalta és szolgálta az 
ötvenes évek elejének ellentmondásos politiká
ját. 1956 után arra a konzekvenciára jutott, 
hogy mint vezető politikus, mint „látó ember” 
megbukott, tehát visszatér eredeti szakmájá
hoz: építész lesz. („Félreállok, nem hitetlen
ségből és gyávaságból, hanem mert felelősnek 
érzem magam a bűnökért, melyek soha nem

szükségszerűek . . .  ”) Szemét azonban zöld
hályog támadja meg, látása fokozatosan rom
lik, majd megvakul: szakmájában sem dolgoz
hat tovább, egyre szorosabb kelepcébe kerül. 
Ám személyes tragédiáját nem vetíti rá a 
világra, nem számolja fel hitének alapréteget 
és mintegy utolsó „cselekvésként” : magnóra 
mondja emlékezéseit, önmagát és a világot 
vallató meditációit. Az igazságkeresés szen
vedélyével elemezve, egészséges szigorral, ki
mondatlanul is előre tekintve. így születik 
meg ez a regény, melyet hőse első személyben 
ad elő: mementóként is, a mai fiatalabb nem
zedéknek szóló tiszta párbeszéd igényével.

A regény évtizedeket fog át, a problémák 
rendkívül széles körét érinti. Bemutatja a 
magyar antifasiszta ellenállás jellegét és 
arányait, az ember történelmi jelenlétének 
valódi és álságos változatait. A kommunista 
mozgalom belső rajzának fő módszeréül 
a forradalmár különböző típusainak, a lenini 
és a sztálini típusok változatainak egymással 
és a történelemmel való szembesítését választja. 
A regény témájából, anyagából, mondani
valójából következik, hogy a formai objek- 
tiváció nem hagyatkozhat kizárólagosan az ún. 
tiszta epikumra, szüksége van az esszéisztikus 
elemekre is, gondolatmeneteit gyakran a 
filozofikus publicisztika nyelvén közvetíti. 
E kétféle elemnek többnyire érvényesül az 
egymást támogató kölcsönössége, olykor azon
ban az író nem tud ellenállni a kísértésnek, 
hogy a mű tervébe nem feltétlenül illeszkedő 
közléseket is megfogalmazzon, mintha az írói 
mondanivaló túlcsordulna, a közléskényszer 
túllépne a maga teremtette formakoncepción. 
Egy helyen maga mondja: „Tudom, hogy 
abba kellene hagynom Tibor előadásának 
ismertetését, ez csak a szakembereket érdekel
heti, de nem vagyok rá képes.”

Szerkezeti megoldása elsősorban az öko
nómia igényét szolgálja, ha nem is minden 
vonatkozásban egyformán következetesen. 
Az események történelmi keretét nem akarja 
krónikás hézagtalansággal, a szereplők élet
útjának biografikus rajzával, az életanyag 
öntörvényű mozgásának szabadon engedésé
vel kitölteni. Ilyen módszerrel ennek a kis
regénynek az anyaga regényfolyamra lenne 
elegendő. Az író elveti az ún. teljes cselek
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mény felépítésének időt-teret rabló elvét. 
„Emlékeim annyit érnek, amennyit segítenek 
a dolgok értelmezéséhez.” Folyamatos cselek
mény helyett gondolati csomópontokat és 
az értelmezést szolgáló belső kapcsolási 
rendet követő tér- és időkezelést kapunk. 
Mint annyi más kisregényben, az indítás, az 
első fejezet nem amolyan bevezető jellegű, 
hanem egy élesen exponált alaphelyzet. Ez 
az alaphelyzet a hőst sorsa beteljesedésekor, 
szinte végső helyzetében állítja elénk: amikor 
már emlékezéseit formálgatja. Erről a pontról 
idéződnek fel az előzmények, szabad kap
csolódási rendben, a történelem valódi sűrű
södési gócai körül. Ez a szerkezeti megoldás 
a téma, a problematika sajátos koncentrációját 
teszi lehetővé, nem kis mértékben éppen az 
ún. „aktivizálódott műforma” segítségével. 
Az emlékezéstechnika, a végpontról való 
visszanézés már magában is lehetővé teszi 
az életanyag szigorú szelekcióját, a szükséges 
és mellőzhető elemek szétválasztását, a ki
választott anyag jelentéshordozó erejét meg
növelő stilizálást, a részleteknek látszólag 
szabad, valójában egy mélyebb összefüggés 
rendjét követő kapcsolását. Csak a sors
fordító események, a lényeges információkat 
tartalmazó jelentéses helyzetek idéződnek meg, 
időben és térben hézagosán, epizodikusán. 
„Nagy cselekmény” helyett tulajdonképpen 
különböző időkben játszódó epizódokat ka
punk. Ezek az epizódok azonban nem a régi 
fajta regényben betöltött funkciójuk szerint 
egzisztálnak itt, nem mellékcselekményt, ki
térőt jelentenek, nem érintőleges összefüggé
sek külön megvilágítását szolgálják, hanem 
a felbontott cselekmény legfőbb alkatelemei. 
Sőt éppenséggel valódi cselekvést, történelmi 
értelemben vehető cselekvést tartalmaznak. 
A modern regény epizodikus cselekményéről 
van szó tehát, s ezekben a hézagok által körül
fogott és hangsúlyozott „epizódokban” itt 
igazi cselekvő hősök jelennek meg, akik nem 
statisztálni akarnak a valóság kegyetlenül 
ellentmondásos mozgásához, nem a túlélésre 
spekulálnak, hanem vállalják a tudatos cselek
vést, az alakítás igényét, a harc kockázatát.

A regény fontosabb szereplői közül nem 
a középpontba állított alak rajza áll előttünk 
a legmarkánsabb vonásokkal. Összetett jel
lem, a cselekvésre és némi tétova meditációra 
egyaránt hajlamos egyéniség, aki valahogyan 
emberi kapcsolataiban sosem tud kiteljesedni. 
A regénnyel szemben is felvethető, hogy az 
emberi viszonylatok, a szerelem, a barátság, 
egyszóval az érzelmek ábrázolásában, több

nyire a női alakok rajzában is halványabb, 
hiányosabb. Összefügg ez természetesen a ki
választott hős emberi minőségével is, aki egy 
helyen így vall: „Magamat szerettettem a 
nőkkel, magánnyal fizetve szerelmükért.” 
Mindenesetre, emberábrázolása nem mindig 
látszik kielégítően motiváltnak. Ugyanakkor 
a regény megdöbbentő negatív figurájában, 
a „nem emberszabású emberben”, a hivatásos 
hamis tanúban is megleli az emberi mozzana
tokat, és a főhősben azokat a szinte irracionális 
reflexeket, amelyekkel az reagálni képes az 
emberroncsban megmaradt emberire.

Az író a „tanú, bíró és vádlott” komplex 
pozícióját vállalja előadásához, igazság
kereséséhez. Maga is érzi, hogy elbeszélése 
„folyton átcsúszik a történelembe”. Választott 
regénymodellje is a sűrítésnek, szükségképpen 
a stilizálásnak kedvez. Mégis, elbeszélése 
nem veszíti el a közvetlenség hitelesítő erejét. 
Megőrzi a „történelmi konkrétságot” és 
az elbeszélés közvetlenségét is. Ezt szolgálja 
az első személyes emlékező forma és a sajá
tosan alkalmazott magnótechnika. A hős 
megvakult, tehát nem írhatja, csak mondhatja 
emlékeit és gondolatait. Az a fikció pedig, 
hogy a hős maga mondja-alkotja a regényt, 
az író számára lehetőségei ad arra, hogy a 
művébe részben belefoglalja a regény regényét 
is. Az olvasót beavatja technikai problémákba, 
mintegy feltárja előtte az alkotásfolyamatot. 
Az ilyenfajta részletek: ....... időnként el
vesztem a fonalat. Meg az arányérzékem sem 
vall éppen építészi kézre. Néha kapnék egy- 
egy mondatom után, de már rátekeredett 
az orsóra. Olyan nehéz visszarángatni, törölni, 
helyettesíteni” — maguk is a közvetlenséget 
szolgálják. Nemcsak a kész regényt teszi elénk, 
hanem a készülést is megmutatja a készben. 
Ennek felel meg a mű visszafogott, egyszerű 
közlő stílusa. Nem akar „szép” lenni, még 
csak „egyéni” sem; egyszerűen közölni, köz
vetíteni akar, pontosan, világosan, hétköz- 
napias hitelességgel. Valamelyes ellentmondás 
mégis van a regény stílusképében : szorosabban 
vett epikus anyagát elevenen, friss nyelvi 
erővel, jól érvényesülő hatással adja elő; a 
gondolati közlések, meditációk azonban 
gyakran a publicisztikus értekezés stílusába 
csúsznak át.

Horváth Márton végeredményben politika 
és erkölcs kölcsönös feltételezettségéről vall, 
nem kevés tanulsággal. Ha a regényíró itt-ott 
még botlik is, műve figyelmet érdemel. ( Mag
vető, 1970)

J u h á s z  B é l a
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A  MODERN ÉPÍTÉSZET KIEMELKEDŐ ALAKJÁNAK

RICHARD NEUTRÁNAK
életét és alkotásait ismerteti az

A R C H I T E K T Ú R A
sorozatban megjelent gazdagon illusztrált kötet

M Á T É  P Á L :  R I C H A R D  N E U T R A
32 oldal *  56 fotó ill. rajz 49 táblán *  Kötve 35,— Ft

A gettysburgi Lincoln Memorial Museum, a Kaliforniai Katonai Akadémia, európai 
és tengeren túli épületek őrzik a nemrég elhunyt osztrák származású amerikai 
építész munkásságának szellemét. A könyvben szereplő 56 fotó áttekintést ad a ki
váló művész alkotásairól — amelyek igen nagy befolyást gyakoroltak a modern 
amerikai építészet kialakulására, majd az amerikai építészet példájával az európai 
építészetre is.
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